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WILUlA.M FREIRE,
ADVOGTOS ASSOCIADOS

Ao

Superintendente Regional de Regularização Ambiental Norte de IMinas -

SUPRAMNM

Auto de Infração n° 46320/2015

Processo Administrativo COPAM n° 10158/2006/002/2011

Autuada:

Assunto:

Gerdau Aços Longos S/A

defesa administrativa

GERDAU AÇOS LONGOS S/A, empresa com filial Jalizada nas
I '

Fazendas Porto Alegre, Biluca, Gameleira e Bom Retiro, Zona Rural do Município de

BuritizeirolMG e Santa Fé de Minas/MO. inscrita no CNPJ sob o nO 07.358J761/0081-43. I

(doc. I), por seus procuradores (doc.2), apresenta, nos termos do art. 33 do Decteta Estadual

nO44.844/2008, DEFESA contra o Auto de Infração nO46320/2015, pelas rafões a seguir

expostas. !

I - Tempestividade
,

GERDAU recebeu o Auto de Infração em 10/06/2015 rquarta-feira),

estabelecendo-se o prazo inicial para apresentação de defesa em 11106/2015 (quinta-feira) e,

prazo final em 30/06/2015 (terça-feira).

Assim, não há dúvidas da tempestividade da defesa.
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i,
I

II ~ Síntese dos fatos
I

GERDAU opera a atividade de silvicultura nas Fazendas Biluca, Gameleira, Porto

Alegre e Bom Retiro. localizadas nos Municípios de Buritizeiro/MG e S~ta Fé de

Ml:as/MG. A atividade é amparada pela Licença de Operação nO 016/2014, coJcedida em
I

11/1 l!2014, com validade até 11/11/2018, vinculada ao Processo Administrativo ÇOPAM nO

10158/2006/002/2011 (doc.3). !

Em 23/03/2015, foi lavrado Auto de Fiscalização nO 12/2015 para ai'aliação do

cwnprimento das condicionantes vinc-uladas à LO 016/2014, sendo supostamente identificado

pelo órgão ambiental o descumprimento das condicionantes 10, 16 e 30.

Fiscalização gerou a lavratura do Auto de Infração nO 46320/2015.

Auto de

016/2014, conforme restará demonstrado.

Cumpre ressaltar que o Auto de Fiscalização, ao contrário do mencionado no

Ofício SUPRAM NM 718/2015, não foi precedido de vistoria no empreendimlnto, sendo

amparado apenas pela análise documental dos protocolos formalizados no órgão arhbiental. .

O Auto de Infração foi lavrado sob o fundamento do Código 105, ~nexo I do

Decreto Estadual nO44.844/2008, sendo aplicada à GERDAU a penalidade de multa simples

no valor de R$ 30.052,27 (docA).

A infração foi descrita nos seguintes termos:

"Descumprir condicionantes n° lO, n° 16 e n° 30 da Licença de Operação - Certificado de

Rev-LO nO 016/2014 de 11/11120\4 não constatada a existência de dan! ou poluição

ambiental".

Em que pese às afirmações da agente autuante, o Auto de Infração deverá ser

cancelado, haja vista que GERDAU atendeu as condicionantes nOs 10, 16 el30 da LO
i
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III - Razões para o cancelamento do auto de iJfração.
Comprovação do cumprimento às condicionantes nOs~O,16 e
30

o Auto de Infração nO 46320/2015 foi lavrado, pautado no artigo 83 c/c código

105, Anexo I do Decreto Estadual nO 44.844/2008, devido a suposto descurnp~imento das

condicionantes 10, 16 e 30 da LO nO 016/2014, não constatada a existência de dand ambientaL

Contudo, conforme restará demonstrado. houve um equivoco do órgãl ambiental

na lavratura do auto de infração, uma vez que as condicionantes 10, 16 e 30 foram: observadas

pela empresa.

m.1 -Cumprimento da condicionante 10

A condicionaote 10 da LO n' 016/2014 determinou à GERDAU:

"Dar destinação ao material diverso disposto no quintal de moradia da fazen' Porto Alegre

(sucata metálica, pneus. outros) apresentando comprovantes da destinaçãO"'J

Ressalta-se que a inclusão desta condicionante na Licença decorre da vistoria

técnica com objetivo de dar continuidade à análise do processo de licenciament~ ,ambiental,

realizada na empresa em 03/1 0/20 13.

Na ocasião. foi verificada pela eouipe técnica da SUPRAMINM a exis~ência de., I

alguns resíduos como pneus e sucatas dispostos no quintal da Fazenda Porto Alegre.

Compete esclarecer que a disposição dos resíduos no quintal da IFLenda Pano

Alegre ocorreu de forma pontual. O empreendimento possui local adequldO para o
I

armazenamento dos resíduos gerados pelo empreendimento até a destinação final

ambientalmente adequada, o que pode ser obsen'ado pela própria leitura do relatório de

vistoria (doc.5):

Os residuos gerados no empreendimento. conforme NBR I0004 de 2004 sãc: resíduos

domésticos, plásticos, papelão (classe 11).embalagens e vasilhames de óleos (classe J).
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(...) os resíduos domésticos e de classe 11são armazenados em local cercado com tela c

sinalizado, e posteriormente direcionados a empresa de reciclagem, de acordo com

infonnações prestadas.

(...)

Foi observado.<lJffi descarte de sucatas e materiais diversos, entre eles pneus e Im Ianque de

óleo, no quintal de uma das residências",

Logo após a vistoria na área, foi providenciado pela empresa de imediato o,
,

c-ncaminhamento do material depositado indevidamente no quintal da Fazenda Pórto Alegre

para a área de armazenamento de resíduos não perigosos do empreendimento:

De acordo com o texto da con~icionante, GERDAU deveria no prko de 90
,

(noventa) dias, dar destinação à sucata disposta no quintal de moradia da Fazenda Porto

Alegre, sendo posterionnente apresentados os comprovantes da destinação ao órgão

ambiental.

Em atendimento a condicionante, no dia 20/02/2015, os resíduos, que já haviam

sido redirecionados para armazenamento em local apropriado, foram encaminhados à

Associação dos Catadores e Recicladores de Pirapara - ASCAPI para reciclagem ldoc.6). O
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i

I
cumprimento ao disposto na condicionante 10 foi devidamente demonstrado a SURRAMINM

por meio do protocolo R035531l/20 15.
. ." .•. r__', ,-~.,.:j' . .

Verifica-se que o objetiv'ó' da condicionante, qual seja, a disposiçãO correta dos

materiais dispostos no quintal de moradia da Fazenda Porto Alegre com posterior destinação

final adequada, foi alcançado.

Portanto, não reStam dúYidas 'de que GERDAU respeitou o prazo fixado na

licença ambiental para adequação da disposição do material anteriormente alocado no

quintal de moradia da Fazenda Porto Alegre, não. havendo que se ifalar em

descumprimento da condicionante.

III.2 -Cumprimento da condicionante 16

A condicionante 16 da LO nO 016/2014 determinou que GERDAU apresentasse
i

no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão da LO, comprovante de inscrição n0 Cadastro

Ambiental Rural - CAR da Fazenda Porto Alegre com número do Recibo Nlc.jonal de

Cadastro do Imóvel.

I
Antes do vencimento do prazo previsto, GERDAU apresentou a SUPRAMINM

comprovante do Protocolo de Inscrição do Imóvel Rural no SICAR-MG (doc.7). Contudo,

como pode ser verificado no documento, devido a problema no Sistema de Sincro-ryi?ação do

Cadastro Estadual e Federal, não tài gerado no momento do protocolo o número po Recibo

Nacional de Cadastro do Imóvel:

Considerando que a LO n° 016/2014 tài concedida no dia 11/11/2014, o prazo

para cumprimento da condicionante venceu no dia 10/01/2015.

i~\.G()'\'l.'rno do Eslado dt" ;\lina'ó Gerais~¥ Sist£'ma Esladu:al d£' '1{'io Ambil.'ntl' (.'R('cUJ.sos Hídricos - SISE)-1A.~-::

PROTOCOl.O DE INSCRiÇÃO 00 IMÓVEL RURAL NO SICAR-MG

RECIBO NACIONAL DE CADASTRO 00 IMÓVEL: ICadastro ainda r.OOsincronizado)

CÓDIGO 00 IMÓVEL: 37806 VERSÃO 00 CADASTRO; 1
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Verifica-se que a inscrição da Fazenda Porto Alegre no CAR foi feita de

forma tempestiva.

A ausência da indicação no documento, do número do Recibo Nacional de

Cadastro do Imóvel decorreu de falha em Sistema operado pelo Governo FederaL I
Cabe ressaltar que GERDAU adotou todas as medidas cabíveis para obtenção do

número do ReCibo Nacional de Cadastro do Imóvel o que foi devidamente comprovado ao

órgão ambiental através da apresentação dos emails trocados entre empresa IAWB, que

desenvolve os Cadastros Ambientais Rurais da GERDAU, e a equipe do SlCAR-N1G.

Contudo, a obtenção deste documento independe da vontade da empresa,

vinculando-se também ao Sistema do Governo Federal.

Tendo GERDAU adotado todas as medidas cabíveis para o cumprimento da
I

condicionante, inclusive comunicando o órgão ambiental antes do vencimento do prazo da

condicionante sobre o erro do sistema e consequente impossibilidade- d~ obtençã I do númem

do Recibo Nacional de Cadastro do Imóvel, devido à falha no Sistema do Gove o Federal,

não há que se falar em descumprimento da condicionante.

Ora, não pode a GERDAU ser penalizada pela falha do Sistema criado pelo

Governo Federal e de sua inteira responsabilidade.

Neste caso, a não apresentação do número do Recibo Nacional de padastro do

Imóvel decorreu de falha no Sistema da Administração Pública, ou seja, de evehto fortuito.

Em regra, a responsabilidade administrativa é afastada nos casos de incidência de força

maior, caso fortuito ou fato de terceiro, cabendo neste caso, ao administrado corpprJVar que

seu comportamento não concorreu para a ocorrência do fato.
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No entendimento de Édis _Milaré', autuada fosse à empresa, coberta, no caso, por

uma excludente. a sanção só poderia ser :lplicada caso não conseguisse demonsirar, que, de

forma diligente objetiva. havia tomado todas as medidas disponíveis e exigíveis ~~ra evitar,

prevenir ou conter o dano. I
I MILARÉ. Édis DireIto do Ambiente - A Gestão Ambiental em Foco, 7' Ed. EÓliara ReVIsta dos Tnbün IS.São Paulo
Pág. 1156.
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I,

Assim, demonstrado que GERDAU não contribuiu para a ocorrência (la infração,

ao contrário. atuou de" forma diligente para resolver a questão, resta clara a iJcidência da

excludente de responsabilidade ad~inist~ativa decorrent~ de caso fortuito geradd por evento

imprevisível/inevitável, que impediu o cumprimento da obrigação.

IIU -Cumprimento da condicionante 30

A condicionante 30 da LO 016/2014 determina:

I
"Apresentar anualmente a SUPRAM NM relatório detalhado da origem de tOdo o material

lenhoso utilizado como matéria-prima para produção de carvão vegetal na planta de

carbonização objeto do presente procedimento de licenciamento ambiental, incluindo-se as

DCCs (Declaração de Colheita e Comercialização de Florestas Plantadas), inventário

florcstal e respectivo mapa de uso do solo indicando a localização da~ ár-:as/talhões
i

explorados provenientes de outras propriedades. Comprovar também ~ regularidaoe

i
ambiental de (odas as propriedades eventualmente fornecedoras de madeira p~ra a planta de

carbonização objeto deste licenciamento".

De acordo com o estabelecido pela condicionante, GERDAU deveria ~presentar a

SUPRAMINM, em cumprimento a condicionante, relatório detalhado contendo ~ origem de

todo o material lenhoso utilizado pelo empreendimento proveniente de outras p~obriedades,
icomprovando ainda a regularidade ambiental de todas as propriedades eventualmente

fornecedoras de madeira para a planta de carbonização do empreendimento.

Não obstante ao solicitado na condicionante. GERDAU não adquire qualquer tipo

de materiallenhoso de outras propriedades. Toda a madeira consumida pelo empJeendimento

é proveniente das áreas de silvicultura do empreendimento.

Assim, como não há material lenhoso gerado em outras propriedades sendo

utilizado como matéria-prima para produção de carvão vegetal na planta de carbo~ização, não

há que se falar na apresentação de Relatório detalhado contendo estas infonnáç~es, Por esre

motivo, até a presente data não houve apresentação de Relatório a SUPMMINM em

atendimento a condicionante 30.
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Cumpre destacar que a comprovação da regularidade ambiental do material

lenhoso gerado no empreendimento foi devidamente comprovada ao órgão ambiental através

do protocolo R0303797/2015, em cumprimento a condicionante nO 29 da LO.

Não há que se falar, portanto, em descumprimento da condicionante 30 da LO

016/2014, uma vez que o Relatório previsto na condicionante não foi apresentado em

decorrência da não aquisição de madeira proveniente de outras propriedades.

Destaca-se que, caso eventualmente GERDAU passe a adquirir made~ra de outras
i

propriedades, passarão a ser elaborados os Relatórios previstos na condicionante 31,
IV - Necessidade de redução da multa aplicada: existência de
circunstâncias atenuantes

Caso ultrapassadas as argumentações trazidas, o que se admite apenas a título de

eventualidade, deverão ser aplicada<;as devidas atenuantes sobre o valor da multa aplicada, de

R$ 30.052,27 (trinta mil e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

o artigo 68 do Decreto Estadual nO 44.84412008 prevê como hipótese de

atenuação do valor da multa:

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunstâncias atenuantes e agravantes,

conforme o que se segue:

I - atenuantes:

C .. )

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas consequenci pua a saúde

pública e para o meio ambiente e recursos hídricos. hipótese em que ocorre1 a redução da

multa em trinta por cento;

( ...)

i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas. hipótese em que ocorrerá a

redução da multa em trinta por cento:
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I
Iv'l - Menor gravidade dos fatos tendo em vista as consequências
para a saúde pública, meio ambiente e recursos hídricos

Conforme pode ser verificado pela própria descrição da infraçao\ o suposto

descumprimento de condicionantes não gerou qualquer tipo de dano ou poluição

ambiental. Não tendo a conduta tipificada como infração, gerado qualqJer tipo de

consequência para a saúde pública, meio ambiente e recursos hídricos, é indubitárel a menor

gravidade dos fatos.
I

Por conseguinte, caso mantido o Auto de Infração, o que apenas se admite a

título de eventualidade, deve a infração ser considerada de menor gravidade, sendlo
I

aplicada. por conseguinte. a atenuante prevista no artigo 68 I "c", d!> Decreto n°---------------- ,
44.844/08, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Iv'2 - Existêncía de matas ciliares preservadas

No Parecer Único 0979604/2014 (doe.6)" que subsidiou a conces~ã? da LO nO

016/2014 é mencionado pelo órgão ambiental que GERDAU preserva as m,~.tas ciliares

existentes no empreendimento:

10. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras (...)

- Fauna e Flora:

(...) No leque das medidas mitigadoras dos impactos no meio fisico e biótico e

sociaeconômico. o empreendimento adotou algumas medidas, descritas a segu(:

(h.) - Manutenção e preservação das matas ciliares e reserva legal.

Desse modo, caso mantido o Auto de Tnfração, GERDAU faz jus J atenuante

prevista no art. 6P.,I "i" do Decreto Estadual 44.844/08.

v - Possibilidade de assinatura de Termo
com o órgão ambiental

de Compromisso. ,

Na remota hipótese do Auto de Tnfração não ser cancelado, cabe ifessaltar ti,
prerrogativa da GERDAU em assinar um Termo de Compromisso com o órgão am~iental.
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I
De acordo com o artigo 63 do Decreto Estadual nO 44.844/2008, até c~nqnenta por

cento do valor da multa de que tratam os artigos 60. 61, 62 e 64 poderão ser ''convertidos.- . I'
mediante assinatura de Termo de Compromisso com o órgào ambiental co~petente, em

medidas de controle, que poderão incluir ação reparad~r~ a ser realizada em qualJuer parte do,

Estado.

Assim. caso mantido o Auto de Infração, requer GERDAU a assinatta de termo'

de compromisso com o órgão ambiental e consequente conversão de 50% do valor da multa

aplicada. 1

I

I
Diante do exposto, GERDAU requer que a presente defesa seja conhecida e

provida para que o Auto de infração nO 46320/2015 seja cancelado tendo em viJta que não

houve descumprimento de condicionantes da LO 016/2014.

A título de eventualidade, caso mantido o Auto de Infração, requer:

(i) a aplicação das atenuantes previstas no art. 68 I "c" e "i" do Decreto Estadual

nO44.844/08, considerando a menor gravidade dos fatos; !

(ii) assinatura de termo de compromisso para conversão de 50% do valJr da multa
,

aplicada em medidas de controle, nos tennos do art. 63 do Decreto Estadual 44.844/p8.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2015.
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Doc.! - Cartão de CNPJ
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~ Receita Federal

Ccmprovante de Inscriçao e de Situaçao Cadaslral- Impressoo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificaçao da Pessoa Jurídica e, se houver .qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçao cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

07.358.761/0081-43
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADEABERTUf/A

25/01/2010

NOME EMPRESARIAL

GERDAU Acas LONGOS S.A.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANT ASlA).._ ...
CÓlJIGO E DESCRiÇÃO DAATMOilDE ECONóMlCA PRINCIPAL
02.10.1.01 - Cultivo de eucalipto

CóDIGO EDESCRtÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNOÁRlAS

02.10.1.08. Produção do carvão vegetal. florestas plantadas

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJURlolCA
205.4. SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
ROD MG 161, KM 17 A ESQUERDA

NÚMERO

SIN
,

COMPLEMENTO I

: FAZENDA BILUCA,; : GAMEL'EIRA,; :
PORTO ALEGRE;

CEe
39.280-000

BAlRROJUISTRITO

ZONA RURAL
MUNIClplO

BURITIZEIRO
cc
MG

ENDEREÇO ELETRONICO

LUCIA.VARGAS@GEROAU.COM.BR

-"1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
~ }H_

SITUAÇÃO CADASTRAL.

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAl..

SITUAÇÃO ESPECIAL--

TELEFONE
(51) 3450-7665

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAl..

25101/2010 l
DATA DA SITUAÇÃO ESPEC._.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/06/2015 às 12:28:50 (data e hora de Brasilia).
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SUBSTABELEClltlENTO

Substabeleço, com reservas, os poderes a mim conferidos por GERDA 'I AÇOS
LONGOS S.Á., inscrita no CNPJ/MF sob o nO 07.358.76l10081-73, com sede às

Fazendas Biluca, Gameleira, Porto Alegre e Bom Retiro, s/n, zona rural de

Burilizeiro/MG, CEP 39.280-000 aWILLlAM FREIRE, OAB/MG 47.727, TI1GO DE
MATTOS SILVA, advogado, OABIMG 110.293, BRUNO FREIRE I MAIA
RODRIGUES COSTA, OABIMG 110.850, MARCELO AZEVEDO, OABIMG

• I
130.790, JULIA NOGUEIRA SALDANHA, OABIMG 124.084, LUIZ PHILlPE
NARDY NASCIMENTO, OAB/MG 133.106, PAULO HONÓRIO DE CASTRO
JúNIOR, OAB/MG 140.220, MARIA ISABEL AMATO FELIPPE DA SILVA,
OABIMG 132.857, MARIANA MOURÃO, OABIMG 137.610, IZABELLA
PARDINHO REIS, OABIMG 129.304 e estagiários de direito ANA MARIA

DAMASCENO DE CARVALHO FARIA, OABIMG n" 38994-E, PATRíCIA
MENDANHA, OABIMG n" 40.265-E, GABRIELA CRISTINA MOTA RIBEIRO,

I
OABIMG n" 39.601-E, ANA CLARA GONÇALVES DISCACCIATI, OABIMG n"
41.352-E, LUIZA MELLO SOUZA, MG 13.411.163, IZABELA vlDIGAL

I
AZEVEDO, MG 15.367.149,GABRIEL MENDES FA.JARDO, MG 16.037.741; lodos

I
enquanto integrantes do Escritório WILLIAM FREIRE - ADVOGADOS

ASSOCIADOS, com sede na Rua Paraíba, 476, 4" andar, Bairro Savassi, Jm Belo
HorizontelMG, especialmente para representá-la no PA/COPAM n°

1015812006/002/2011. Além dos poderes gerais, podem obter vista e cópiJ, retirar

documentos originais, requerer certidões, apresentar defesas e recursos admini~rativos.
Podem substabelecer.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2014.

ft

./jaJ
/. PAytO GOMES E CORDEIRO E

/ / OABIMG 122.823



, ;jºTABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
", ' JACY FRANCO MOREIRA mIAS. Tabelião

Rua Gen. Câmara, 388 - CEP 90010-230. Fone: 3221.5226 - Porto Alegre _RS

PROCURAÇÓES
;LMtlJ'l"r~-'-'--"CERTJDÃO- -"--"FÕLHA'N'i6.--:
: CERTIFICO que no livro e folhas acima'
mencionados, consta a escritura do teor seguinte: I

N° 160-12.676. -ESCRITOBA PÚBLICA de PROCURAÇÃo, na!
fO%ma abaixo. SAIBAM os que este ,instrumento virem, J
que aos dois (02) dias do mês de março, do ano de ~
dois mil e quinze (2015), nesta cidade de Porto:
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Farrapos, ~

1 nO 1.811, aonde a chamado fui, compareceu como I- .outorgante GERDAU BG PARTICIPAÇOES S',A., com sede em j
Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos,' nO 1.811, parte, i
Floresta, CNPJ nO 00.183.938/0001-94; ITAGUAíi
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., com sede no i
Rio de Janeiro, RJ, na Av. João XXIII, nO 6.777'1"
parte, Distrito Industrial de Santa Cruz, CNPJ nO
31.330.02010001-54; neste ato representadas por i

; quaisquer 2 (dois) de seus diretores Jorge Gerdau ~
Johannpeter, brasileiro, casado, advogado, RG nO I
1001969201 SSP/RS, CPF n° 000.924.790-49, Klaus i
Gerdau Johannpeter, brasileiro, casado, engenheiro"
RG nO 5007205858 SSP/RS, CPF nO 000.924.520-00 e;
Frederico Carlos Gerdau Johannpeter, brasileiro,'
casado, administrador de empresas, RG nO 4004599496!
SSP/RS, CPF nO 000.915.530-91, todos residentes e i
domiciliados em Porto Alegre, RS; GElmAU AÇOMINAS:
S.A. com sede em Ouro Branco, MG, na Rodovia 443, Km!
07, Fazenda do Cadete, CNPJ n° 17.227.422/0001-05; I
GERDAUAÇOS ESPECIAIS S.A., com sede em Porto Alegre, •
RS, na Av. Farrapos, nO 1.811, parte, Floresta, CNPJ!
nO 07.359.641/0001-86; GERDAUAÇOS LONGOSS.A., com!
sede no Rio de Janeiro, RJ, na Av. João XXII I, nO I
6.777, parte, Santa Cruz, CNPJ nO 07.358.761/0001-69; I
GERDAUAMÉRICALATINA PARTICIPAÇÕESS .A., com sede em i
Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos, nO 1.811, parte, I
Floresta, CNPJ nO 07.430.351/0001-81; GERDAUS.A., !
com sede no Rio de Janeiro, RJ, na Av. João XXIII nO
6.777, Distrito Industrial de Santa Cruz, inscrita no
CNPJ sob o nO 33.611.50010001-19; GERDAU
INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS L'l'DA. - GRUPO GERDAU, "
com sede em Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos. nO i

~ 1.811, Floresta, CNPJ nO 87.040.598/0001-20 e!
iMETALÚRGICAGERnAU S.A., com sede em Porto Alegre,
; RS, na Av. Farrapos, nO 1811, floresta, CNPJ nO ',!
i' 92.690.783/0001-09, neste ato representadas por I
: quaisquer 2 (dois) de seus diretores André Bier
: Gerdau Johannpeter, brasileiro, casado, administrador
: de empresas, RG nO 6002167903 SSP/RS, CPF n0

404.841.220-53, André Pires de Oliveira Oias,
~brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nO ",'
~8470815 SSP/SP, CPf nO 094.244.028-56 ou Expedito I
; Luz, brasileiro, casado, advogado, RG n° 8053969104 !
~SSP/RS, CPF n° 148.672.220-20, todos residentes e ~
(domiciliados em Porto Alegre, RS; GERDAuSOCIEDADEDE i
'PREVIDÊNCIA PRIVADA, com sede em Porto Alegre, RS, na i
. Av. Farrapos, nO 1.811, Floresta, CNPJ nO
'92.326.818/0001-17, neste ato representada por seus
diretores Francisco Deppermann Fortes, brasileiro, I I'.',.'~sc~~:;:~;;:,~;;~:v;e';~~::~:~~:';~;~.~.;~;:"~~-~.,.,._~.,

Substitutos: Karla Martins Ibias Marzotto • José Osnir V.Vaz • Eusires A. Dal Mo:llih
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casado, engenheiro, RG nO 9016133861 SSP/RS, CPF n°
403.690.130-34 e Albertina Maria Me~o de Oliveira,
brasileira, casada, administradora de empresas, RG n°
M4203172 SSP/MG, CPF nO 592.258.666-15, residentes e,
domiciliados em Porto Alegre, RS; FONDAÇÃOGERDAO,'
com sede em Forto Alegre, RS, na Av. Farrapos, nO.
1.811, Floresta, CNPJ n" 92 ..678.473/0001-60, neste'
ato representada por seus diretores Francisco'
Deppermann Fortes, já qualificado e Ênio ViterQo-'
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, cartão de;
identidade do Ministério da Marinha do Brasil n°'
355788, CPF nO 001.974.578-86, residente e,:
domiciliado e:n Forto Alegre, RS; INSTITUTO GEBDAU,;,
com sede em Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos, nO ..
1.811, Floresta, CNPJ n° 07.522.577/0001-02, neste',
ato representada pelo seu Diretor Executivo Renato
Gasparetto JUnior, brasileiro, casado, jornalista, RG.
0° 111252246 SSP/SP, CPF nO 041.623.428-30, em:
conjunto com Beatriz Biar Joahnnpeter, brasileira,-
divorciada, arquiteta, RG n° 7002167828 SSP/RS, CPF"
ne 404.840.680-91, ambos residentes e domiciliados em.
Porto Alegre, RS e SEIVA S.A. FLORESTASE DNDÚSTRIAS,;
com sede em Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos, ne f
1.811, Floresta, CNPJ ne 87.043.832/0001-73, oeste::
ato representadas por quaisquer 2 (dois) de seus(
diretores André Bier Gerdau Johannpeter, André Pires ~
de Oliveira Dias ou Francisco Deppe:cnann Fortes,~:
todos já qualificado. OUTORGADOS:Expedito Luz, J
brasileiro, casado, advogado, OAB/RSne 9.102. CPF ne!
148.672.220-20; Marcos Antônio Biondo, brasileiro, í
casado, advogado, OAs/RS nO 23.254, CPF ne;
370.963.200-59; Otávio Augusto Trais de Miranda, i
brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RSne 23.728, CPF~
ne 536.393.160-53; Marco= Martins, brasileiro, (
solteiro, advógado, OAB/RS ne 60.302, CPF nei
934.097.700-97 e Rafael Lebensold, brasileiro, '.
solteiro, advogado, OAB/SP ne 261.138, CPF ne;
313.927.248-05, todos com escr~t6r~0 prof~ssional em
Porto Alegre, RS, na Av. Farrapos, ne 1811, Floresta,
CEP 90220-005; Camila Forest, brasileira, casada,;
advogada, OAs/RS ne 54.830, CPF nO 072.103.127-73 e.'
Camila Trindade Caldas Danilevicz, brasileira, ~
casada, advogada, OAB/RS nO 68.434, CPF nOi
994.017.110-20, ambas com escritório profissional em'
Sapucaia do Sul, RS, na Av. Borges de Medeiros, ne.~
650, São Jorge, CEP 93212-110; Bibiana Macedo dos~
Santos, brasileira, solteira, advogada, OAB/RS n° (
96.335, CPF n° 016.970.830-64, com escrit6rioi
profissional em Charqueadas, RS, Avenida, Getúlio:,
Vargas, 3.200, Centro, CEP 96745-000; André Brickmanni
Arena, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nO,'
147.926, CPF nO 247.874.158-08; Bianca Stella'
Piacentini Baruffaldi, brasileira, solteira, ,
advogada, OAB/SP sob o n° 288.493, CPF,
007.996.510-52; Luana Rodrigues Omeno, brasileira,:

i solteira, advogada, OAB/sp nO 279.332, CPF nO.'
}-."'-_,,"~,"'.'.~-~',_~'~"_,"_._,_n~"''','''''',~-~,~o'"__"..,,., ~.'.~ ". '.".>' " ~~, ." •. ""' ~',
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i ,;3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
", ' . JACY FRANCO MOREIRA mIAs" Tabelião

Rua Gen. Câmara, 388 - CEP 90010-230 - Fone: 3221.5226. Porto Alegre _RS

PROCURAÇÕES
i"l:Ml6 ~'B6n'-'-'--'C'ERTIDÃ:o'- -".-. -FõüiA"N'i'67"1

332.052.228-06; Luciana das Graças dos santos,!
brasileira, solteira, advogada, OAB/MG nO 114.332, I
Cpp n" 057.804.246-08; Natá~ia Rocumback de Lima,.
brasileira, solteira, advogada, OAB/SP nO 303.783, I
CPF 229.191.738-20, todos com escritório profissional
em São Paulo, 8P, na Av. Das Nações Unidas, n" 8.501, I
6° a 8° andares, Pinheiros, Cf;P n" 05425-070; Clebe:d

l
'

da Santa. Brandão, brasileiro, casado, advogado,.
OAB/RJ n" 146.473, CPr n° 052.988.107-13, com!
escritório profissional no Rio de Janeiro, RJ, na Av. ~
Presidente Wilson, n" 231, sala 1.404, Centro, CEP5
20030-021; Fabiano Faria Maia, brasileiro, casado, i,
advogado, OAB/MGn" 90.451, CPF n" 042.372.986-12: i

, Fabricio Bastos Pereira Lins, brasileiro, solteiro,!
'advogado, OAB/RS nO 81765, CPF n" 013.216.066-80: I
Leila Silva Leão, brasileira, solteira, advogada, i
OAB/MGn" 119.461, CPF n" 069.921.246-41: João Paulo I~:;=G enoC~~~~~~', ~;;s~~ei~~7.3~~~~~~~~~, aedv~~~d

' Delgado Passos, brasileira, casada, advogada, OAB/MGI
n" 83.045, CPF nO 037.297.796-05, todos comi
escritório profissional em Nova Lima, MG, na AI.:
Oscar Niemeyer, n" 119, 4" Andar, Vila da Serra, CEP'
34000-000: Caroline Barros Carvalho de Siqueira,.
brasileira, solteira, advogada, OAB/MG n" 128.169, ~
OAB/ES n" 18.444, CPF nO 074.960.516-24: comI
escritório profissional em Ouro Branco, MG, na.
Rodovia MG 443, Km 7, Fazenda do Cadete, CEPj
36420-000; Luana Regina Ribeiro da Fonseca, i
brasileira, solteira, advogada; OAB/BAn" 32.006, CPF(
n" 022.001.445-04, com escritório profissional em I
Simões Filho, BA, na Rodovia BR 324, Km 16, CEPi
43700-000 e Ana Carolina Xavier de Moraes Borba, í
brasileira, solteira, advogada, OAB/PE n" 31.395, CPFi
n" 049.004.014-47, com escri.t6rio profissional emi
Recife, PE, na Rodovia BR 232, Km 12,7, Distrito i
Industrial do Curado, CEP 50950-000. PODERES: Para o;
foro em geral, "ad e extra judicia", para agirem em l

conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem i
de nomeação, propondo e contestando ações, execuções, :
mandados de segurança e demais procedimentos,'
impugnar autos de infração, requerer e habilitar-se ,i
em falências, declarações de insolvência,.
concordatas, e concurso de credores, nomear preposto I
para representar as outorgantes perante a Justiça do i
Trabalho, requerer e se fazer representar em ações de ;
inventário e partilha, podendo aceitar encargos de!
inventariante, assinando os respectivos compromissos, "
acompanhando tais processos até seu final; 51:

excepcionar, representá-lo criminalmente, argüir
suspeições, defendê-los em todos os seus negócios e .
interesses em qualquer juízo ou instância, inclusive t,'
em conselhos de contribuintes: receber e dar
quitação, transigir, acordar e desistir: podendo I
ainda, celebrar escrituras públicas de constituição!

~:ce~:::~::~a:~~,;:ê!.~f;::.~~:,~d~:,,~.~~.~~~~a;;,~sp'"Qj'~~v"t;~~JI ;
Escritura Pública lavrada pelo sistema de folhas soltas I

Substitutos: Karla Martins Ibias Marzotto - José Osnir V.Vaz . Eusires A. Dal Mol~n
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'.'

bem como, representá-los perante autoridades
policiais, podendo apresentar gueixa ou notícia
crime, perante Ministério Público e demais órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, suas:
autarquias. empresas públicas e privadas,
estabelecimentos da rede bancária e outros, assinando~
e requerendo em todos os assuntos de interesse dos.
outorgantes, representando ainda, perante qualquer~
agência da Caixa Econômica Federal e do Banco do;'
Brasil, com a finalidade de levantar alvarás,
judiciais; podendo receber e dar quitação, e tudo o ..
mais praticar para o fiel desempenho da presente::
outorga de poderes de representação, inclusive ~
substabelecer com reserva. A.presente procuração será~
valida entre 1 de marçode 2015 e 29 de fevereiro de i,
2016, exceto quando acostada a autos processuais,
hipótese em que sua vigência será prorrogada por ~
prazo indeterminado, até a conclusão dos referidos~:
processos. Os outorgantes ~e responsabilizam por í

!. todas as informações acima mencionadas. Assim o'
disse, do que dou fé, e me pediu lhe lavrasse esta
escritura, a qual, lhe sendo lida, achou conforme,
aceitou, ratifica e assina comigo, Tabelião
Substituto, que a datilografei, subscrevo e assino.
Dou fé. Emolumentos: R$ 58,20 + R$ 1,00 "" R$ 59,20
(0455.04.1300008.07708 R$ 0,70;
0455.01.1400007.68191 ""R$ 0,30)

continha em dito instrumento, que para aqui foi bem e

PORTOALEGRE,2 DEMARÇODE 2015

fielmente transcrito. Dou fé.

sequeERA o

as.sinado pelas

instrumento.

o ato- acha-seCERTIFICO que

e pelo autor do
~
I partesi
i
!,
j
~,

, ão Substituto
; Emolumentos: 2 + R$ 1,15 = R$ 27,90
í (0455.01.140000 .68194 = R$ 0,30,
0455.03.13000 .75314 R$ 0,55;

07.68195 = R$ 0,30)
';-",": ..
":Lú :,~'-". '::~r,~,~,.

r';"')",'''iI ». J;,:~,_::,., ... ~~' ,r,_",_ -, ~
.,~...'.. -',- ..
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;i(t}:'t~GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
;l,'t(í'!0'4i:l SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEl- SEMAD
'., '_',,'" ""'(.".I';'~,~"'"'

'- > ••

CERTIFICADO REV-LO N° 016/2014

~".,'.'~"'\;4 ¥
'(2' ê#$I!~ ., "'lIO\*,

\'~ -~
''CõI4ltY

LICENÇA AMBIENTAL
o Conselho Estadual de Politica Ambiental - COPAM no uso de suas atribuições, c com base no artigo 10 do Decreto
44.844, de 25 de junho de 2008, nos termos do artigo 4°, inciso VIII, da Lei 178, de 29 de Janeiro de 2007, artigo 38, S 10, inciso
VI do Decreto 43.316, de 07 de Junho de 2006 e do artigo 1°, inciso 111 da DN COPAM N° 17, de 17 de Setembro de 1996, Revalida a
Licença de Operação, da empresa Gerdau Aços Longos S.A, CNPJ 07.358.761/0081-43, para a atividade de silvicultura, na Fazenda
Biluca, Gameleira, Porto Alegre e Bom Retiro localizada nos Municípios de 8uritizeiro e Santa Fé de Minas, no Estauo de Minas
Gerais conforme processo administrativo de N° 10158/2006/002/2011, e decisão da Unidade Regional Colegiada Norte de Minas, em
reUCâoldO dia 11/11/2014

__J Sem condicionantes

o Com condicionantes
(Válída somente <lcompanhada das condicíonanteslistadas no allCxo)
(A cOl1cessao da Licença dlNera atender ao art, 6" da ON COPAM 13195, 500 pena de revoga"ão da mesma)
(A revalidação da licença dar.se-á com base ;];;s DN COPAM 017196 e 023/97)

o PRESENTE CERTIFICADO SOMENTE TEM VALIDADE ACOMPANHADO DOS ANEXOS I e 11,00 TiTULO AUTORIZATIVO VALIDO EMITIDO PELO DNPM (CASO DE
MINERAÇÃO) E ANP (CASO DE PETRÓLEO/GAS).
ESTA LICENÇA NÃO DISPENSA, NEM SUBSTITU! A OBTENÇÃO PELO REQUERENTE DE CERTIDÕES, ALVARÁS, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER
NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

~, ..;:;>. ,,~""",,",-, ••~
..••..E,'!'-.. •. 1" ., ':1:''-~Ii"-', "'".;l- ~',~-''''-~'~;Q"1ZF.' w. ~.'
"""~I:i:.>' ,~"~~,::;':}"'f'~'. .l",,'ilij~"~"'>!''tf:.'l/ "'J{oj", "<',~~- ti;, ~,' .r-&.:",,,, '",,~,,-:,:,;,,~,~
:,{-" ' ~'~"':"T';,)i~,(};i!~:.')o.,et~!,l'":,l~2'~1 ,.r;',.j "'1"';'1 .!(J:~" ,,'-~\t
'.J-.' " ;;.\>~:.i {>." . .n~il'_, _~"",w,;:,.•••r~~,

Validade da Licença Ambiental: 04 (q~atrc:)~~:~~~Cimentoem 11/11/20~~: __ '.C~ Montes CI~J;K;1 d~:'~."vombro/de 2014,_< y" r /r
'-- . \1lI'1.f:""'I;, "'-----'---

, Lx
G 15 landÕVí;;)p.uS'lf6c~h-a(~1-e-so-'uza ~~.~;;%'"

Superintendente Regional de,R*gularização Ambiental do Norte de Minas
"..:.IIEF
'F'''~L.•,,,--;.>""'''W

,~~--""".....,""'''''~



11

WI~LIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

I
I

DocA - Auto de Infração nO4~320/20 15

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I '

I
I
I

wiUiamfreire.com.br

BELO HORIZONTE - MG
Rua Paralba. 476 4° andar
Ediflcio Monthélie Sal'assi CEP30130-140
Tel: (31) 3261 n47
Fax: (31)3261 6745

BRASluA - DF 'i I
SCN-Q2 Bloco A 5° andar
Ed. Corporate Financiai C~nter CEP 70nZ-900
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WtLlAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

I

Doc.5 - Relatório de Vistoria do S85/2013

williamfreire.com.br

BELO HORIZONTE - MG
Rua Paraíba, 476 4° andar
Edifício Monthélie Savassi CEP 30130-140
Tel: (31) 3261 7747
Fax: (31) 3261 6745

BRASluA - DF I ;
SCN-Q2 Bloco A 5° andar
Ed_Corporate Financiai Center CEP7071<:-900
Tel: (61) 3329 6099181314101

Fax: (61) 33296199 i I
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i ,iJ:;::O;~',' GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-l:ii!Jt, ~ SISTEMAESTADUALDEMEIOAMBIENTE RELATÓRIOD~ VISTORIA

~ Conselho Estadual de Poliliea Ambiental- COPAM N° 585)2013

I Conselho Esta.dual de Recursos Hídricos - CERH d

~__.~ ~{f[.~~~~~:~~'!-L,~..c~"I,e,~ ~__'.~~,~_:_;"'~' .L F_O_'h~'_'-;I'_fO_3
J

Lon Itude

I
Atividade: Silvicultura I

I

L1Çórrego Alegre

Grau: Min:
l.lItilude ou Y (7 digltos} =
8120679

WGS 84

s

X SAD69
latitude

Grau: Min,
Lonllllooe ou X (6 digitos) =
447427

[ 1AAF [X ILicenciamento ( 1APEF ,[ JOulorga {I Não hâ proCllSSO

Processo: 10158/2006/002/2011
Nome I Razão Soclal:Gerdau Aços longos S.A

[XICNPJ [ICPF [ICNH [ICTPS I'lRG,07358.761/0081-43
Nome fantasiafapelido:Fazendas Biluca, Gameleira, Porto Alegre e Bom Retiro
Endereço (Rua, Av. Rodovia,etc.):

Complemento: Balrrollocalidade:ZonaRuraIN°fkm:

Município:Buritizeiro UF:MG CEP:39.280-000 Telefone:(31)3~99-8889
Fax: CaixaPostal: E.maU:cassio.souza@gerdau.com.br
Endereçopara correspondência:Av.Joao Cesar de Oliveira, 5365 - Bitacula. I
Municipio:Contagem UF:MG eEP: 38.701-118 Telefone:(34)3821-4850
Empreendimento:07.358.761/0081-43
Fax: CaixaPostal: E.mail:
AssJnalar Datum- (Obrl at6r101

Formato
LatlLong
Formato

UTh'I (X, Y)

Objetivo da Fiscalização:Licenciamento Ambiental

---F'iiso ou MeridiGnal lira formato UTM
Fuso 22 X 23 24 Meridiano Central

Local fazenda. sftio. etc. :Gerdau A os lo os S.f.._ Munici io: Buritizeiro
ReferenDa:

39" X 45"

Em vistoria realízada no empreendimento em questão com o

processo de licenciamento ambiental na fase de Revalidação

objetivo de dar contlnUldadei ã anállse do

da licença de Operação 'Irmos ou fomos

Hora da Lavratura: 18;0011

informados que: I
A propnedade possui uma área lotai de 25.314,9943 hectares dividida em 04 matrículas difererlles: Fazenda

BlIuca. Gameleira, Porto Alegre e Bom Retiro. O empreendimento conta atualmente corh a seguinte,

infraestrutura: escritórios, casa Sede, serralheria, galpão de armazenamento de agrotóxicos ef~rtilizantes 110I
mesmo local. residências de funcionários, cantina, um viveiro desativado, sala de reuniões'l alojamentos, I
reservatório de agua, pista de pouso, ambulatório desativado, igreja e uma casa em usq na fazenda i
Gameleíra. O empreendimento conta atualmente com 25 funcionarias, de acordo com irlformação co I

• I 'empreendedor. . I
FolhadeContinua -o X 51J ' Não I

i"z
13
=>
"'Q
o:
.0

~
wo:

,
i
i Município: BuritlzelroData: 03J1Df2D13, 'i Consultor Técnico (Nome Leglvel) Documento de ldent"

! 1. Aline dos Santos FernandesMASP: 1312149-6
i 2.Viviane Santos Brandão MASP: 1019758...Q

(f) ! 3.José Âparecido Alves Barbosa MASP: 1147708-0
~ ! 4. Carla Leal Barboza MASP: 1336477-3
~ ! 5. Edimilson Pinto Vieira MASP: 1312590-1
z i 6. Paula Agda Lacerda da Silva MASP: 1332576-6

'"~
Recebi a 2'"via deste Relatório de Vistoria! Vistoriado I Represente do vistoriado:

,

I,'

, i Vinculo com o empreendlmento:Assínatura:'--,..,--
1" via: Processo AdministraUvo: 2" via: Fiscalização: 3' via: Bloco

mailto:cassio.souza@gerdau.com.br


,<----- ------------------------------ __I ~-
: /<..,~~"\.',' '. I GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS I

f:~.""til SISTEMAESTADUALDEMEIOAMBIENTE RELATÓRIO DE VISTORIA
~7!~~ Conselho Estadual de Polftica Ambiental. COPAM N°S 8si2013

-.~- ConselhoEstadualde Rewrsos Hldricos- CERH Folha: 021o~

~C:lA leam i{':t,.
~!~IT.•.~ ".-.o::,:i:" "'" l.....!!,1,~f.~~.

FOLHA DE CONTINUAÇAO

O recurso hídrico utilizado no empreendimento é proveniente de um poço lubular, pelo qual, de acordo i
, ,

. informação do empreendedor, já possui processo de outorga formalizado. Existe ainda uma :captação em

lagoa para abastecimento na fazenda Gameleira. Foi constatada a captação por meio de roda d'água em um

barramento em vereda, mas de acordo com informações do empreendedor a captação é r~alizada pelo:
vizinho. ,

Os residuos gerados no empreendimento, conforme NBR 10004 de 2004 são: resíduoJ domésticos,

plásticos, papelão (classe 11), embalagens e vasilhames de óleos, (classe I). Foi observado dJrante vistoria
I

alguns vasilhames contaminados como óleo dispostos de forma inadequada, sendo que est;ão dispostos:

diretamente no solo. Já os resíduos domésticos e de classe 11 são armazenados em local cercado com tela e I,

I sinalizado, e posteriormente direcionados a empresas de reciclagem. de acordo informações p1restadas.No

~ i entanto, na fazenda Gameleira foi observado que os resíduos classe 11 estão sendo dispostos inborretamente

g na superfície da fossa séptica. As embalagens de agrotóxicos são armazenadas em um 98'pão e são
'"O devolvidas aos postos de recolhimento, conforme nos foi informado. As sacarias de fertilizantes são

,~ reutilizadas para acondicionamento e transporte dos resíduos recic!ãveis. FOI observada a ~r~sença de

~ galões do fertilizante Boro (aproximadamente 100001) próximo a pista de pouso. Foi observado ~umdescarte
o:

Os efluentes líquidas gerados na empreendimento são provenientes dos banheiros e cozinhas das

residências e escritórios que são direcionados para fossa séptica. I
, As áreas de Reserva Legal da propriedade de acorda com p!anta apresentada corresponde a
I
. 5744,80 ha. A vegetação presente na Reserva da propriedade é caracterizada pela I tipologia

Cerrado e alguns pontas com área de transição de Mata Seca e Cerrado. Foi obsJrvado que,

i grande parte desta vegetação apresenta bem conservada, no entanto em alguns pontdls amesméi I

encontra-~e bem rala.

) N~ . :ao,

I
I

(Xl SimFolha de Continuação

Documento de ldentlficação
MASP: 1312149-<3
MASP: 1019758-0
MASP: 1147708-0
MASP: 1336477-3 ~
MA$P: 1312590-1

MASP: 1332576-6

Consultor Técnico (Nome LegiveJ)
1. Aline dos Santos Fernandes
2. Viviane Santos Brandão

, 3.José Aparecido Alves Barbosa
4. Carla Leal Barboza
5. Edi81ilson Pinto Vieira
6. Paula Agda Lacerdada silva

~
"
~

< ",iii

li Recebi a 2" via deste Relatório de Vistoria Ui Vistoriado' Represente do vistoriado:l~__I__V_'"_,_,,_'o_,_o_m_o_._m_P_"_'_"_d_'m_._"_,o_,As_'_,"_"_"_"_' ~_~ _



I pastagens, veredas e lagoas, com suas respectivas áreas de Preservação Permanente (APP) I
i dentro das áreas de Reserva Legal, as quais não estão plotadas na planta apresentada e foram I
I averbadas como Reserva Legal.' Ainda há animais domésticos (bovinos e equinos), cochos, I

I piquetes de pastagem e uma grande erosão na Reserva Legal.

As áreas de preservação permanente (APP) do empreendimento são formadas pela;

margem do rio Paracatu, rio da areia, pelas veredas,encostas, lagoas e córregos. Fo'j verificado I
intervenção em vários pontos das APP'S do rio Paracatu, das veredas, dos córregos e das 1

L encostas por meio de plantío de eucalipto e estradas. Foi observado uma variedade de espécies!
, '

,i~'';~'' GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
" 'A'~h~,!,"'r<:? SISTEMAESTADUALDEMEIO AMBIENTE RELATÓRIO DE VISTORIA
?',r:-'_-- •••, ConselhoEstadualdePolilicaAmbiental-COPAM N° S 85/2013~.

ConselhoEstadualdeRe<;ur$osHldricos-CERH Folha: 03103
~. •/to ~1-c'Afeam 1Q;j'~.'':~~~,~;;.-.;;:.- . ,"IEF .,•._, ....•,." '.... ' - '~'".-

FOLHA DE CONTINUAÇAO I
Foi observada a existência de estradas, linha de transmissão de energia, área de

da avifauna.

Foram observadas veredas e lagoas com suas respectivas áreas de Preservação Permanente

(APP)dentro das áreas de Reserva Legal, as quais não estão plotadas na planta apresentada e

foram averbadas como Reserva Legal. Ainda há animais domésticos (bovinos e equinos) e erosão

dentro da APP.

g
z
Õ
::>
'"Q
'".~ Foram detectadas três áreas de cascalheira, sendo duas na Porto Alegre, uma delas emSI .
LU 'I área de vereda, e uma outra na Biluca.

'" , Foram vistoriados os barramentos, bueiros e pontes para dar andamento aos processos

! de outorga formalizados. Alguns barramentos estão localizados em veredas e outros fora de curso
1
d'água, no entanto em área de drenagem.Foi constatado que algumas dessas intervenções

instaladas ainda não foram formalizadas. Em alguns dos barramentos vistoriados a crista são I
estradas em desuso. No barramento 01{B01) foi confirmada a existência de tubulação a qual!

DocumentodeIdentificação
MASP: 1312149-6
MASP: 1019758-0
MASP: 1147708-0
MASP: 1336477~3
MASP: 1312590-1

MASP: 1332576-6

I permite o escoamento da vazão residual.

: Os corredores ecológicos presentes no empreendimento possuem vegetação tipo Cerrado

I sendo que a maior parte encontra~se em bom estado de conservação, porém, em alguns pontos

! apresenta incidência de pastagens, Foram detectadas algumas bacias de contenção nas -estradas' i
! das propriedades. EXiste uma torre de observação no empreendimento para controle de possíveis I
! incêndios e entrada de pessoas não autorizadas. I

FolhadeContinuação (I Sim ( X) Não I
i

1
I,
i

i
tI'J ' ConsultorTécnico(NomeLegível)
~ I 1. Alihe dos Santos Fernandes
::J i 2. Viviane Santos Brandão
~ 3.José Aparecido Alves Barbosa
Ui 4. Carla leal Barboza
tI'J 5. Edlmilson Pinto Vieira" 6. Paula Agda laeerdada Silva

I VistoriadoI Representedovistoriado;,
Recebia '7! viadesteRelat6rlodeVistoria

Vinculocomo em reendimento:Assinatura:



WILLlAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.6 - Comprovante de envio dos resíduos para ASCAPI

wiUiarnfreire.com.br

BELO HORIZONTE - MG
Ru~ Paraiba, 475 4° andar
Edifrdo Monthélie Savassi CEP 30130-140
Tel: (31) 32617747
Fax: (31) 3261 6745

BRASluA - DF !
SCN-Q2 Bloco A 5° andar
Ed,Corporate Finandal Center CEP70712-900
Tel: (61) 3329 509918137 4101
Fax: (61) 3329 6199



Contagem - MG, Abril de 2015.

~GERDAU
,,'

SiSTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SISEMA
SUPRAM NORTE DE MiNAS - MONTES CLAROS - MG

REFERÊNCIA: PROCESSO N° 10158/2006/002/2011
CONDICtONANTE N° 10

Atendendo solicitação desse instituto, encaminhamos-lhes o comprovante de entrega do
material que estava depositado na Fazenda Porto Alegre, Para a Associação dos

Catadores e Recicladores de Pirapora (ASCAPI). Associação que já desenvolve trabaiho

de parceira com a Gerdau, para receber material reciclado que produzido na fazenda.

Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos necessários.

Afenciosamente.

~

~~,. " .
rft< ePNGOS S/A.

Gerdau Aços Longos S/A - Setor Aorestal
Rua Dr, Jose América Cançado Bahia n° 1050
Cidade Industrial CEP 32.21 {} 130 Contagem- MG
Telefone: (31) 3328-3341 f a-mail: C8Ssio.souza@gerdau.com.br

mailto:C8Ssio.souza@gerdau.com.br


WILLlAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.7 - Protocolo de Inscrição do Imóvel Rural no SICAR-MG

wiUiamfreire.com.br

BELO HORIZONTE - MG

Rua Parafba, 476 4" andar
Edifício Monthélie Savassi CEP 30130-140
Tel: (31) 3261 7747
Fax: (31) 32616745

BRAS!UA - DF
SCN-Q2 BlocoA seandar
Ed_Corporate Financiai Center CEP70712-900
Tel: (61) 3329 609918137 4101
Fax: (61) 3329 6199



-IIIGERDAU
Contagem - MG 30 Dezembro 2014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL -SUPRAM NORTE DE MINAS. MONTESCLAROS. MG

REF: PROCESSO N' 10158120081002/2011
,,

Prezado Senhor (a); I

Atendendo solicitaçao desse instituto, encaminhamos-lhes o item 16, (Apresentar ínscrJção
no Cadastro Ambiental Rural CAR da Fazenda Porto Alegre com nO do recibo Naciona~ de
Cadastro do Imóvel) da condicionante do processe em referenda das Fazendas Biiuca
Gameleira, Bom Retiro e Porto Alegre localizada no município de 8uritizeiro - MG.

Observação:

Devido a problema no sislema de sincronização do cadastro Estadual e Federal, o servidor não
gerou o Recibo Federal. Em anexo os e-mails trocados entre a empresa que desenvolve o
serviço de elaboração do CAR para a Gerdau (AWB) e a equipe SICARMG. 50!iblando
orientação para á emissao do Recibo Federal. I

Após a normalização do sistema. vai ser apresentado o Recibo Federal para ate~der a
condicionante por completo I
Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atencio~:mente~ /..

d~~OSS/A
/ '

Gerdau Aços Longos SJA ~ Setor Roreslal
Rua D: Jose Al11éfiCOCançado Ba~la n" 1050
C,<:lade ln<:lustrial CEP 32.210-130 Contagem. MG
Telefone. (31) 3328-3341



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA

PROTOCOLO DE INSCRiÇÃO 00 IMÓVEL RURAL NO SICAR.MG

RECIBO NACIONAL DE CADASTRO DO IMÓVEL: [Cadastro ainda não sincronizado]

CÓDIGO 00 IMÓVEL: 37806 VERSÃO DO CADASTRO: 1

DADOS CADASTRANTE
CPF: 34151222634 Nome: ARTHUR WILSON BARBOSA
Nome da mãe: GIANETTE DE GIANI WILSON BARBOSA Data Nascimento: 23/06/1960

Telefone: 3433169748 Email: arthur@gpsite.com.br

Logradouro: AFONSO RESTIVO - APT: 11, Número: 77

Bairro: SAO SEBASTIAO CEP: 38060520

UF: MG Cidade: Uberaba

IDENTIFICA ÃO DO S PROPRIETÁRIO S OU POSSUIDOR ES
Nome/Razão Social: CPFICNPJ:
Gerdau Aços Longos 07358761000169

CROQui DO IMÓVEL

LogMda,

OArea do Imóvel

mailto:arthur@gpsite.com.br


INFORMACÕES 00 IMÓVEL
Área total do imóvel: 7-749,09

Área de Preservação Permanente (APP): 457,89

Área de APP degradadalalterada: 1,17

Indicativa de Reserva Legal (RL): 1.549,82

Área de RL informada: 2.273,67

Área de RL sem APP: 2.273,67

Área de RL a implantar ou recuperar: -0,00

Área de RL a compensar: O
Área de vegetação nativa fora de APP e RL: 1.331,34

Área consolidada: 3.689,20

Área de utilidade pública e/ou dispensada de reserva legal: O
Área de interesse social: O
Área de uso restrito: O
N° de Módulos fiscais: 110.70

Bioma Cerrado: 7.754,92

Bioma Mata Atlântica: O
Bioma Caatinga: O
Coordenadas sede/ponto de referência: latitude: -16.92 longitude: -45.37

DADOS DO IMÓVEL RURAL
Nome do Imóvel Rural: FAZENDA PORTO ALEGRE - MATRICULA 20.421

Endereço: Rola de carro para Sede da Fazenda Porto Alegre Saída de Buritizeiro MG, Rua
dos Buritis 1. Siga na direção sudoeste na Rua dos Buritis em direção à Avenida de Contato

Localização:
48 m 2. Pegue a 13 à esquerda para Avenida de Contato 150 m 3. Vire à direita na Avenida
Patos de Minas 240 m 4. Continue para Avenida Manoel Joaquim de Melo 1,2 km 5. Vire àZona Rural direita na BR.365 .15,7 km 6. Vire fi direita na MG-161 -16,9 km 7. Vire fi esquerda -43,9 km
8. Vire ã direita -17,9 km 9. Vire à esquerda, O destino estara à esquerda -160 m Você
chegou a Sede da Fazenda Porto Alegre

Municlpio: UF: MGBuritizeiro

óENDERECO DE CORRESPONDENCIA DO IM VEL RURAL
Logradouro: FAZENDA CABANA DE SANTA BARBARA Número: O

Bairro: ZONA RURAl- CAIXA POSTAL 04 CEP: 39205-000

UF: MG Municipio: Três Marias

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO IMÓVEL RURAL

- Deseja aderir ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, caso o imóvel rural possua (uma das
situações a seguir, ocorrida até 22 de julho de 2008): 1- Necessidade de recomposição de áreas de APP e de
uso restrito; 2. Déficit referente a Reserva legal; 3- Autuação?

Sim.

- O imóvel rural possui área com déficit de vegetação nativa para fins de cumprimento da Reserva legal?
Não.

- Existe Termo de Ajuste de Conduta (TAC) aprovado referente à regularização de APP, Reserva legal ou
area de uso restrito?

Não.

- Existe Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou outro documento aprovado referente à
regularização de APP, Reserva legal ou área de uso restrito? .

Não.

- Existem infrações cometidas até 22 de julho de 2008, reiativas à supressão irregular de Vegetação Nativa
em APP, Reserva legal ou área de uso restrito do imóvel, objeto de autuação?

Não.



- o imóvel rural possui área remanescente de vegetação nativa excedente ao minimo exigido para Reserva
Legal?

Sim.

- O que você deseja fazer com a área excedente de vegetação nativa remanescente? I
Utilizar em outro imóvel de mesma titularidade que possua déficit de remanescente de vegetação nat va,
desde que localizada no mesmo bioma I,

- Existe Reserva Particular do Património Natural - RPPN - no interior do imóvel rural?
Não.

- Possui cota de reserva florestal - CRF?
Não.

A Reserva Legal do imóvel rural está submetida à legislação de que periodo?
15/09/1965 a 17/07/1989 -lei nO4.771, de 15 de setembro de 1965



Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no SICAR-MG

o presente documento representa a confirmação de cadastramento do imóvel rural no sistema de Cadastro

Ambiental Rural de Minas Gerais - SICAR-MG e estará sujeito à análise pelo Sistema Estadual de Meio Ambi~nte e

Recursos Hídricos - SISEMA. Caso exista deficit ambiental no respectivo imóvel, o interessado deverá aJsumir

compromissos de regularização perante o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SISEMA) Para

todos os casos, o procedimento de regularização ser acompanhado do comprovante de inscrição do imóvel rubI no
SICAR-MG. i

Nos casos em que o proprietário, ou possuidor de imóvel rural, realizou proposta de adesão ao Programa de

Regularização Ambiental- PRA, os Termos de Compromisso inerentes à proposta apresentada são parte integrante do

Recibo de entrega da declaração de inscrição de imóvel rural no SICAR-MG,

INFORMAÇÕES LEGAIS

As informações prestadas ao SICAR-MG são de caráter declaratório e os documentos, especialmehte os

pessoais e os dominiais, são de inteira responsabilidade do declarante, que estará sujeito à pena prevista no,
art. 299 do Códi90 Pena! (Decreto-Lei nO2,848, de 7 de dezembro de 1940) e no art, 69A da Lei nO9.605 de 12

~~~ro1~; l
2. Esta inscrição do imóvel no SICAR.MG poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer moment , em

função da não observação das notificações do Sistema Estadual de Melo Ambiente e Recursos Hldrlcos -

SISEMA nos prazos concedidos, ou por motivo de irregularidades constatadas, ou em virtude da Lei; I
3. Este documento não atesta a regularidade ambiental do imóvel rural nos termos da da Lei Federal nO

12.651 de 25 de maio de 2012, Lei Estadual nO20.922, de 16 de outubro de 2013 e de outras legislações

ambientais regulamenladas pelo Estado de Minas Gerais;

4, A inscrição do imóvel rural no SICAR-MG lambem não constitui prova de posse ou propriedade do

imóvel para fins de regularização fundiãria;
,

5, As propriedades/posses que apresentarem sobreposição estarao sujeitas à análise e o seu cadastro,
pode constar como .Pendente", ficando a cargo dos proprietários/posseiros envolvidos a solução do confli10,

6. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu home

sem prejuizo de responsabilização por danos ambientais em área conligua, posteriormente comprovada homo

de seu imóvel rural.

Número do Controle do CAR: 37806
Emissão em 301l2/2014 às 10:14:51
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I PARECER IJNICO N' 091960"12014 (SIAM) I
INDEXADOAO PROCESSO: - - ~AM: - ]SITUAÇAO:
Li",,~c!.'!.monto Ambientall0158I2Q06/002l2011 Sugefitao pelo deferimento

FASEDOLICENCIAMENTO' Revalidaçaoda Licençade VALlDAOEDA LICENÇA' 06. Operaçrio . anos

PA COPAM:
00631/2014
1596112012
1596212012
1596312012
1465812012
14659/2012
1466012012
14661/2012
1466212012
14663/2012
14664/2012- - - --
14672/2012
90712014
,908/2014

~
14665/2012
14666/2012
14667/2012
14668/2012
14669/2012
1467012012
14671/2012
14673/2012
14674/2012

SITUAÇÃO:
Para deferimento
Para deferimento
Para deferimento--- -
Para deferimento
Para deferimento
Para deferimento
Para delerimento
Para delllrimento
Para deferimento
Para deferimento
Para deferimento
Para deferimento
Cadastrado
Cadastrado-----
CadaSlrado
Cadastrado
Cadaslrado
Cadaslmoo
CadaSlrado
:Cadaslrado
:CadaSlrado
:Cadaslrado
'Cadaslrado
Cadaslrado

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN CaPAM 74104): CLASSE

G.03.02.6 SIM~ltura
,

RESPoNSAvEIS TéCNICOS, REGISTRO:
Marcelo Gomes da Silva Pereira 040,0000133911
Cilssio Luiz Campos de Souza 040.0000094158
Carlos Roberlo de Oliveira Ferreira 020.0000010\111

RELATÓRIO DE VISTORIA: S65/2013 DATA: 03/10/2013

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRICULA ASSINATURA

Maria Júlla Coullnho Brasileiro _ Gestora Ambienlal (Geslora) 1302105-0

José Aparecido Alves Barbosa - Analisla Ambiental 1147708-8

Ana Carolina Silva - GeSlora Ambiental 1366739-9

Cinlla Sorandra Oliveira Mendes _ Gestora Amblenlal 1224757-3

De acordo: Claudia Beatriz Oliveira Araújo Versiani _ Direlora
1148188-4

Regional de Apo,o Té<::nico

De acordo Yun Ralsel de Oliveira Trovão Diretor de Conlrole
0449172-6

Processual

EMPREENDEDOR: GERDAU AÇOS LONGOS SA CNPJ: 07.358,76110081--43 -
EMPREENDIMENTO: Fazenda Pono Alegre, Bilues, Gameleira CNPJ: 07.358.76110081--43e Bom Retiro
MUNIClpIOIS): BuriHzeiro-MG / Santa Fé de Minas-MG ZONA: Rural

COORDENA~AS GEOGRAFtCA ILATfY 16°59'49"S LONGJX 45'26'36"W
IDATUMI: SIROAS 2000

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
UINTEGRAL D ZONA DE AMORTECIMENTO O USO SUSTENTÁVEL GNÃO

BACIA FEDERAL: Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Paracalu

UPGRH: SF7: Bacia do rio Para""ru SUB-BACIA: Rio Paracatu

Avenida José Correia Machado. 9UO~ Bairro Ibiluruna ~ Monte. Claros-MG
_C.EP39 401.632 - Tel, (036) 3224_]5.00_

Avenida José Correi" Macl1ado, 900 - Bairro tbiluruna - Montes Claros.MG
CEP 39,401_832 - Tel: (036) 3224--7500._
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A infraestrutura do conjunto de fazendas do empreendimento contempla casa sede, escritórios, sala

de reuniões, serralheria, oficina, residência para funclonàrios, galptio para armazenamento de

agroqulmicos, cantina, alojamento, viveiro desativado, reservat6rio de água, pista de pouso,
ambulatóno desativado, igreja e uma casa em uso na fazenda Gameleira. Além desses, possui

área coberta e teleda para depOsitode residuos classe 11e sistema de fossa séptica

Segundo InformaçOesdo empreendedor, atualmente há somente 25 funcionários em atividade, uma
vez que a demanda é apenas de manutenção das florestas,

3, Uso e Ocupação do Solo

Segue descriçillo da ocupação do solo da área do empreendimento _ perimetro de 130,733,17m-

segundo levantamento topográfico apresentado, datado de 2910812014, sob responsabilidade
técnica de Arthur Wilson Barbosa - Técnico em Agrimensura CREA 3,310rrD-MG

{ti) GOVERNO DO ESTADo DE "'INAS GERAIS
..1S!DoII2"~Seerel."" d. EM""" d. Meio "mO••",. o Oe"m,'O","""O'D 5u"'''''''''''' 3.",1110'.' ..L _ S"~,."el.n. d. O.,lw. R","ul."",~loAmb',n'oll"'o"'._
P'g.S •• ".~, 8.1'<,,",000&noi. ""II"'nal d. ROllolo,,,.çI. AmO""'" 00 NO<!" de M,,",

Cabe ressalva que o empreendimento em quest<'io,como supracitado, iniciou suas atividades no

ano de 2006, logo, as informações do processo de implantação descritas nesse parecer referem-se

a essa época, Para essa renovação de licença é importante esclarecer que não haverá novas

intervençõeslsupressões florestais, apenas manutenção da área plantada que aguarda tempo para
corte,

4, ClIracterlzaçao do melo f1sico, biótico e socioeconOmlco

A caracterização do empreendimento descrita neste parecer esta embasada nos estudos

apresentados pelo empreendedor para a Licença de Operaçao Corretiva - Processo Administrativo
n° 1015812006/00112006,Parecer Técnico do Instituto Estadual de Florestas-IEF n°, 04143312007 -

bem como nos estudos apresentados para a renovaçtio da licença,

4,1 Caracterização do meio f1l1lco

'APP

TOTAL

,'.3 lha) ,
2003,Il,S9 7,912,

50,31151 0,1967

42,1026 0,1 93

813,3353 3,2128

575,6632 2,6690

40e.5926 1,9600

65,7993 0,3369

;Hl4,3160 1,0441

3,2205 0,0127

554,4235 2,1901

12,268,4760 46,4933

n.ee55 0,3051

478,5346 1,6903

70,3629 0,2775

25,5436 0,1009

5439,1652 21,4000

305,6345 1,2074

7a1,68~3 ~, 1261

1,91167 0,0078

109,93-10 0.4343

754,6602 2,9811

ZU14,SS43 100,0000

As classes de solo encontradas na área de Innuência do empreendimento correspondem ao

Latossolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo, Alisssolo, Gleissosolo, Arg,lossolo, Latossolo Vermelho
e afloramento rochoso, Na área de innuéncia direta há predominlo de neossolos e uma pequena

porção de latossolos vermelho-amarelos_

Os recursos hídricos na área de influência do empreendimento são abundantes, A área di,etamente

é drenada pelo Rio Paracatu, pelos Ribeirões da Aldeia e BuritiZlnho, e peloS Córregos da Areia,

Tira Barro, Gameleira, da Várzea, Canoa, Capivara e Tabocas. Além desses cursos d'água, há
lagoas pluviais e marginais com destaque àquelas formadas pelas cheias do Rio Paracatu e

acumulações formadas por barramentos,

Caracteristico da região, segundo a c1assificaçtio de Kôppen (1918), a sub-bacia do bai~o Rio
Paracatu, apresenta um clima megatérmico chuvoso do tipo AW, Trata-se de um clima quente e

úmido com chuvas de verão concentradas no periodo de outubro a abril. O inverno - julho a agosto-
é muito seco, A temperatura média do mês mais frio (julho) é superior a 1BOCe as maiores

temperaturas ocorrem geralmente em setembro, antecedendo o período chuvoso,

-4;2-Caracterlzaçao do-melo- bl6tlco

As áreas do empreendimento localizam-se na zona fitogeográflca do cerrado, este apresentando em

AvenidaJoséCorreiaMachado,900- Bairro Iblluruna_ MonlesClam••..MG
CEP 30AOl-832 - Tel: (038)-3224--7500-

AvenidaJosll CorroiaMachadO,900- BairroIbiluruna- MonlesClaros-MG
CEP 39 401-832_ Tol: (038) 3224-7500
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o empreendimento adota como pratica de manejo o cultivo mínimo em curva de nível, utilizando-se

de uma plantade" •• manuOlIna densidade de 1,111 árvores por hectare e quando necessário há

utilizaçao de herbiCida pré-emergente fi razao de 2,5 Ilha na linha de plantio. Ocorre tratamento

das mudas com cupinicldas e adubação após plantio Após esses procedimentos elou quando

necessário, a empresa procede a irngação das mudas sendo colocado de 3 a 5 litros de água

por planta até ° estabelecimento total da muda, Posteriormente procede-se a adubaçao de

manutenção que é realizada nas florestas de 1 a 2 anos, de acordo com recomendações lécnlcas
feitas a partir das análises laboratoriais do solo.

Controle de Formigas

o controle elou combate de formigas é realizado em toda área de plantio drvidido em 03 elapas;

antes do plantio, 15 dias após primeiro combate a no ato do plantio. Utiliza-se composto quimico a
base de sul~uramida.

Durante o periodo de crescimento da floresta é realizado monitoramento para identificar as áreas

onde ocorre infestaçáo, devendo destacar que o mesmo só é realizado após a noresta atingir seu
2" ano, nas áreas onde sera realizado o corte (pré - corta), em alguns casos imediatamente

após o corte (pós - corte) e nas areas onde já se realizou o corta, ou seja, áreas em

manutenção.

Tratos e manutllnçlio

Como práticas de manutenção utilizam-se, de acordo com cada caso, o controle manual, controle

mecãnico e controle quimico de plantas concorrentes, O controle manual é pra~cado na linha de
plantio com a utilização de enxadas ou fOicesna Intenção de eliminar plantas daninhas. o mecAnico

é feito na entrelinha de plantio com a utilização de roçaderra hldrãulica ou de arraste e o controle
quimico é praticado na linha de plantio (herbicida pré-emergente), em faixa de 1,2 metros, sendo a

aplicação feita imediatamente após o plantiOdas mudas,

Colheita

As fioreslas são abatidas por volta de 6 a 7 anos de Idade. am,ríttb pót Cõrte mecanizado, há

ullllzação de trator florestal Feller-8uncher, sendo o desgalhamento e traçamento das toras

AvenidaJoséCorreiaMachado,900 - BairroIbituruna- MonlasClaro.-MO
CEP39,40r-632'-=Tel,(036)'3224-7500'
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realizado com a utilização de mOloSSerras ou serra traçadora, ticando enleiradas em campo por

volta de 90 dias, Seguinte a retirada da madeira das áreas exploradas Inicia-se uma nova

rotação com a condução das brotações ou a reforma da área de acordo com a idade e

produção do talhão

Para desempenho satisfatório da silvicultura, segundo os estudos apresentados, são realizadas

operações continuas de manutenção da ~oresta em todas as fases do processo produtivo

6. Utillzaçlio e tntervençlio em Recursos Hldri(;os

o empreend,mento está Inserido na área de drenagem da baCia federal do Rio São Francisco, na

Unidade de Planejamento e Gestlio de Recursos Hidricos - UPGRH do Rio Paracalu. A água

consumida no empreendimento é proveniente de poços tubulares e cursos d'água.

Parte da intervenÇ<'ioem recursos hldrlcos está regularizada junto ao órgão ambientai sob os

seguintes números de cadastro e portarias: Portaria n" 0121912009: Portaria n" 02114/2009:
Port,uia 02115/2009: Certid1'lo nO 02116/2009, Certidão 02117/2009: Certidão 001292/2010:

Gertidao 001291/2010: Certidão 001293/2010. As demais intervenções foram formalizadõls li

analisadas para deferimento concomitante à revalidação da licença em questi'lo.

7. Autorlzaç!o para Intervençlio Ambiental [AIA)

As intervenções ambientaiS para a Instalação do empreendimento foram realizadas no ano de
2006, ambientalmente reg;ularizadas como supracitado. Logo, para essa renovação de licença é

importante esclarecer que não haverá novas intervenções, apenas manutençi'lo da área plantada

que aguarda tempo para corte,

8. Reserva Legal

A Reserva Legal do empreendimenfO em queslão é divida em glebas e encontra-se averbada em

cartório, dividida nas quatro matriculas de cada fazenda - Porto Alegre, Blluca, Gameleira, e Bom
Retiro, ocupando área total de 5.439,162ha (21.4860%) segundo ievantamento topográfico

apresentado,

o empreendimento possui dentro das áreas averbadas como reserva legal um total de 305,6348ha

ÃveniuoJoséCOlrelaMachaúõ,900_ BairroIbituruna_MonlesClar,,~.MG
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(1,2074%) de áreas de preservação permanente, sendo esse c6mpulo permitido de acordo com a

Lei Estadual n" 20.922/2013 Art, 35. Para tal foi solicitado ao empreendedor a apresentação do

Cadastro Ambienlal Rural-CAR para cada uma das matriculas, discutida a frente para cada uma.

Ressalva-se que a empreendedor encontrou dificuldades de acesso ao sistema SICAR-MG e para

gera<;ao do reCibo nacional de Inscnção do Imóvel rural no CAR, o que foi Informado ao órgão

Iicenciador. Diante da comprova<;ao pelo empreendedor de várias tentativas de finalização do CAR

das Fazendas Porto Alegre e Bom Retiro, a SUPRAM NM, entendendo que a empreendimento -

quando somadas as reservas das 04 matriculas -, possui Reserva Legal não inlerior a 20%

mesmo quando retiradas as APPs da cõmputo total, condicionará a apresentaçào da finalização da

cadastro.

Na Fazenda Porto Alegre, registrada na matricula n' 20.421, com área total de 7,749,0854I1a está

gravada cama reserva legal - Averbação 04 da matricula 20,421, data: 22/01/2007 - em

conformidade com o Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta datado de 23 de

novembro de 2008 um total de 1 550,2011a, dividida em duas glebas não inferior a 20% da

propriedade, A gleba 01 possui 1,448,09I1a e a gleba 02 uma ãreôl total de 82,1111a, sendo elas

vizlnl1as a interligadas por meio de corredores de vegetação. A fazenda possui protocolo de

inscri<;ao do imóvel no SICAR- MG, sob n' de controle do CAR 20471 O Recibo Nacional no

Côldastro Ambiental Rural-CAR está na fase de sincronizôlção e sua apresentação sera

condiCionada.

Na Fazenda Siluca, registrada na matricula n" 20.428, com :!!rea lotai de 6.S45,3002I1a est:!!

gravada como reserva legal - Averbação 01 da matricula 20.428, data: 07/07/2006 - em

conformidade com o Termo de Responsabilidade de Preservação de Fioresta datado de 25 de

março de 1982 uma área lotai de 1 380,001le, Mo inferior a 20% da propriedade O Cadastro

Ambiental Rural.CAR da fazenda em questão possui a registro nacional de cadastra MG-31 09402-

ESDAB9C89F2D4076BC8S29C879322296 datado de 24107/2014,

Na Fazenda Gameleira, registrada na matricuia nO 20,430, com area total de 6.384,S54Sha estã

gravada como reserva legal - Averbação 01 da matricula 20.430, data: 10107/2006 - em

conformidade com o Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta datado de 19 de

novembro de 2001 uma area total 1.320,60I1a, não Inferior a 20% da propriedade. O Cadastro

Ambiental Rural-CAR da fazenda em questão possui o registro nacional de cadastro MG.3109402-

48BB5FA094EE4569A8009DC3E3C32200 datado de 24/07/2014.
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Na Fazenda Bom Retiro, registrada na matricula n' 3,098, com área total de 4 894,464411a está

gravada coma reserva legal - Averbação 02 na matricula de origem n° 378, data: 05106/2000 - em

conlormidade com o Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta uma área total de

1,514,00I1a, não inferior a 20% da propriedade, O Cadastro Ambiental Rural-CAR da fazenda em

questão possui o registro nacional de cadastro MG-31576009-

7194E33C4F65411AB8S8SBASEOCS67CO datada de 19/07/2014. Ressalva-se que por problemas

no sistema SICAR-MG, conforme Informado pelo empreendedor, nollo 101efetuado o registro do

croqui deste imóvel a que será condicionado ao mesmo,

A cobertura vegetal das áreas de reserva legal das fazendas Porto Alegre, Biluca, Gameleira e Bom

Retiro corresponde ao bioma cerrado, com variaçOes fitofision6micas, a citar, cerradão, cerrado

stricto sensu e campo cerrado,

A maior parte da reserva legal das propnedades està Integrada com áreas de preservação

permanente e remanescentes de vegetação nativa, contlguas a tais, ou interligadas por corredores

ecológicos, No geral, apresel1tam um bom estado de conservação e formam cobertura vegetal

madura, com nlveis médios e avançados de regeneração natural. Entretanto, em alguns pontos

das àreas locadas como reserva legal verificou-se a presença de animais domésticos, resqulcios de

pastagens e cochos, fato justificado pelo empreendedor como sendo de terceiros, Vizinhos às

propriedades. Essas areas de reserva onde ocorre intervenção deverão ser

recuperadasireconstituidas conforme Projelo Técnico de Reconstitui<;ao da Flora e cronograma de

execução apresel1tado pelo empreendedor, o que estará COndlclonado neste parecer.

9, Áreas de Preservação Permanente

As áreas de preservação do empreendimento correspondem ás margens do Rio Paracatu, córregos

que cortam a propriedade e áreas de veredas, A maioria dessas áreas é contlgua á reserva legal

ou estão interligadas por corredores ecológicos. No geral apresentam bom estado de conservação,

contudo, foi verificado em vistoria, em pontos isoiados, a presença de animais doméstiCOs nessas

areas, o que foi justificado pelo empreendedor coma sendo de terceiros.

Em vistoria técnica verificou-se a presença de eucalipto próximo às margens do Rio Paracatu e na

raio de preservação de veredas. Para recuperação dessas areas será procedido o recua dos

tall1ões de eucalipto na fase de corte e executado Projeto TécniCO de Reconstituição da Flora -
,- - -

PTRF de acordo com cronograma apresentado pela empreendedor, o que estará condicionado

neste parecer.
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descrito no corpo do Parecer Técnico, páginas 15 e 16" Prazo:

durante a vigência da licença.

A empresa deverá -realiZar nEl área do empreendimento um Cumprida

estudo e identificaÇêo da Maslolallna e Av,fauna, que servirá

para trabalhos de monitoramento e avaliação dos grupos

presentes em corredores de vegeta~o nativa, venficando a

" eficáCia desta estratégia e o potendal dessas áreas para

abrigar espécies-chaves para a conservação da biodiversidade

regionaL Este trabalho deverá ser acompanhado de ,m
mapeamento de conexOes ecológicas entre as áreas de

preservação permanente e reserva legal. Prazo: 180 dias,

• A medidas para rnitigaçAo dos ,mpactos ambienlais deSCfitos nOPlano de Controle Ambiental e nas pág;nas

t5 e 16 do parecer técnICO.mendonadas acima na condldonanle n' 05 São,

Monlloramenlo das APPs e reserva legal;

Sistema de tralamento de e'90to saniláno;

Depósito para defensivos agricotas e embalagens vazias;

Monlloramanto dos cursos d.água:

Análise de solo;

Implanlação do sistema de colela seletiva:

ImplanlaçAo do aterro controlado. FOI allerado e incorporado na colela seteliva. sendo que o malenal

orgánico passou a ser utilizado como adubo em hOflas de moradores da fazenda ou enlregue em

a1erro controlado do munlclpio de Buritlze"o, conforme comprovanles apresentados.

tmplantaçAo da sistema separador de agua a óleo;

Impenneabilização da área de abastedmenlo;

Programa de moniloramento e pravenção de queimadas e Incêndios florestais:

Programa de Educaçfto Ambiental.

12.2. Avallaçllo dos Sistemas de Controle Ambiental

Os sistemas de controle ambiental adotados pelo empreendimento e avaliados para a RevLO em

questão foram descritos no RADA, nos relatórios de cumprimento de condicionantes e observados

em vistoria no local

Os produtos agrotóxicos e fertilizantes usados possuem devido cadastro no Instituto Mineiro de

Agropecuãria-IMA. As embalagens (cheias e vazias) são armazenadas em galpão coberto e

lIvonlda Josê Correia Machado, 900 - Bairro Iblluruna ~ Montes Cteros.MG
CEP 39.401_B32 - Tel, (03B) 322~-7500
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destinadas adequadamente de acordo com notas comprovativas apresentadas, Adota-se o modelo

de triplice lavagem e os funcionários sêo orientados e treinados para o manuse'o desses produtos.

Os solos são monitorados através de análLses laboratOriais e de biomassa, e quando da

necessidade é feita a reposição de nutrientes com a incorporação de fertilizantes quimicos

O programa de coleta seletiva abrange todo o empreendimento e é praticado pelos moradores e

funcionários da fazenda. Hã lixeiras identificadas para cada tipo de material e estrutura coberta e

telada para triagem dos reslduos, que, posteriormente são encaminhados para reciclagem na

cidade de PlraporalMG, como comprovado por me,o de notas de entrega para associação de

reciclagem. O lixo orgánico é utilizado como adubo em hortas de moradores das fazendas e/ou

encaminhado para aterro controlado no municlpio de Buritizeiro/MG, também comprovado por meio

de recibos. Ressalta-se que o munlC1pio de BunbzelrolMG não possui aterro saniténo licenciado e,

portanto nesta fase da licença será condicionada a disposição desses residuos em local

devidamente regularizado ambientalmente.

o posto de abastecimento _ AutorizaÇêo Ambiental de Funcionamento n" 04136/2012 - foi

desativado conforme relatório de desativação do equipamento apresentado pelo empreendedor,

contudo, durante operação, o mesmo estava sobre pátio impermeabilizado com dique de conten~o

e caixa separadora de água e óleo • SAO. Materiais como óleo, graxas e lubrificantes são

armazenados na oficina e passarão nesta fase da licença a ser gerenciados pelo Plano de

Gerenciamento de Residuos Sólidos Classe I e II apresentado pelo empreendedor.

As estradas e aceiros passam por manutençâo periódica com atenção as baCias de contenção de

água pluvial, camalhOes e drenas laterais,

O empreendimento dispõe de equipamentos para combate a incêndios e realiza treinamentos com

seus fundonários para o trabalhO de brigadista, O ptano de prevenção comtempla o monitoramento

das áreas para localizar possiveis focos de incêndio e também a manutenção dos aceiros,

Todos os efluentes Iiquidos gerados no empreendimento são destinados a um sistema de fossas

sé@icascom fillro l!~ªer6bico e disposição final em.r;umidouro.e-tera.monitortlmento condicionado.

o programa de educação ambiental foi implantado e desenvolvido com funcionários e moradores

das fazendas e nas escolas da ãrea rural e urbana dos munlC1pios de Buritizeiro e Santa Fé de

Avenida Jose Co"",,la Machado, 900 _ Ba,rro Ib"uluna _ Montes Claros-MG
CEP 39.401.832 - Tel: (038) 3224_7500
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Minas. Foram apresentados os prOjetose relatórios de execução do programa com os moradores e

funcionários da empresa e nas escolas do meio rural e urbano dos munlClp,os de BuritlzeirolMG e

Santa Fé de MinaslMG, O projeto en'Jolveu o conhecimento teórico sobre o meio ambiente com a

organização de palestras e encontros, e a atividade prática te'Jecomo foco a implantação de hortas
orgânicas, coleta seletiva. reciclagem de materiais e montagem de espaço de leitura nas escolas.

A qualidade da agua é monitorada em pontos distintos do empreendimento, contemplando cursos
d'água e acumulações dos barramentos atraI/és de anãllses em laboratório, Segundo laudos

anexados ao processo, os resultados encontram-se dentro dos padrties,

13. Controle Processual

o presente processo aborda o pedido de rel/alidação de Licença de Operação para a atil/idade de
SilVicultura- Classe 5 - localizada na zona rural dos Municlpios de Burillzeiro e Santa Fé de Minas.

O empreendimento possui reselVa legal devidamente al/erbada no CRI em ãrea superior ao mínimo

exigido legalmente a qual se encontra dividida nas 04 glebas que o compõe a empresa. A utilização
de recursos hldricos é realizada por meio de poços tubulares sendo que alguns estao outorgados e

outros com parecer para deferimento aguardando o julgamento do presente processo para efetivação
das del/idas publicações.

o processo encontra-se formaiizado e Instruído com a documentação necessãria. A análise do
RAOA demonstrou que a empresa cumpriu com as exigências técnicas determinadas, prestando

todos os esclarecimentos tiknlCOS de modo satisfatório. razao pela qual é o presente parecer pelo

deferimento da revalidação da Licença de Operação,

O prazo de validade da Licença de Operaçao (LO PA n° 10158i2006i001/2011) foi de 04 (quatro)

anos, Em consulta no Sistema Integrado de Informações Ambientais - SIAM foi I/erificado que a
GEROAU não sofreu autuação no decorrer de sua licença.

Tendo em vista o fato da empresa não ter sofrido autuação no decorrer da I/alidade de sua LO, faz
jus ao beneficio do acréscimo de 02 (dois) anos ao seu prazo de vigência, conforme disposto na

Deliberação Normatll/a COPAM nO17, de.17 dE;!dezembro de .1996rin llerbis;.

AI/enidaJo.e Ccm;la Macllado,900- BairroIbiluruna~ MontesClaros-MG
CEf' 39,401-832 - Tel: (038) 322.-1500

• GOVERNO DO ESTADO DE M'NAS GERAIS .'71i04l101.s.",.'ono.o Es'.do d. Mo., Amolonlo e D•• onvolvrn.nto 6ust,nll",.1
S"b,.e","rio <lo Go"lo o Rogu'.,',gçlo Amb'o"'" '"1.0"' ••

30101120••

Sup.ri",ond~ne;. Rog,,"'" do R'gu •• r"o~o AmllÕon'.' do No'" do MI"" P,;g, 20<!e li

Art, 10 - As licenças ambientais outorgadas pelo Conselho Estadual de Politica Ambiental

- COPAM são: Licença Prévia - LP, Licença de instalação - LI e Licença de Operaç~o -

LO, com validade peios seguintes prazos;

~ 1° • Caso o empreendimento ou arividade tenha incorrido em penalidade previstli na

legislação ambientlil, transitade em julgado até a data do requerimeflto de revalldeção da

Licença de Operaçtio, o prazo de validade subsequente será reduzido de 2 (dois) anos,

ate o limite m/n/mo de 4 (quatro) anos, assegurado àquele que não sorrer penalidade o
?crésclmo de 2 (dOIS) anos ao res(}eCUIIQ prazo, alé º limite m~ximo de 8 (oito) anos.

(gnfo nosso)

Assim, o prazo da rel/alida~o de licença de operaçM passa a ser de 06 (seis) anos, lendo em vista

o prazo de 04 (quatro) anos concedido na licença de opera~o, somado aos 02 (dois) anos do
beneficio retro mencionado,

Ante ao exposto, e considerando a ausênCia de óbices'legais à rel/alida~o da licenças de operação

em apreço, cujos estudos amblen!ais foram considerados satisfatórios. somos pelo deferimento da
Revalidação da Licença de Operação para a GEROAU Aços longos SA, para a atividade de

Silvicultura situada nos municlpios de Buritizeiro e Santa Fé de Minas, I/Inculada ás condicionantes

constantes inseridas neste parecer, ouvida a Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de
PolitlCBAmbiental do Norte'de Minas.

14. ConcluBllo

A equipe interdlscipiinar da Supram Norte de Minas sugere o (lllferlmento da Revalidação da

Licença de Operaçtio, para o empreendimento Fazenda Porto Alegre, BiluC<l.Gameleira e Bom
Retiro da Gerdau Aços Longos S,A. para a atividade de slll/lcultura, no munlcipio de Buritizelro e
santa Fé de Minas-MG, pelo prazo de 06 anos. I/inculada ao cumprimento das condicionantes e

programas propostos.

Este parecer sugere tamllém o deferimento da regularização de uso antrópico consolidado dos
barramentos outorgados,

• As orieritaçõ'es 't1ê(;Ctitasem estudos, e as recomendaÇÕes técnicas e jurldicas descritas neste

parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade

'AI/enldaJosê COl'reiaMachado,900- Bairro Ibituruna- MonlesClaros-MG
CEP 39.401_832 - Tel: (038)3224-7500
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""~~ Supennlendoncl' Reui""., li< R.qul.rl,.~o ~mO•• ",al do Non, do Min", P;~.2\O.31

GOVERNO DO ESTADo DE MINAS GERAIS .'''lô04'1"''rfi} 500""0" dO E.t.oo d. """o A,,,llionlo • D.,oovo ••••""'"!o S"","ol"',,,,'
5ubs«<eI.".aoG.,,~o. R'~"',rin,'o ~mb"">t,'lnt'Qmo" lGIOll1014.. ,;,., P.lg 2õd.31.~- Supe,","r>d&n",. R<\llon"' de Regula",,"'o Amo,on,.1 do Nono ~e Mm,

ANEXO II 2. Reslduos Sólidos

Programa de Aulomonitoramento da Revalídaçao da Licença de Operação (REVLO) das

Filzelldlts Biluca, Gamelair ••, Porto Alegre e Bom Retiro.

Enviai anualmente a Supram-Norte de Minas, 05 relatórios de controle e disposição dos residuos

sólidos gerados contendo, no mlnimo os dados do modelo abaixo, bem como a identificação,

registro profiSSional e a assinatura do responsavel técnico pelas informações.

Validade; 06 anos

Reslduo Transportador Disposiçólo final O~

DenomlnaçA Onge Classe Taxa Razá Endereç Form Empresa responsável (..)
o m "" " o o o Razáo Endereço

10.0()4 geraçã soeia completo '"' social complelo

'"' o ,
kglmês

---_. ---- --- - - -_._-- --- ---
(0) Conforma NBR 10,004 Ou a que sucedê-Ia.

(•• ) Tabela de códigos para formas de disposiçiio final de residuos de origem industrial

1- Reulillzação

2 _Recldagem

3 - Alerro sanrlano

4 _Aterro industrial

5 _ Inoneração

6 - Co-processamento

7 _AplicaçAo no solo

8 - Estocagem lemporárla (Informar quanlldade eslocada)

9 _Outras (especificar)

Local de amostragem Par.limelro Frequ~ncia de An611se

Entrada salda do
pH, temperatura, vazão média. sólido, ,m suspensilo, sólido dissolvidos,

sistema de tratamento de Trimestral

efiuentes sanita rios
óleos e graxas. detergentes, OBO,

oao.

Código ON 74104: G.03-02-6

Processo: 10158/2006/00212011

Referência: Programa de Automonlloramento da Revalldaçlio da

Licença de Operaçao

Munlclpios: Buritlzelro e Santa Fé de Minas

Atividade: Silvicultura

1. enuenles Llquldos

I Empreendedor: Gerdau Aços Longos SA I

Empreendimento: Fazendas Porto Alegre, Biluca, Gameleira e Bom Retiro.

CNPJ: 07.356.76110081_43

Relatórios: Enviar semestralmente a Supr~m-Norte de Minas os resultados das analises

efetuadas. O relalório deverá ser de laboratórios em conformidade com a ON CaPAM n.~ 167/2011

e deve conter a identificaçiio, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas

análises

Na ocorrencia de qualquer anormalidade nos resultadOS nas flnlMises fefllizfldas durante o ano, o

órgJo ambientfli dever.t ser Imediatamente Informado.

Em caso de alterações na forma de disposição final de reslduos, a empresa dever':' comunicar

previamente á Supram.Norte de Minas, para verificação da necessidade de licenciamento

especifico.

As doações de residuos devertlo ser devidamente identificadas e documentadas pelo

empreendedor, Fica proibida a destinação dos residuos Classe I, considerados como Reslduos

Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora elou aterros sanitáriOS, devendo o

empreendedor cumpnr as diretrizes fixadas pela legislaçao vigente

Método de anállSll; Normas aprovadas pelo INMETRO oU, na ausência delas no Standard

Methods for Exa.':"!nalion.of WSter and WSstewater, APHA.Aw.NA, última edição,-
CompraI/ar a destinação adequada dos residuos sólidos de construção civil que deverão ser

gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n." 307/2002 e 348/2004.

Avenida José Correia Machado, 900 _ Bairro Ibiluruna:- Montes Claros-MG
CEP 39.401.832 - Tel; (038) 3224-7500

Avenida Josê Correia Machado, 900 _ Bairro Ibiluruna _ Montes Claro.-MG
CE:P39 401-il32 - Tel: (03B) 3224-7500
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• GOVERNO DO EGTAOO DEMIH"S GERAIS 0'!7!O.olJ2'14
Se"",t.", <loEo'M" <to luleloAmbi,ot, Oo •• "nvol.i"",",o Sue",n!l",,'
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3010112014

S"f'Orinte"~n<,. R"Il'onal d. ROQu'orização "mIl"m,"' ~o None d. Min•• P'Q.J\deJl

Foto 11. Depósito de agrotóxicos. Foto 18. Cascalheira ao lado de vereda.

t_;,.
.. ~11-

Foto 19. Bacia de contenção de água pluvial.

Foto 21. Córrego dentro da propriedade.

Folo 20. Bacia de contenção de água pluvial.

Foto 22. Margens da Rio Pa:racatu

Avenida Jose Correia Machado, 900 - Bairro IbI1uruna - Montes ClarQs-MG
CEP 39.401-832 - Tel: (038) 3224_7500
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