
TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTE DE CONDUTA

Termo de Compromisso que entre si firmam o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Natura is Renováve is - IBAMA,
o Estado do Pará Secretaria de Estado do Meio
Ambiente/SEMNPA o Ministério Público Federal no Pará 
MPF/PA e a CO MPANHIA SIDERÚRG ICA DO PARA S/A 
COSIPAR. objetivando dar cumprimento à legislação ambiental,
em especial no tocante à produção, transporte - comercialização ~

e utilização de carvão vegetal de fontes sustentáveis petas
siderúrgicas do pólo CarajáslPA, à reposição florestal dos
estoques consumidos, à recomposição do passivo ambiental
verificado, ao combate a ilegalidades ' na cadeia de produção.
bem como no que se refere à regularização, implementação e
aperieiçoamento de mecanismos de controle e fiscalização
ambiental da cadeia produtiva do ferro gusa no Estado do Pará.

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, figurando neste ato como interveniente e
compromitente, doravante denominado MPF, representado pelos Procuradores da República
infra-firmados, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
neste ato designado interveniente e comprom itente , doravante denominado IBAMA, vinculado
ao Ministério do Meio Ambiente, representado por seu Presidente, a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente do Estado do Pará, representando o Governo do Estado do Para, neste ato
designada interveniente e compromissárla, representada pelo Secretário de Meio Ambiente
do Estado do Pará, o Senhor José Alberto da Silva Colares. e a COMPANHIA SIDERÚRGICA
DO PARÁ S/A - COSIPAR, neste ato designada compromissaria, representada por seus
gerentes, com poderes devidamente outorgados para firmar o presente compromisso, os Srs.
Claucio Aurélio Zampieri e Emerson Gomes Milagres, todos em conjunto e ora denominados
Partes.

DOS CONSIDERANDOS.

> CONSIDERANDO:

1. Ser objetívc de todos manterem o Meio Ambiente equilibrado para uso comum da sociedade
com intuito de se obter uma vida digna, saudável e de qualidade;

2. Que compete ao Poder Público defender e preservar o Meio Ambiente, nos termos do art. 225
da Constüutção Federal ;

3. Que todos têm a responsabilidade de zelar pela adequada oferta e consumo de carvão vegetal
de fontes sustentáveis e origem licita, observados os princípios gerais do desenvolvimento
sustentável, da prevenção/precaução e do poluidor-pagador, bem como a leqisla ç âo de
regência da matéria;

4. Que compele ao MPF promover medidas judiciais e extrajudiciais destinados à proteçâc de
interesses transindividuais difusos, ccreuvcs e individuais homogéneos, nos termos da
Constituição Federal, legislação institucional e das leis ordinárias pertinentes;

5. Que a legislação ambiental brasileira determina que a instalação, ampliação e funcionamento
de atividaces produtivas que utilizam recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem como Quaisquer outras que possam causar degradação ambier
dependerão de prévio licenciamento do órgão competente; ~,
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6. Que é da competência do órgão estadual de meio ambiente (SEMA) - em conjunto com os
municípios autorizados, nos limites da legislação e do ato de delegação, a licenciar
empreend imentos de carvoeiarnento - proceder ao adequado licenciamento ambiental das
carvoarias e dos empreendimentos siderúrgicos do Pólo Carajás , ao monitoramento e controle
das operações da cadeia produtiva e às ações de gestão florestal no âmbito de sua
competê ncia, zelando pela origem licita e sustentáve l dos produtos e subprodutos florestais , e
pela fiscalização dos empreendimentos licenciados e das respectivas condicionantes previstas
nas licenças ambientais:

7. Que à SEMAlPA e ao IBAMA • no exercicio de sua competência supletiva - cabem exigir o
cumprimento da reposição florestal, reflorestamento e a adequação legal da origem e
comercialização do carv ão vegetal consumido nas siderúrgicas do Pólo Caraj ás, nos termos do
disposto nos artigos 20 e 21 do Código Florestal e nas Instruções Normativas n. 01/1996/MMA
e 00812007/SEMAlPA:

8. A importância de se identificar e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos
impactos ocasionados pelo conjunto da produção de carvão vegetal nos remanescentes de
floresta nativa da região do Pólo Caraj ás (sul e sudeste do Pará);

9. O Diagnóstico elaborado pela Diretoria de Florestas do IBAMA em 2005 acerca das
irregularidades ambientais da cadeia produtiva do ferro-gusa , bem como a constatação da
permanência e agravamento do quadro de ilegalidades;

10. O interesse público na produção e aproveitamento mineral do denominado Pólo Carajás , desde
que atendidas as condições e requisitos legais de natureza ambiental e trabalhista;

11 . Que cabe ao Ministério Publico, como determinado no art. 129, III, da Constituição da
Republica Federativa do Brasil de 1988, primar pela proteção e defesa dos interesses sociais e
difusos visando a ampla prevenção e reparação dos danos causados em face da inadequada
utilização dos recursos ambientais por parte do particular, além da responsabilização de todos
aqueles que derem causa à lesão ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, no interesse
de toda a sociedade, presente e futuras gerações;. -

12. Que o Ministério Publico deve aluar na promoção do Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado , como prevê o art. 225 da Constituição da Republica Federat iva do Brasil de 1988,
bem como o art. 2D

, I, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente);

13. Que "Todos tem direito ao Meio ambiente Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencia l à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e á ccletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225 da
Consti tuição da Republica Federativa do Brasil de 1988):

14 . Que a competência material para a defesa proteção ambiental é comum a todos os entes da
Federação (art. 23, VI, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988);

15. Que a proteçác ao Meio Ambiente é principio que deve nortear todas as relações socia is.
inclusive as econômicas, e, em especial, aquelas voltadas à exploração de recursos naturais
(art. 170 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988);

16. Que o inciso IV do art. 3D da l ei n", 6.938/81 (Politica Nacional do Meio Ambiente) define como
poluidor toda "a pessoa física ou jurídica, de direito publico ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental";

17. Que o art. 2D da Lei n" 9.605/98 , prevendo o amplo espectro da responsabilidade ambiental,
estabelece que "quem, de qualquer forma, conco rre para a prática dos crimes previstos nesta
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como O diretor,
o administrador, o membro de conselho e de órq ão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou
mandatário de pessoa jurídica , que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de
impedir a sua pratica, quando podia agir para evitá-la":

18. Que, com base no disposto nos dispositivos normativos svpramencionados. verifica -se que
todos os agentes da cadeia produtiva do carvãolterro-gusa que utilizaram ou utilizem
inadequadamente os recursos natura is (produtos e subprodutos florestais) são responsáveis.
de forma solidária e objetiva - na condição de garantes e por força dos princípios do poluidor-
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19. Que as atividades económicas de exploração de recursos naturais, apesar de toleradas e
fomen tadas em prol do desenvolvimento económico, são limitadas pelo Estado em vi rtude dos
riscos sócio ambientais a elas inerentes, impondo-se a observância dos principias e normas
amb ientais relacionadas à suste ntabilidade dos empreendimentos , sem prejuízo da ampla
responsabilização, em ámbito administrativo, cível e penal pelos danos causados;

20. Que, com base no disposto no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e na
legislação ordiná ria pertinente, o principio do usuá rio/poluidor pagador estipula que aquele que
utilizar-se de matéria-prima natural deve interna lizar os prejuízos e socializar os lucros , de
forma a não prejudicar a sociedade pela exploração e~onOm i ca indevida de recursos naturais;

'21. Que, ainda com base no disposto no art. 225 , da Consti tuição da Repub lica Federativa do
Brasil, e art. 14, §1°, da Lei n' 6.938181 (Politica Nacional do Meio Amb iente), o principio da
responsabilidade objetiva e solidária pelas lesões causadas ao Meio Ambiente preconiza que o
causador de dano ao bem ambiental, mesmo de forma indi reta, será por ele responsabilizado
sem a necessidade de comprovação de culpa, em virtude do dever de cautela a todos
impostos e do princípio do risco da atividade;

22. Que, com base no disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078/90), em seus
arts . 4°, III, e 6°, II, a informação é tanto um princípio das relações de consumo quanto um
direito do consumidor, devendo ser adoradas todas as medidas necessárias à identificação da
proveniência, qualidade e legalidade de qualquer produto fornecido ao consumo;

23. O quanto demonstrand o pelos documentos acostados nos autos do Inqué rito Civil Públ ico de
n" 1.23.001.000154/2010-11, tais como estudos de casos representativos das ilegalidades;
d iagnósticos da cadeia produtiva; planilhas indicativas da demanda de matéria-prima florestal e
da produção das guseiras; levantame nto de passivos ambientais ; relatórios das fiscalizações e
operações empreendidas pelo IBAMA: relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego acerca
da vinculação das carvoarias e siderú rgicas do pote c erejas com a reiterada constatação da
prática de trabalho escravo em carvo arias ilegais que descarregam carvão vegetal clandestino
em siderúrgicas da região; estudos e notas técnicas produzidas tanto pelos órgãos públicos de
controle, como por entidades da sociedade civil e insti tuiçõe s financeiras, e demais
informações constantes dos autos do ICP em referência;

24. Que, portanto, são inúmeras e reiteradas as irregularidades comumente verificadas em toda
cade ia produtiva da siderurgia, dentre elas: deficiências do sistema de cont role de créditos
florestais; documentos florestais inidõneos e/ou relacionados a créditos fictícios; empresas
fornecedoras (carvoarias) ' fantasmas" e/ou não licenciadas; incompletude dos dados
constantes do CEPROF, movime ntação de créd itos virtuai s de residuos supostamente oriundos
de PMFS's e ilegalmente comercializados; transporte e comercializa ção clandestina de carvão
vege tal; insuficiente fiscalização dos empreend imentos de carvoejamento e da origem legal
dos produtos florestais, etc;

25 . A verificação de passivos ambientais consideráveis decorrentes da utilização de carvão vegetal
de origem ilícita, inclusive a partir de créditos fictícios. etc;

26 . O quanto disposto na Lei 9.605198. entre ou tros atos normativos, que prevêm as infrações
ambientais relacionadas ás irregularidades constatadas e que dizem respe ito aos ilici tos
ambientais perpetrados por parte das empresas siderúrgicas signatãrias do presente
instrumento, como demonstrado nos autos do Inquér ito Civil Publico n° 1.23.001.00015412010
11 ;

27. A necessidade de aprimoramento e inserção de novos mecanismos de controle e
monitoramento com base em sistemas eletrOnicos integrados e acessíveis (via Rede Mundial
de Computadores), com vistas à efetivação da Resolução 379/2Q06/CONAMA e lN
0812007/PA;

28. A imprescindibilidade de torna r os sistemas de controle (SISFLORA) críticos , com a geração de
relatóri os a partir dos cruzamentos sistem áticos das informaçOes neles inseridas;

29. O quan to previsto nos dispositivos constantes dos seguintes diplomas, a saber: Reso lução
CQNAMA n. 37912006 ; Resolução CQNAMA n. 41112009; Instrução Normativa IBAMA n. 10 de
17/0812001 ; Decreto n. 96 .044/88 ; Resoluçã o CQNTRAN n. 87/1998 ; Resolução CQNTRAN n.
211, Instrução Normativa SEMNPA n. 0812007 , fnstruçác Normativa SEMNPA n. 0112
Instrução Norm ativa SEMAlPA n. 2312009, entre outros;

y~



30. Que. em razão das irregularidades constatadas, faz-se necessário implementar mecan ismos
de rastreabilidade do produto floresta l desde a sua origem , criando meios de verificação da
cadeia de custódia;

31. O quant o disposto na lN 00812007/PA, que dispõe sobre o Plano de Suprimento Florestal
(PSS), Programa de Monitoramento Ambiental Intensivo, entre outros instrumentos de controle
que, entretanto, ainda não foram adequadamente implementados .e não vêm sendo
devidamente executados;

32. Que a GF5, prevista na lN 0112008, ainda não vem sendo adequadamente exigida, tampo uco
expedida pelas guseiras instaladas no pólo Carajás quando da venda do produto final, o que
dificulta o devido controle pelos órgãos amb ientais e prejud ica o ajuste dos saldos ,
especialmente aquele relativo à reposição florestal correspondente;

33. A necessidade de revisão do fator de expansão previsto na lN 2312009 da SEMAlPA, em não
se tratando de conversão de medidas, a fim de evitar a movimentação artificial de créditos
quando das transformações do produto floresta l no SISFLORA, o que alimentaria a industria de
créditos virtuais utilizados no transporte clandestino do carvão vegetal ;

34. Os dados consolidados nos relatórios das Operações Corcel Negro e Saldo Negro do lBAM A;

35. Os Autos de lnfração lavrados e o passivo ambiental apurado pelo IBAMA entre 2007 a 2011
por ocasião da Operação Saldo Negro , alguns ainda pendentes de julgamen to definitivo no
âmbito administrativo;

36. A constatação da necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de controle e fiscal ização da
SEMAlPA e dos órgãos ambientais municipais, inclusive no tocante ao processo de
licenciam ento ambiental das carvoarias e siderúrgicas do pólo Carajás;

37. Que as siderúrgicas não devem mais adquiri r carvão vegetal enquanto não for comprovada e
certificada in locu , antecipadamente, i. a legalidade das carvoarias a serem relacionadas pela
empresa como forneced oras do carvão que será integrado em sua atividade . ~ ii. a origem
licita da matér ia-prima flores tal utilizada na produção do carvão consumido pelas fornecedoras
indicadas pela siderúrgica. o que deverá ser atestado pelo IBAMA;

38. Que a SEMAlPA e órgãos ambienta is municipais não devem atestar a regularidade dos
fornecedores de carvão das siderúrgicas ou licenciar empreendimentos antes da comprovação
e certificação in locu da legalidade das carvoarias .@ da origem lícita da matéria-prima florestal
utilizada na produção do carvão consumido pelas siderúrgicas ;

39. Que compete à SEMAlPA, na condição de órgão gestor da Polltica Estadual de Meio Ambiente
e do Sistema Estadua l de Meio Ambiente - SISEMA, estabelecidos pela Lei Estadual nO5887.
de 09 de maio de 1995, regular e padronizar o sistema de licenciamento ambiental promovido
pelos órgãos municipais, especialmente quanto ao licenciamento das carvoarias e serrarias
que utilizam produtos florestais de origem nativa, submetendo, quando necessário , proposta de
Resolução ao Consel ho Estadual do Meio Ambiente - COEMA:

40. Que não se pode mais permitir o quadro de irregularidades que se apresenta;

RESOLVEM as partes:

Celebrar o presente Termo de Compromisso, com força de titulo executivo extrajudicial, com as
características previstas no instrumento constante do §6° do art. 5° da Lei nO7.347 , de 24 de julho de
1985, ele art. 585 do Código de Processo Civil , nos termos constantes das cláusulas e condições a
segu ir:

cLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente TERMO a definição de compromissos que assumem as Partes para
execução de açôes que possibilitem dar cumpr imento á legislação ambiental, em especial no tocante à

produção, transporte, comercialização e utilização de carvão vegetal oriundo de fontes de suprimento
flores tal licitas e sustentáveis ; à reposição florestal dos estoques consumidos; à recomposição do
passivo ambiental verificado; ao combate às ilegalidades relacionadas com a cadeia de produç ão do
carv ão/terro-qusa. bem como no que se refere à regulanzaçào. ,;entaçàO e apertei;Jel.



mecanismos de controle e fiscal ização amb iental do setor produtivo do ferro-gusa no Estado do Pará .

cLÁUSULA SEGUNDA. DOS COMPROMISSOS DAS SIDE RÚRGICAS

2. Com vis tas a adequar-se à legislação amb ienta l pertinente através da adoção de med idas
necessárias à regularização ambiental do se tor produtivo siderúrg ico - notadamente no que se refere
ao licenciamento ambien tal; à orig em, comercialização e utilização do carvão vegetal ut ilizado em seu
processo produtivo; à auto-sustentabilidade de suas atividades; ao reflorestamento e à reposição
florestal dos estoques consumidos. a recomposição do passivo ambiental parcialmente verificado pelo
IBAMA relat ivamente ao período de 2007 a 2011, bem como à ass unç ão de mecanismos de controle e
fiscalização da origem lícita das fontes de suprimento florestal do carvão vegetal util izado e da
legalidade ambiental da cadeia produtiva do ferro-gusa -, a COM PANH IA SIDERÚRGICA DO PARÁ
S/A - COSIPAR se obriga a:

2.1. Imp lantar, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, banco de dados eletrónico , que devera
permanecer constantemente atuauzaoc e disponlvel aos órgãos ambientais competentes , contend o i. a
origem e o detalhamento da cadeia de custódia do carvão vegetal consumido desde a sua origem ; ii .
os projetes de conversão de sua matriz energét ica pa ra o Coque Metalúrgico ; iii. os dados referentes a
reposição floresta l; iv, as informaçOes relativas à demanda e consumo de carvão vegetal e à produ ção
anual de ferro-gusa ; v. a relação de todos os fornecedores da matéria-prima necessária à produção
antec ipadamente declarada , além da vi. relação de todos os compradores do produto final ;

2 .2. Aprese ntar perante o órgão ambiental competente , até dezembro de cada ano e o primeiro em até
60 (sessenta) d ias, com cópia para as demais Partes que figuram no presente instrumento , o Plano de
Suprimen to Sustentàvel, contendo as Informações relativas i. à reposição florestal obrigató ria efetuada
na forma do Art. 11 da Lei Estadual 6.462/2002 e Art. 20 do Código Florestal, ii . à origem da matéria
prima florestal e iii . à cadeia de custódia do carvão vegetal a ser consumido , nos termos do art . 2° da
lN 00812007 e art. 4°, parágrafos 1°, 2° e 3° da lN 00612006;

2.3. Implantar conversão da totalidade de sua produção de ferro gusa para a fonte redutora coque
metalúrgico , alcançando a auto-sustentabilidade plen a e de ixando de util izar o carvão vegetal em sua
atividade produtiva até dezembro de 2014, quando passará a utilizar apenas o carvão mineral (COC);

2.3.1. Apresentar, em 60 (sessenta) dias da assinatura deste Termo, o cronograma físico e financeiro
da conversão definitiva dos ALTOS FORNOS de carvão vegetal para uso de carvão minera l, que
deverá preve r, no mín imo: i. a aprese ntação do orçamento de invest imento para a conversão até
30/1212012; ii. contratação da empresa que ira desenvolver os projetas para conversão dos altos
fornos da COS IPAR para coque metalúrg ico até 3019/2012 ; iii. apresen tação à SEMAlPA do projeto
executivo até 30/06/2013; iv. a com provação da aquisição dos equipamentos necessários para a
conversão até 30/1212013, e v. montagem e instalação dos equipamentos atê 30109/201 4;

2.3.2. A empresa compromissárta compromete-se a garantir, no penedo de transição previsto no item
2.3, a origem comprovadamente licita do carvão vegetal utilizado . observadas todas as demais
cláusu las do presente instrumento;

2.4. Com prov ar o cumprimento da reposição florestal obrigatória atrav és da apresentação de relatórios
anuais circunstanciados , sem preju ízo da realização das audi torias externas a serem custeadas pelo
setor produtivo siderúrg ico e das vistorias periódicas procedidas pelos órgãos de con trole ambiental,
na forma deste TCAC ;

2.5. Enquanto não alcançado o auto-suprimen to e a plena sustentabitidade da atividade. não adquirir
carvão vegetal sem comprovação antec ipada (i). da legalidade das carvoarias a serem rela cionadas
pela empresa como fornecedoras do carvão que será integrado em sua ativ idade , ~ (ii) . da origem licita
da matéria-prima florestal uti lizada na produção do carvão pelos fornecedores (carvoarias) da
siderúrgica , desde que comprovada a legalidade da s fontes de suprimento (PMFS) das centrais de
carbon ização de aco rdo com a devida autorização dos órgãos amb ientais competentes ;

2.5.1. Somente poderá ser adquirido ou utilizado carvão vege tal de origem comprova damente lícita e
auto rizada junto aos órgãos ambientais, proveniente de centrais de carbonização devidame nte
licenciadas após vistoriadas in focu e em funcionamento de acordo com sua capacidade física
insta lada, com suas coo rdenadas geográficas adequadamente registradas nas licenças ambientais ,
nos cadastros e bancos de dados dos órgãos de controle amb iental (Ceprof, Sisflora, DOF e CTF)



bem como materializadas em campo , o que deverá constar também do Plano de Suprimento Anual a
ser apresentado pela siderúrg ica em até 60 (sessenta) dias, observando-se o quanto mais previsto no
art. 1°, parágrafos 1° e 2° da lN 00812007 e sem prejuizo das demais obrigações e compromissos
explicitados neste TCAC e nos atas normativos pertinentes;

2.6. Apresentar, em 60 (sessenta) dias, a relação atualizada dos fornecedores de carvão vegetal
legalizados e licenciados. comprovando antecipadamente o volume de carvão veqetaf- de origem licita
• necessário para a produção do trimestre seguinte, de acordo com o relatório consolidado de
produção e comprovação da origem do carvão vegetal, nos termos do art. 7°, parágrafo 1°, da lN
00812007 ;

2.7. Cumprir todas as condicionantes previstas nas licenças ambientais do empreendimento, em
especial no que concerne à questão florestal. sem preju izo da auditoria externa e da necessária
fisca lização e coneç õo das condicionantes pelos órgãos de controle ambiental ;

2.8. Apresentar aos órgãos de contro le ambiental e ã(s) empresa(s) de auditoria externa Relatórios
Técnicos Anuais. devidamente assinado por profissional habilitado, até novembro de cada ano. sobre o
consumo de carvão vegetal e as medidas de conversão para o coque, em conformidade com os
cronogramas previstos no item 2.3.1 e demais obrigações constantes do presente instrumento, bem
como encaminhar toda a documentação comprobatória do cumprimento dos deveres assumidos neste
TCAC;

2.9. Comprovar o cumprimento, em até 60 (sessenta dias), de todas as determinações previstas no ert.
5' da lN 008/2007;

2.10. Manter estrita observância ao quanto previsto especialmente nos arts. 1° e 6° da lN 00812007;

2.11 . Apresentar, em 90 (noventa) dias, estudo técnico ambiental acerca da produção de carvão
mineral e as respectivas fontes de fornecimento do Coque Metalúrgico, bem como sobre os indices de
conversão que estão sendo considerados enquanto houver consumo de carvão vegetal;

2.12. Apresentar, em 90 (noventa) dias , estudos e propostas relacionados com a melhoria dos
processos tecnológicos de carbon ização, apoiando em seguida as carvoarias fornecedoras na
implantação dessas melhorias;

2.13. Apresentar, em 90 (noventa) dias , estudos acerca da sustentabilidade do empreendimento para
cenários de curto, médio e longo prazo ;

2.14. A comprom issária deverá implementar, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, melhorias
tecnológicas no sistema de controle referente à entrada de velculos e cargas no pátio da empresa ,
substituindo os controles manuais atualmente praticados pelo fluxo de controle informatizado , que
deverá conter a captura de imagens com data/hora de entrada e leitor de código de barras, sem
prejuízo da consulta on line ao sistema SISFLORA e SIMLAM;

2.15. Apresentar e implementar, em até 60 (sessenta) dias. programa de capacitação de funcionários e
dos colaboradores responsáveis pela vistoria de veículos e cargas no tocante ao procedimento de
verificação de guia florestal , nota fiscal, OAE e demais documentos necessá rios à entrada da matéria
prima no pátio da empresa;

2.16. Exigir de todos os fornecedores de matéria-prima o Cadastro Técnico Federal atualizado junto
aos órgãos ambientais competentes e o devido licenciamento Ambiental, certificandc>-se ainda : i. da
legalidade da origem do produto florestal por eles utilizado; ii. do prazo de validade - vigência das
licenças operacionais do forneced or; iii. da localização do empreend imento, dos volumes licenciados, e
iv. do funcionamento do empreendimento - utilização da matéria prima e produção do carvão em
conformidade com a quantidade de fomos e a capacidade produtiva instalada;

2.17. Exigir de todos os seus fornecedo res de carvão vegetal que apresentem as fontes de suprimento
da matéria-prima florestal , verificando se são fontes legalizadas e viáveis para o abastecimento das
carvoarias. observado o raio máxime previsto neste instrumento; bem como certificando-se da
veracidade das informações recebidas dos seus fornecedores nos sistemas oficiais de controle e in
loco;

2.18. Realizar, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, vistorias in loco junto a todos os
fornecedores de matéria prima florestal e de carvão vegetal relacionados com a atividade produtiva da
empresa , aferindo a veracidade das informações acerca da cadeia de custódia declaradas pelo
fornecedo r nos sistemas de controle da SEMAlPA e no Cadastro Técnico Federal · CTF, bem como



nas guias florestais apresentadas, sob pena de responder solidariamente pelas informações
incoerentes detectadas durante as auditorias e fiscaüza ções: devendo encaminhar à SEMA/PA e ao
IBAMA, ao final do prazo indicado , relatório circunstanciado das inspeçOes;

. 2.19. Exigir dos responsáveis pelo transporte do carvão vegetal a ficha de informação do produto e o
tacóçrato. vetando ainda a entrada de veículos que não atendam aos requisitos minimos de
segurança;

2.20. Não adquirir carvão vegetal. enquanto não alcançada a auto-sustentabilidade, de carvoaria que
se abastece de carvão proveniente de outras carvoarias ou de intermediários, tampouco de carvoarias
cuja fonte fornecedora de residuos florestais seja superior ao raie de 40 Km de distância;

2.20.1. Em casos excepcion ais, apenas enquanto não expirado o prazo para se alcançar o auto
suprimento, poderá ser apresentado estudos que justifiquem a possibilidade de se considerar um raio
superior a 40 Km - respeitando-se o limite máximo de 60 Km • entre a fonte fornecedora de resíduos
florestais e as centrais de carbonização, cuja aprovação dependerá de vistorias prévias e das devidas
análises acerca da viabilidade técnica e ambiental pelo órgão de controle ambiental (SEMAlPA), que,
em caso de aceitação, devera encaminhar o laudo técnico correspondente às Partes signatárias do
presente instrumento para conhecimento e eventuais providências;

2.21. Cadastrar todos os caminhões que fazem o transporte do carvão vegetal para a siderúrgica,
mantendo consigo cópia das guias de transporte do produto e dos documentos do veículo e do
motorista;

2.22. Exigir, quando o sistema estiver aprovado pelos órgãos de controle ambiental e em execução, a
instalação dos equipamentos de rastreamento dos veicules de transporte;

2.23. Custear a realização de auditoria externa independente que irá monitorar e auditar, dentre outras,
as seguintes etapas e segmentos da cadeia de fornecimento do carvão vegetal e a produção do ferro
gusa, conforme Termo de Referência a ser estabelecido pelas Partes:

a) Avaliação , por meio sensoriamento remoto e vistorias in loco, dos PMFS que abastecerem com
residuos florestais ou material lenhoso as carvoarias fornecedoras das siderúrgicas, verificando a
correta execução do manejo em confronto com o cronograma e o volume explorado e registrado nos
sistemas de controle;

b) Verificação in loco da correta execução dos PMFS que abastecerem com resíduos florestais ou
material lenhoso as carvoarias concessionárias (do Plano de Manejo) que forneçam carvão vegetal
para as siderúrgicas;

c) Verificação da suficiência e da viabilidade ambiental, técnica e operacional dos projetos de
reflorestamento e de reposição florestal das siderúrgicas;

d) Verificação in foco da regularidade ambiental e trabalhista das carvoarias fornecedoras das
siderúrgicas;

e) Auditagem semestral das empresas siderúrgicas, verificando o cumprimento das condicionantes
previstas nas respectivas licenças de operação, bem como os compromissos assumidos no presente
TCAC ;

f) Verificação da proporção entre a quantidade de metros cúbicos (m3) de carvão vegetal consumido
para a produção de uma tonelada (1 TüN) de ferro-gusa. a fim de subsidiar a conversão a ser inserida
no Sisflora para a emissão da GF-5. que irá controlar o ferro-gusa comercializado pelas siderúrgicas;

g) Verificação dos reais índices do fator de conversão de carvão para ferro-gusa ;

2.24. Manter, de forma organizada e individualizada. o cadastro e a pasta de controle por fornecedor.
obedecendo as normas ambientais e os compromissos firmados neste TCAC, a fim de facilitar a
fiscalização por parte dos órgãos competentes e da auditoria independente;

2.25. Não adquirir carvão vegetal ou qualquer outra matéria-prima de origem florestal de
empreendimentos constantes da "lista suja" do MTE, nos quais tenha sido constatada a prática de



trabalho degradante ou em condições enàloqas a de "escravo". bem como descadastrar aqueles
empreendimentos nos quais venha a ser constatada a prática de trabalho degradante;

2.26. Não adquirir carvão vegetal ou qualquer outra matéria-prima de origem florestal de
empree ndimentos constantes - ou que venham a constar - das listas de embargo do ISAMAlPA ou da
SEMNPA;

2.27. A compromissária , para fins da assinatura deste TCAC, de boa-fé, cornprometer-se-á a recompor
o passivo ambiental decorrente do consumo de produtos e subprodutos florestais de origem üicita.
conforme apurado pelo IBAMA consoante relatórios em anexo, na forma da CLÁUSULA QUINTA do
presente instrumento, ressalvando-se que a recomposição prevista neste instrumento não obstará o
acesso ao judiciário ou a sua defesa em âmbito administrativo com vistas a discutir o passivo
ambiental;

CLÁUSULA TERCEIRA , DOS COMPROMISSOS DO ORGÃO AMBIENTAL DO ESTADO - SEMA/PA

3. Tendo em vistas as justificativas e razões explicitadas nos considerandos do presente TCAC e em
face das constatações extraídas da documentação constante do Inquérito Civil Público ns
1.23.001 .00015412010-1 1, a SEMA/PA, com vistas à adoção de medidas necessárias à regularização
ambiental do setor produtivo da siderurgia, especialmente no que se refere ao aperfeiçoamento dos
critérios e exigências para o devido licenciamento ambiental e ao satisfatório controle e monitoramento
da cadeia produtiva do ferro-gusa no Estado do Pará, compromete-se, com o auxílio do IBAMA e das
auditorias externas a serem custeadas pelas siderúrgicas, a:

3.1. Não atestar a regularidade dos fornecedores de carvão das siderúrgicas ou licenciar
empreendimentos antes da comprovaç ão . e certificação in toou - da legalidade das carvoarias ~ da
origem lícita da matéria-prima florestal utilizada na produção do carvão consumido pelas siderúrgicas ;

3.2. Não permitir a geração automática de créditos de resíduos florestais oriundos de PMFS antes de
comprovada através de vistorias a efetiva e adequada exploração da madeira, atentando-se à correta
proporção entre o resíduo (crédito) ofertado e o volume de madeira extraído:

3.2.1. Autorizar o aproveitamento de resíduos oriundos da exploração de Planos de Manejo Florestal
somente por centrais de carbonização situadas no raio máximo de 40 Km de distância do PMFS.
devendo disponibilizar a relação de carvoarias recebedoras legalizadas, com a devida comprovação
documental (Licença Ambiental, CTF, CEPROF e ART) e juntamente com a carta imagem
qeorreferenciada da praça de carbonização;

3.3. Implementar e . iniciar a execução, em 90 (noventa) dias, do Programa de Monitoramento
Ambiental Intensivo e demais instrumentos previsto na lN 0812007, condicionando, no curso do referido
Programa de Monitoramento Ambiental , a emissão, renovação, bem como a validaçã o das licenças já
vigentes à comprovação antecipada de disponibilidade de carvão vegetal legal (produzido a partir de
fontes de suprimento florestal lícitas) e mineral, nos termos do ert. 1° da lN 008/2007 e em
conformidade com as cláusulas do presente instrumento;

3.4. Avaliar, rever e retificar, em 90 (noventa) dias e também quando da apresentação dos índices do
fator de conversão (carvão - ferro gusa) a ser aferido/certificado pela auditoria externa , as licenças
ambientais emitidas para as Siderúrgicas , levando-se em conta a sustentabi lidade da ativldade .
comprovação antecipada da origem licita do produto florestal utilizado na produção do carvão vegetal

• consumido pelas siderúrgicas, bem como o eventual funcionamento de novos alto-fomes:

3.5. Condicionar a instalação de novos empreendimentos siderúrgicos , a reativaçâo de siderúrgicas ou
fornos inativcs e/ou a autorização do aumento da capacidade produtiva (novos alto-fornos) à
comprovação da existência de fontes sustentáveis de carvão vegetal para abastecimento a curto,
médio e longo prazo, devendo disponibilizar as Partes compromitentes do presente TCAC, a partir das
informações a serem prestadas pelo empreendedor, as competentes justificativas técnicas que
comprovem a viabilidade auto-sustentáve l dos empreendimentos e do indice de produção
apresentado, obedecendo as diretrizes contidas neste TCAC; •

3.6. Fiscalizar, com o apoio do IBAMA, em periodicidade não superior a 01 (um) ano e levando-se em
conta as informações obtidas a partir de fiscalizações anteriormente realizadas , o adequado
cumprimento de todas as condicionantes das licenças de operação das quseiras e das carvoarias
fornecedoras, devendo apresentar o Relatório Anual de Cumprimento das Condicionantes aos órgãos

-,



compromitentes do presente instrumento e inseri-lo eletronicamente no SIMLAM, sem' prejuizo do
cancelamento das licenças de operacão em caso de descumprimento das condicionantes;

3.7. Proceder à vistorias/fiscalizações in loco nas carvoarias, com O apoio do IBAMA e levando-se em
conta as informações obtidas a partir de fiscalizações anteriormente realizadas, no prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias a partir do recebimento da relação de fornecedores prevista no item 2.6 deste
instrumento e em periodicidade não superior a 01 (um) ano, com vistas à rever, retificar e/ou cancelar
as licenças ambientais emitidas para as carvoarias , certificando-se i. da sustentabilidade da atividade e
da comprovação da origem lícita do produto florestal utilizado; ii. da compatibilidade entre a
capacidade de produção e a quantidade dos fornos licenciados e efetivamente em funcionamento, e iii.
da existência de fonte de matéria-prima devidamente licenciada, nas proximidades , devendo ser
considerado um raio de 40 Km entre o ponto de carbonização e as fontes de suprimento de matéria
prima, como serrarias ou planos de manejo (PMFS), bem como a justificativa técnica e económica para
o transporte da matéria-prima ao local de carvoejamento ;

3.7.1. Em relação ao raio de 40 Km entre o ponto de carbonização e as fontes de suprimento de
matéria-prima previsto no item anterior (3.7), aplica-se, nos casos excepcionais que devam ser
considerados. o quanto disposto no item 2.20.1 da c LÂUSULA SEGUNDA; .

3.8. Suspender a(s) licençats) operacional (is) da empresa siderúrgica quando constatada a não
sustentabilidade da atividade , a origem ilícita do produto florestal utilizado na produção do carvão
vegetal consumido pela siderúrgica, ou a inexistência de fontes de auto-suprimento legít imas,
legalizadas, devidamente licenciadas e compatíve is com a produção da siderúrgica e com a
capacidade física instalada das carvoarias, sem prejuízo da execução do presente TCAC em caso de
descumprimento dos compromissos previstos neste instrumento; devendo, após o regular processo
administrativo, proceder o cancelamento de tais licenças

3.9. Articular e aprimorar com os municípios o fluxo das informações relacionadas às carvoarias
licenciadas por estes. incorporando automaticamente aos sistemas da SEMAlPA os dados relativos
aos processos de licenciamento conduzidos pelos municlpios nos casos permitidos. bem como
fiscalizando tais empreendimentos com vistas a aferir, nos limites da competência de licenciamento
autorizada aos muntctplo. a veracidade das informações repassadas ; \

3.9.1. Disciplinar, através de atos normativos próprios, juntamente com o COEMA. os padrões de
conformidade ambiental, as condições e os requisitos que deverão ser obedecidos pelos municípios
autorizados a licenciar tais empreendimentos, prevendo ainda a cassação do ato de delegação da
competência ou de cancelamento da habilitação para licenciar em relação àqueles municipios que
descumpram as regras estabelecidas , reassumindo a SEMAJPA, nesse caso, a competência para
licenciar referidos empreendimentos:

3.10. Condicionar a emissão, renovação ou a validação das licenças ambientais à realização , por
ocasião das vistorias, de estudos anemológicos, da dire ção e velocidade dos ventos , que permitam
aferir a concentração e dissipação dos gases dos processos de carvoejamento, de forma a evitar a
instalação de fornos em locais inapropriados ou onde haja risco à saúde e à segurança das pessoas;

3.11. Não licenciar carvoarias que figurem nas listas de embargo ou que encontrem-se bloqueadas
pelo lBAMA, bem como que constem na "lista suja" do MTE. nas quais tenha sido constatada a prática
de trabalho degradante ou em condições análogas a de "escravo":

3.12. Suspender as licenças operacionais - e, consequentemen te, bloquear de forma preventiva o
acesso à movimentação dos saldos constantes do sistema de controle e monitoramento ambiental
(SISFLORA) - das carvoarias autuadas e cujas respectivas movimentações encontrem-se bloqueadas
pelo IBAMA em razão da constatação de fraudes (irregularidades) ou da não comprovação da origem
lícita do produto florestal utilizado na atividade de carvoejamento; devendo, após o regular processo
administrativo, proceder o cancelamento de tais licenças;

3.1 3. Suspender as licenças emitidas às carvoarias quando constatada, por qualquer meio, a nã o
sustentabifidad e da atividade, a origem illcita do produto florestal utilizado, o descumprimento de
condicionantes, a comercialização acima da capacidade de produção instalada ou licenciada, a
inexistência de fonte de suprimento de produtos florestais legítima, legalizada e devidamente
licenciada, bem como a existência de trabalho infantil, degradante ou em condições análogas à
escravidão; devendo, após o regular processo administrativo, proceder o cancelamento de tais
licenças;

-
3.14. Condicionar o licenciamento de carvoarias à certificação da regularidade ambienta) e trabalhista



e à comprovação e aferição in loco da existência de fonte de suprimento de produtos florest ais legitima
.para abastecime nto a curto, médio e longo prazo, devendo exigir do empreendedor as competentes
justificativas técnicas que comprovem a origem lícita do suprimento florestal e a viabilidade sustentável
das atividades em face do índice de produção de suas carvoarias, nos termos do disposto no
parágrafo 3° do art. 1° da lN 008/2007; .

3.15. Proceder imediatamente às devidas baixas dos empreendimentos e seus respectivos saldos nos
sistemas de contro le (Sisflora e Ceprof) quando constatado, por qualquer meio, o encerramento das
atividades ou a apropriação indevida de créditos florestais; ,

3.16. Implementar, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, uma sala de situação - controle
e monitoramento - dos dados e informações relativas a todas as etapas da cadeia produtiva do ferro
gusa, implantando cursos de capacitaçãc e habilitação de profissionais especializados na manipulação
dos dados pertinentes; .

3.17. Articular e definir, juntamente com o IBAMA, o aprimoramento dos fluxos e procedimentos,
aperfeiçoando e desenvolvendo, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, interfaces eletrónicas nos
sistemas de controle ambiental da SEMAlPA, de forma que o IBAMA, no exercício de sua atribuição
supletiva, possa monito rar as operações inseridas no SISFLORA e os processos de licenciamento
ambiental - incluindo os dados relativos aos relatórios de fiscalização do cumprimento das
condicionantes relacionadas aos empreendimentos;

3.17.1. Disponibilizar ao IBAMA, de forma contín ua, pleno acesso aos módulos internos do SIMLAM e
do SISFLORA, propiciando o adequado acompanhamento das movimentações de créditos e dos
procedimentos de licenciame nto e fiscalização;

3.18. Implantar, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, novos critérios para a emissão da
Guia Florestal eletrônica. adotando-se. sem prejulzo daquelas previstas na cláusula quarta do presente
TCAC, as seguintes medidas de aperfeiçoamento e controle:

A) Redefinir e/ou melhor especificar o trajeto e o perlodo de trânsito constante da Guia para uma
temporada curta, hábil , proporcional à distancia, e 'compatível com a realidade do Estado do Pará, de
forma a fazer constar prazo de vigência suficiente e compatível com o trajeto da carga e o período de
trânsito, ao final do qual a Guia Florestal deverá ser automática e eletronicamente bloqueada no
sistema, sem estamo do saldo para a carteira do remetente, salvo justificativa técnica e legal
competente;

B) Procede r à revisão e aos devidos ajustes no procedimento de emissão de guias florestais para que
não haja incongruências entre o tempo de emissão e recebimento da guia florestal, levando-se em
consideração o trajeto e o correspondente periodo de trânsit o necessário ao transporte da carga;

C) Incorporar critérios de regularidade, desenvolvendo módulo crítico de cruzamentó das informações
declaradas pelos emitentes , de forma a certificar, como condição para a emissão ou bloqueio da Guia
Florestal: i. se os veículos utilizados para o transporte do carvão constantes da Guia estão realmente
em trânsito e sendo utilizados para o transporte de produtos florestais; ii. se encontram licenciados
para o transporte de produtos perigosos; iii. se existem efetivamente nos controles do
DETRAN/OENATRAN; lv..se as placas informadas pertencem a veiculas compatíveis com o transporte
do produto florestal no volume declarado; v. se o volume transportado é compatível com a combinação
veicula r declarada; vi. se o número da nota fiscal que acompanhará a Guia Florestal e a carga
efetivamente existe e se foi realmente emitida a NOTA FISCAL para a empresa que figura na Guia
Florestal ;

O) Incorporar nas Guias Florestais , em todos os meios , juntamente com a SEFA e se valendo das
informações obt idas no DETRAN , o registro do RENAVAM dos veiculas habilitados para transporte de
carvão, juntamente com os,números das placas;

E) Exigir que o carvão descrito nas Guias Florestais seja classificado por espécie e especificado por
origem, ou seja, se proveniente de resfduo de manejo florestal, resfduo industrial, resíduo de floresta
plantada ou de côcc de babaçu . em conformidade com os demais critérios a serem definidos pelo
grupo de apoio previsto no item 13.1 deste TCAC;

3.19. Ini bir no Sistlora . automaticamente, a emissão de guias florestais para carvoarias que pretendam
comercializar acima da capacidade de produção (rndc) licenciada e efetivamente instalada, bem como
que não comprovem a origem licita do suprimento florestal utilizado , observado o raio máximo de 40
Km entre ponto de carbonização e as fontes de matéria-prima florestal disponiv~ i s , devidamente



autorizadas e efetivarnente em exploração , sem preju lzc da suspensão e posterior cancelamento,
assegu rado o contraditório, das licenças de operação de tais empreendimentos, ressalvado o quanto
previsto nos itens 2.20.1 e 3.8.1 supra ;

3.20. Não licenciar ou cancelar as licenças já emitida s para empresas comerciais - não produtoras - de
carvão vegetal, impedindo a intermediação indevida no comércio do carvão vegetal , bem como
desautorizar e inibir, através do SISFLORA, a emissão de Guias Florestais para comercialização de
carvão por estas empresas e especialmente entre carvoarias;,
3.21. Dispon ibilizar aos agentes ambientais envolvidos na atividade de fiscalização meios que
possibilitem o imediato bloqueiolcancelamento de Guia ' Florestal apreendida • e do crédito nela
consta nte - em virtude de ilícitos ambientais, de modo que seja evitada a reutilização da guia florestal
apreendida ; ,
3.22. Disponibilizar ás empresas siderúrgicas, em até 90 (noventa) dias, acesso on Jine às informações
relat ivas à origem (GF-2 e GF-3) dos produtos ofertados/comercializados e aos dados relativos à
vigência e a validade das Guias Florestais emitidas, bem como à situação das licenças concedidas ás
carvoarias;

3.23. Permitir às siderúrgicas o acesso, através dos sistemas da SEMAIPA, via web, das informações
relacionadas ao licenciamento das centrais de carbonização e às fontes (legalizadas) de matéria-pr ima
das carvoarias, bem como dos locais de origem (suprimento) dos reslduos e demais produtos flores tais
legitimamente ofertados, com seus respectivos saldos ajustados e ATUALlZADOS;

3.24. Exigir a emissão e monitorar a GF-5, já prevista na Instrução Normativa SEMA 0112008 , em
prazo não superior a 60 (sessenta) dias, como instrumento obrigatório para o transporte e
comercialização do ferro-gusa , procedendo-se em seguida aos devidos ajustes de saldos, de forma a
permitir .ainda a regularização dos saldos de repos ição florestal;

3.24.1. Disponib ilizar no SISFLORA, no prazo acima indicado, mecanismos de baixa automá tica - do
saldo das empresas - vinculados à emissão da Gf-5 nos casos de exportação, bem como autorizar no
sistema (Sisflora) a emissã o da GF-5 para valores superiores a R$ 150.000,00, haja vista que os lotes
de vendas das .empresas que fazem uso do modal ferroviário ou hidroviár io possuem valores
superiores à quant ia referida ;

3.25. Adotar todas as medida s necessárias, além. das previstas nos itens anteriores , à defin ição 
regularização - e controle do saldo de reposicão florestal através do sistema SISFLORA, bem como
aprimorar o procedimento de contro le da baixa dos saldos dos produtos e subprodutos de origem
florestal comercializados via GF-2 e GF-3 no sistema (Sisflora) pelos empreendedores, propiciando a
baixa automáti ca , sem prejuízo da necess idade de ajustes dos saldos em caso de constatação de
irregularidades de qualquer ordem que revelem a não correspondência do saldo de créditos com o
estoque das empresas e com os dados da comercialização efet iva do produto;

3.26. Reformular, implantar e qerenciar, em prazo não superior a 150 (cento e cinquenta) dias e a parti r
das auditorias externas a serem custeadas pelas siderúrgicas, o sistema de ras treabilidade do carvão
vegetal e sua origem , nos moldes explicitados na cLÂUSULA QUARTA do presente instrumento;

3.27. Aprimorar e atualizar constan temente os cadastros inseridos no CEPROF, fazend o constar todas
as informações devidas, tais como a qualif icação, as coordenadas geográficas e a cateço rfzaçao dos
empreendimentos · em conformidade com o disposto na cláusula quarta do presente instrumento -, de
forma que cada qual seja individualizado e autorizado a realizar as atividades para as quais foram
licenciados;

3.28. Revisar tecnicamente o Fator de Expansão previsto na lN 23120091SEMAlPA e atas normativos
subsequentes , de forma que não se permita - em não se tratando de conversão de unidades de
medida (estéreolmdc) - a aplicação de Qualquer fatar de co~versão (expansão) Que não expresse a
relação de 1 para 1 (mdc) de residuo, evitand o-s,? a manipulação de créditos virtuais;

3.29. Solicitar à SEFA as providências cabíveis com vistas a implementar pol1ticas e instrumentos de
controle e desestimulo à comercialização de carvão para outros Estados para fins de gara ntir o



,

, .

suprimento do insumo produz ido de forma ecologicamente sustentável e correta para as indústrias
metahirgicas instaladas no Estado do Pará ;

3.30. Analisar, em prazo razoáve l. os pedidos de licencia mento ambiental que envo lvam as adaptações
necessárias à conversão dos fomos de carvão vegetal para carvão mineral (coque), os requerimentos
de pesquisa de minério de ferro. e os procedimentos relacionados às análises de viabilidade técnica
ambiental dos requerimentos de licenciamento e autorização para exploração de Planos de Manejo
Florestal Sustentável e Projetas de Reflorestamentos vinculados ao suprimento da atividade da
siderúrgica signatária ;

c LÁ USULA QUARTA. DA RASTREABILlDADE.

4. Nos termos do item 3.26 supra, implementar/reformu lar e gerenciar o sistema de rastreabilidade da
cadeia produt iva do carvão e do ferro-gusa, com adesã o e cadas tro obrigatório de todos os
fornecedores de mat éria-prima. empreend imentos carvoei ros, transpo rtadores e consumidores de
carvão vegetal originário de florest a nativa ou plantada , de forma a garantir transparência , segurança ,
confiabilidade e eficiência no controle da produção e comercialização dos produtos, cujo modelo
deverá ser definido e aprovado pelas partes , no âmbito do grupo de apoio previs to no item 13.1 deste
TCAC e com o auxilio da(s} empresa(s) de auditoria externa a senem) cont ratada (s) na forma prevista
no presente instrumento;

cLÁUSULA QUINTA. DO PASSIVO AM BIENTAL - RECOMPOSiÇÃO

5. A siderúrgica comprom issária . COM PANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ S /A - COSIPA R, se obriga a
recuperar, no prazo de 08 a 12 anos, o passivo ambiental referente ao uso de 230.738,0672 m.d.c de
carvão de origem Hicita. correspondente a uma área de 6.668,7302 hectares e à quantia de RS
21.574.009,07, da segu inte forma:

5.1. Através do reflorestamento de espécies nativas no mesmo bioma de áreats) equívalentets) . em
medida de extensão, ao dano ambiental apurad o - a ser(em) indicada(s) , em prazo razoável, pelos
órgãos de controle ambiental; e/ou

5.2. A titul o de compensação ambiental, por meio da aqu isição e doação ao Estad o do Pará ou à União
de área(s) livres e desembaraçadas, a ser(em) ind icada(s) pelos órgãos de contro le ambiental 
preferencialmente localizadas em Terras Indígenas, situadas no interior de Unidade s de Conservação
de domínio público e pende ntes de regularizaç ão ocupacional (fundiária), ou em áreas de relevante
interesse ambie ntal ou para a conservação da biodiversidade -, desde que guarde relaçã o de
equivalência/proporcionalidade com o passivo ambiental apurado; e/ou

5.3. Através de ' outras modal idades de recomposiçáo do passivo ambiental relacionadas à
recomposição ou preservação de áreas de floresta nativa - não situadas em Unidades de Conservação
ou Áreas de Proteção Ambiental ~ inseridas em imóveis pertencentes à siderúrgica , não abrangidas
pelos índices de reserva legal e APP (área de preserva ção permanente) nos percentua is praticados no
bioma amazónico e sujeitas à exploração económica e ao corte; e

5.4. Através do custeio, por prazo indeterminado , de auditorias externas , nos moldes expl icitados nos
parágrafos terceiro, quarto e quin to da presente cláusula;

PARÁG RA FO PRIMEIRO: Em todo e qualquer caso, o reflo restamento/reparação elou as medidas de
compensação ambiental (itens 5.1 a 5.3 supra) deverão guardar correspondência com O montante
apurado do passivo ambiental em área ou em pecúnia, a depender do caso, considerado o quanto
previsto nos parágrafos seguintes da presente cláusula deste TCAC ;

PAR ÂG RAFO SEGUNDO: A recomposição do passivo ambie ntal , observando-se o contido na
presente cláusula, será precedida - em qualquer caso - da aprese ntação pela empresa , 'ematé 90
(noventa dias) , do respectivo proje to de recuperação da área degra dada (PRAD) ou projeto ambiental,
que deverá ser orientado. analisado e aprovado pelas Partes siqnat ártas do presente Instrumento,
ocasião em que se definirá o prazo para a recomposiç ão do passivo ambienta l, desde que nã~ O
supenor a 12 (doze} anos; / '--
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A siderúrgica cornprorníss árta deverá depositar, após período de carência
de 12 (doze) meses e em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, o va lor correspondente a 5%
do pass ivo ambienta l apurado (em pecúnia). em sub-conta espec ifica de desunação vinculada junto ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente; cuja quantia, que poderá ser abatida do passivo ambienta l, será
obrigatoriamente investida em projetas de preservação ao Meio Ambiente indicados.
autorizados/aprovados e acompanhados pelos órgãos de controle ambiental , bem como em acOes de
reinserção social de traba lhadores resgatados das carvoarias pelos Grupos de Fiscalização Móvel do
Ministério do Trabalho e Emprego por ocas ião das inspeçOes conduzidas pelas Delegacias Reg ionais
do Trabalho no comba te e errad icação do trabalho escra vo/deg radante na região sul e sudeste do
Estado do Pará ;

PARÁGRAFO QUARTO: Para custea r as auditori as extemas independentes a empresa depositará em
04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas ~ sendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura
deste TCAC - o valor definido pelo órgão contratante, em sub-conta espec ifica de des tinação vinculada
jun to ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, cabendo á SEMAlPA a contratação da auditoria através de
licitação públ ica e em conformida de com o Termo de Referência aprovado pelas Partes do presente
instrumento;

PARÃGRAFO QUINTO: As quantias inicialmente depositadas pelas siderúrgicas para custea r as
auditorias externas. de acordo com os critér ios de cálculo indicados nos parágrafos sexto e sét imo
desta cláusula, serão definidas pelo órgão contratante e complementadas/ajustadas oportunamente,
no curso do process o de setecac publica da empresa de auditoria , informando-se as demais partes
signat árias , e cons iderad o o disposto na presente cláusula;

PARÁ GRAFO SEXTO: As auditorias serão financiadas inicia lmente pelas empresas que encontram-se
em funcionamento e o custeio der-se-é proporcionalmente à produção das siderúrg icas, sem pr~uízo

do ingresso superveniente de outras empresas que porventura passem a func ionar e a uti lizar produto
de origem florestal, ocasião em que deverão ingressar no custe io das auditorias, participando do
financiamento na medida de sua produtividade:

PARÁGRAFO SÉTIMO: Sem prejulzo do critério de custeio em razão da produtividade previsto no
parágrafo anterio r, a siderú rgica que, embora em funcionamento, não apresen te passivo ambiental
recente (2007~20 1 1 ) apurado pelos órgãos de controle ambiental. participará do custeio na proporção
de 50% em relação às demais , passando, entretanto, a integrar o custo das auditorias em igualdade de
condições acaso venha a ser eventualmente detectado passivo ambiental referente ao período de
2007 em dia nte:

PARÃGRAFO OITAVO : Os valores relativos ao custeio das auditorias, previstos no parága fo quinto,
reterem-se aos compromissos assumidos para fins de controle e regularização do setor produtivo e
poderã o ser abatidos do passiv o ambiental apurado;

PARÁGRAFO NONO: Este TCAC e a recompcsíção do passivo ambiental objeto do presente dizem
respeito às implicações cíve is relacionadas às cond utas ilícitas, não implicando automaticamente no
afasta mento das medidas adotadas no âmbito administrativo;

PARÁGR AFO DÉC IMO: A recomposição do passivo ambiental nos valores e na forma ora acordada
não abrange nem prejud icará a responsabüização por passivo ambiental diverso decorrente de
eventuais ilegalidades supervenientemente constatadas pelos órgão de controle ambienta l, bem como
não impede a superveniéncia de eventua l decisão judicial ou administrat iva que o reduza ~ em razão
do eventual reconhecimento de vic ias materiais l nsanáveis relacionados com a aferição do monta nte
do passivo ambiental referid o no presente instrumento -, o que poderá repercutir neste TCAC para fins
de adequá-lo ao quanto definitivamente decidido:

CLÁSULA SEXTA. DOS COMPROMISSOS DO IBAMA

,6. O IBAMA figura neste instrumento como órgão colaborador e cc-destinatário das informações a
serem prestadas, nos termos das cláus ulas do presen te TCAC, bem como cc-responsável pela n
fiscalização de seu cumpri mento : J ~
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6.1. Sem prejuizo de sua atribuição fiscaliza tôria prev ista neste Termo de Compromisso e nos atos
normativos que regem sua atuação. o IBAMA se compromete a apoiar, colaborar e auxiliar, sempre
que possível , o órgão estadual de controle do meio amb iente no cumprimento de seus compromissos
assumidos no presente instrumento;

6.2. Competira ao IBAMA, no exercício de sua competência fiscalizatória suplet iva, realizar auditoria
anual junto às siderúrgicas e às carvoa rias, de modo a proceder à aferiçã o da veracidade das
informações prestadas nos sistemas ofic iais de controle da SEMAlPA e no CTF, possibilitando a
geração de banco de dados e relatórios circunstanciados periódicos de controle e monitoramento dos
empreendimentos envolvidos na cadeia produtiva da siderurgia, que deverão ser elaborados e
encaminhados ás Partes signatárias do presente instrumento, bem como disponibilizados na weo;

6.3. O IBAMA compromete-se a efetuar o levantamento das possíveis áreas que poderão ser objeto da
recomposlçáo ambiental prev ista neste instrumento e analisar, juntamen te com a SEMAlPA , os Termos
de Referência indicados na c LAUSULA QUINTA do prese nte TCAC ;

6.4. O IBAMA, colaborativamente, assume o compromisso de emitir pareceres acerca da suficiência e
adequação das condicionantes relacionadas nas licenças de operação conce didas às siderú rgicas
signatárias do presente TCAC , no , prazo de 90 (noventa) dias a conta r do recebimento das
Informações. conforme previs ões constantes da cLAUSULA TERCEIRA do presente instrumento, bem
como monitcrar a implementação e fiscaliza r o cumprimento de tais condicionantes , podendo, acaso
necessário, firmar convênio com a SEMA nesse sentido ;

6.5. O IBAMA realizará , anua lmente, mon itoramento das fontes sustentáveis das siderúrg icas , aferindo
a condução dos plantios florestais existentes e das unidades de produção do carvão de
reflorestamento, bem como proceder ao levantamento das áreas de reserva legal, áreas de
preservação permanente, eventuais passivos ambienta is, além de fornecer ao MPFIPA e á SEMAlPA
tais informaç ões

6.6. O IBAMA. em sua atividade de fisca lização , observará os procedimentos internos de segurança do
trabalho, conforme disciplina da Norma Regulamentadora nO0612001;

cLÁUSULA SÉTIM A. DAS ATRIBUiÇÕES DO MPF

7. O MPF. na condição de órgão compromitente , concorda expressamente com as cláusulas
estabelecidas neste TERMO OE COMPROMISSO e AJUSTAMENTO DE CONDUTA, sendo co
destinatário das informações a serem prestadas , nos termos das cláusulas do presente TCAC , bem
como co-responsável pela fiscalização de sua execução quando constatada a omissão por parte dos
órgãos de controle ambiental.

CLÁUSULA OITAVA. DA FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE SIDERÚRGICA E DO SETOR
PRODUTIVO

8. A celebração do presente TERMO e o cumprimento das cláusulas nele previstas não infirma ou
mitiga, de qualquer modo. o cumprimento e a estr ita observância às demais obrigações e
compromissos previstos na legislação ambiental pert inente , tampouco a ac oção de todas as medidas
cabíveis em face dos respon sáve is pelas ilegalidades.

PARÂ GRAFO ÚNICO. DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBR IGAÇÕES PREV ISTAS
NO PRESENTE INSTRUMENTO

8.1. As Partes signatárias do presente instrumento comprometem-se à fiel observância e fisca lização
reciproca, colaborativa e transparente dos compromissos e obrigações previstas neste TCAC , sendo
que a omissão ou mora injustificada quanto à assunçâo e fiscalização dos compromissos aqui
estipulados poderão implicar na adoção das prov idências cab íveis. sem preju lzo da execução judicial
do presente instrumento, nos termos da cLÁUSULA NONA do presente TCAC ;

cLÁUSULA NONA. DA INADIMPLÉNCIA E DAS SANÇÕES

9. O não cumprimento pelas COMPROMISSÁRIAS dos prazos e obrigaçOes sob sua responsabilidade n
constantes deste TERMO importará: ~~
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9.1. Sem prejuízo das sanções e da adoção das medidas judiciais cabíveis, na obrigação de reparação
de eventual dano ambiental decorrente do descumprimento dos compromissos previstos neste TCAC;

9.2. Sem prejuizo da notificação prévia e suficiente a assegurar o contraditório , na imposição de multa
por lnacnmplernento. corrigida monetariamente pelos índices oficiais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), observados os §§ 2° e 3° desta cláusula, bem como multa de mora diária equivalente a
R$ 3.000,00 (três mil reais);

9.3. Na execução judicial das obrigações ora estipuladas;

9.4. Em conformidade com os procedimentos administrativos dos órgãos de controle ambiental, na
adoção de todas medidas administrativas cabíveis. inclusive embargo das atividades e apreensão de
equipamentos, produtos e subprodutos relacionados com as práticas infraciona is verificadas;

9.5. No encam inhamento de notificações, dentre possívei s outros integrantes da cadeia produtiva. aos
compradores do produto comercializado pelas siderúrgicas, noticiando o passivo e as irregularidades
ambientais e trabalhistas (condições degradantes de trabalho) relacionadas com a cadeia produtiva do
ferro-gusa e recomendando a imediata cessação da compra/aquisição dos produtos oriundos da
atividade económ ica das siderúrgicas cornpromissá nas inadimplentes ou recalcitrantes no
descumprimento da legislação ambiental;

PARÁGRAFO'PRIMEIRO. O disposto no presente TERMO não elide a adoçãc das medidas cablveis e
a imposição de sanções administrativas, civis ou penais pelos COMPROMITENTES às
COMPROMISSÁRIAS. sempre que se verifica r descumprimento de quaisquer das cláusulas sob
responsa bilidade das COMPROMISSÁRIAS, ou infraçôes às normas ambientais pertinentes:

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não correrão contra a CO MPROMISsAR1A eventuais atrasos ou omissões
comprovadamente atribuidos única e exclusivamente ás demais partes signatárias;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Não constituirá descumprimento do presente TERMO a eventual
inobservância pela COMPROMISSARIA de quaisquer dos prazos estabelecidos. desde que resultante,
comprovadamente, de caso fortuito e força maior, na forma tipificada no artigo 393, da Lei nO10.406.
de 10 de jane iro de 2002;

c LÁUSULA DECIMA. DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO DAS CONDiÇÕES PACTUADAS

10. Este TERMO somente poderá ser justificadamente rescindido ou alterado a critério e aprovação de
todas as Partes signatárias, mediante TERMO ADITIVO circunstanciado, observando-se ainda o
quanto disposto na cláusula décima primeira do presente TCAC;

cLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA VIGENCIA

11. O presente Termo, com eficácia de titulo executivo, na forma dos art. 5°, §6° da Lei n° 7.347/85,
produzirá efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência indeterminad a;

11.1. O presente instrumen to detém entre as Partes siqnatánas caráter cogente e a superven iência de
atas normativos que venham a disciplinar aspectos versados no presente TCAC em contrariedade ao
quanto nele previsto e em prejuizo á tutela ao Meio Ambiente não importarão automaticamente em sua
rescisão. alteração ou inobservância: '

11.2. Os atos normativos supervenientes deverão ser levados em conta sempre no interesse da tutela
ao Meio Ambiente. devendo ser incorporados no que favorecer a preservação e prote ção ambiental , o
que poderá implicar na alteração/aditamento do presente instrumento, desde que em observância ao
quanto previsto na cláusula décima deste TCAC;

c LÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DA PUBLICIDADE

12. Compete à SEMAlPA fazer publicar o extrato do presente TERMO DE COMPROMISSO, no prazo
de até 30 (trinta) dias a contar da sua celebração, no Diário Oficial do Estado do Pará e em pelo
menos dois veículos de mldia e comunicação de grande circulação em todo o Estado do Pará. e ao
IBAMA, no Diário Oficial da União;



CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

13. As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente TERMO DE
COMPROMISSO está sendo firma do de comum acord o com o intuito de regu larizar o setor produt ivo e
equacionar os passivos e as questões afetas a produção e consumo de carvã o vegetal pelo Palo
Side rúrgico do Carajás ;

13.1. Será formado, no praz o de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente instrumento, grupo
"de apoio constituido por representantes de todas as Partes OTa signatárias, com atribuição para dirimir
eventuais dúvidas; deliberar sobre eventuais alterações ou aditamentos que venham a se fazer
necessários , nos termos da c LÁUSULA DÉC IMA, e resolver sobre as poss íveis omi ssões;

13.2. O Minis tér io Público Federal encaminhará este TCAC a juízo para fins de juntada na Ação Civil
Pública n° 0000582-49.20 12.4.01 .3901 em curso na Subseção Judiciária de Marabá com vis tas à
suspensão do feito.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO

14. As eventuais questões lit igiosas deco rrentes dos comp romissos des te instrume nto poderão ser
dirimidas, de forma conco rrente, nos foros da Seção Jud iciária da Justiça Federal de Betém/PA e da
Subseç ão Judiciária da Justiça Federal de Marabá • Estad o do Pará.

> E por estarem assi m de aco rdo , firmam o presente compromisso que contém 18 laudas. em 5 vias
de igual.teo r, que seguem devidame nte assinadas.
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ANEXO I

PLAN O DE SUPRIMENTO FLORESTAL E DE REPOSIÇAo FLORE STAL OBRIGATÓRIA

AN EXO II

PROJ ETO DE REFLORESTAMENTO

> As informações acerca das atividades de flo restam en to e reflorestamento praticadas pelas empresas
siderúrgic as deverão con ter:

1. Identificação dos projetas florestais (relaça'o individual):
1.1. Dos projetas florestais

1.1.1. Nome ou identificação do projeto;
1.1.2. Localização (Estado, município, coordenadas geográficas - grau, minuto e segundo 

que delimitem o perí metro do projeto, outras info rmações necessárias);
1.1.3. Extensão e discriminação da area do projeto florestal, em hectares (área plantada, es

tradas, acetrc s. infra-estrutura. preserva ção perm ane nte inte rna, outros) ;
1.1.4. Mapa do projeto impresso (preferencialmente A3) e em formato digita l, nas plataformas

ArcGis (formato .shp) ou CAD (formato .dxf), contendo todas as informações relativas
ao mesmo (talhões. estradas. aceiros , unidades amostrais . infra-estrutura, reserva le
gai, áreas de preservação permanente, etc...);

1.1.5. Espéci es, variedades. procedências e área relativa ocupada por cada uma delas no
projeto:

1.1.6. Número de parcelas amostrais instaladas e localização georreferenciada das mesmas;
1.1.6.1. Resultados' e breve descrição metodológica dos inventá rios contínuos anuais re

"afizados nas parcelas amostrais , contendo os seguintes dados dos povoamentos
(por espécie):

1.1.6.1.1. Ano deimplantàção
1.1.6.1.2. Ano da realização das mediçOes
1.1.6.1.3. Número de árvores I hectare
1.1.6.1.4. Altura média (m)
1.1.6.1.5. Diãmetro médio (cm)
1.1.6.1.6. % de falhas (mortalidade)
1.1.6.1 .7. Área basal (m~ . mvha, m~/h aJano)

1.1.6.1 .8. Volume (ms. m' Jha, m 3Jhalano)
1.1.6.1.8.1.ICA
1.1.6.1.8.2. IMA

1.1.6.1.9. Época de corte (previsto)
1.1.6.1.10. Volume de corte (previsto) - st ou m3

1.2. RequerentelElaborador/Executor :
1.2.1. Reque rente(s) do(s) Projeto(s): (nome , endereço completo, CNPJ ou CPF. nO de regis

tro no Cadastro Técnico Federa l, n° de registro SEMA, categoria);
1.2.2. Elaborador (es) do(s) Projeto(s): (nome, endereço completo. CGC cu CPF. profissã o,

Cadastro Técnico Federal, número de registro no Conselho Regiona l de Engenharia.
Arquitetura e Agronomia - CREA , número do visto na região, se for o caso);

1.2.3. Responsável (is) Técniccís) pelo(s) Projeto(s) (nome, endereço completo, CNPJ ou
CPF. profissão, Cadastro Técnico Federal, número de registro no Conselho Regional de
Engenha ria, Arquitetura e Agronomia - CREA. número do visto na região, cópia da Ano
taçã o de Responsabilidade Técnica - ART);

1.2.4. Empresa(s) envoívidets) nas atividades florestais. e de carvoejamento, vinculadas ope
racional ou comercialmente a empresa (terceirtzados . contratados, parceiros, prestado
res de serviço. etc...) e aos povoamentos florestais; ,

I Em função das informações prestadas e dos resultados cont idos. o IBAMA poderá : (i) Solicitar as fichas de campo.
contendo os dados do inventário realizado naquelas unidades amostrais: (ii) Realizar. acompanhados dos devidos res- ~
pens áveis técnicos, novas medições nas parcelas amostrais.
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1.2.4.1. ldentifica ção da empresa (Nome, CNPJ ou CPF, Respons ável ou Proprietário, En-
dereço completo, outros)

1.2.4.2.Número de registro no Cadastro Técnico Federal
1.2.4.3.Número de registro na SEMA-PA
1.2.4.4 .Cadastro junto ao SISFLORA-PA
1.2.4.5.Atividade exercida
1.2.4.6.Número de funcionarias registrados

2: Das propriedades ou imóveis rurais
2.1. Relação dos imóveis, ou propriedades rurais, contendo florestas ou projetos florestais, vincula

dos comercialmente (anexar instrumento de vinculação - contrato de comercialização , de ar
rendamento, de promessa de venda , fomento, outros), ou de propriedade da empresa, conten
do as seguintes informações:

2.1.1. Identificação da propriedade
2.1.1.1.Nome do Proprietário (pessoa física ou jurídica)
2.1.1.2.CNPJ ou CPF
2.1.1 .3.Titulo de dominio ou posse
2.1.1.4.Denominação do Imóvel
2.1.1 .5.Área do imóvel discriminada (hectares)

2.1.1.5.1. Área total
2.1.1.5.2. Área de Reserva Legal (informação georreferenciada dos limites e averba-

ção)
2.1.1.5.3. Areas de Preservação Permanente
2.1.1.5.4. Áreas com outras atividades, discriminado-as por finalida de ou uso ...
2.1.1.5.5. Área relativa ao projeto ~ silvicultura .

2.1.1 .6.Dados Cartoriais - Matrículas , livro, folhas, registro
2.1.1.7.Localidade
2.1.1.8.Municipio
2.1.1 .9.Número de Inscrição no Cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária - INCRA
2.1 .1.10. Número da lnscriçâo na Receita Federal a titulo de Imposto Territorial Rural

(SRF-ITR) ' .
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