
TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTE DE CONDUTA

Termo de Compromisso que entre si firmam o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lBAMA.
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará - SEMA, o
Ministério Público Federal no Pará - MPF, e a e a Siderúrgica
Ibérica SA. (em recuperação judicial) , objetivando dar
cumprimento à legislação ambiental, em especial no tocante é

produção, transporte - comercialização e utilização de carvão
vegetal de fontes sustentáveis pelas siderúrgicas do pólo
Carajás/PA, á reposição florestal dos estoques consumidos , à
recomposição do passivo ambiental verificado , ao com bate a
ilegalidades na cadeia de produção, bem como no que se refere
à regularização, implementação e aperfeiçoamento de
mecanismos de controle e frscelízação 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
intra-firmados. o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ,
neste ato designado interveniente e compromitente , doravante denominado IBAMA, vinculado
ao Ministério do Meio Ambiente , representado por seu Presidente, a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente do Estado do Pará - SEMA, representando o Governo do Estado do Pará, neste
ato designada interveniente e co mpromissária , representada pelo Secretário de Meio
Ambiente do Estado do Pará, o Senhor José Alberto da Silva Colares . e a SIDERÚRGICA
IBÉRICA S/A., neste ato designada co mpromissária , representada por seus DIRETORES,
com poderes devidamente outorgados para firmar este instrumento, os Srs. Lucivaldo Manoel
Pinheiro Sozinho e Ricardo Fernandes Coimbra , todos em conjunto e ora denominados Partes.

DOS CONSIDERANDOS.

> CO NSID ERANDO:

. .
1. Ser objetivo de todosmanterem 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 Constituição 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 principias gerais do desenvolv imento
sustentável, da prevenção/precaução e do poluidc r-paqador, bem como a legislação de
regência da matéria; .

4. Que compete ao MPF promover medidas jud iciais e extrajudiciais destinados à proteçâo de
interesses translndividuais difusos , coletivos e individuais hornoqêneos. 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 atividades produtivas que utilizam recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem como quaisquer outras que possam causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão competente ;

6. Que é da competência do órgão estadual de meio ambi nt (



municípios autorizados , nos limites da legislação e do ato de delegação , a licenciar
empreendimentos de carvoejame nto - proceder ao adequado licenciamento ambiental das
carvoarias e dos empreendimentos siderúrgicos do Pólo Carajás , ao monitoramento e contrate
das operações da cadeia produtiva e ás ações de gestão florestal no âmbito de sua .
competência, zelando pela origem licita e sustentável dos produtos e subprodutos florestais, e
pela fiscalização dos empreendimentos licenciados e das respectivas condicionantes previstas
nas licenças ambientai s;

7. oueà SEMAlPA e ao IBAMA - no exercício de sua competência supletiva - cabem exigir o
cumprimento da reposição florestal, reflorestamento e a adequação legal da origem e
comercialização'do carvão vegetal consumido nas siderúrgicas do Pólo Caraj às, nos termos do
disposto nos artigos 20 e 21 do Código Florestal e nas Instruções Normativas n. 01l1996/MMA
e 008/2007/SEMNPA;

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 Carajás (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 terro-qusa. 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 socia is 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 atuar na promoção do Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado, como prevê o art. 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988,
bem como o art. 2°, I, da Lei n. 6 .938/81 (Polit ica Nacional do Meio Ambiente);

13. Que 'Todos tem direito ao Meio ambiente Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê -lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225 da
Constituição 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 proteção ao Meio Ambiente é principio que deve nortear todas as relações sociais,
inclusive as económicas, e, em especial , aquelas voltadas á exploração de recursos naturais
(art , 170 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988);

16. Que o inciso IV do art. 3" da Lei n°. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) define como
poluidor toda "a pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado , responsáve l, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental";

17. Que o art. 2" da Lei ' n" 9.605/98, prevendo o amplo espect ro da responsabilidade ambiental ,
estabelece que "quem, de qualquer forma, concorre 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 órgão técnico, o auditor, o gerente , o preposto ou
mandatário de pessoa jurtotca. que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de

• impedir a sua prática, quando podia agir para evitá -la":

18. Que, com base no disposto nos dispositivos normativos suprarnencionados . verifica-se que
todos os agentes da cadeia produtiva do carvão/ferro-gusa que utilizaram ou utilizem
inadequadamente os recursos naturais (produtos e 'subprodutos florestais) são responsáveis .
de forma solidária e objetiva - na condição de garantes e por força dos princípios do poluidor
pagador, do desenvolvimento sustentável e do risco da atividade -, pelos danos ambientais

. causados;

19. Que as atividades económicas de exploração rec r os naturais,

,



fomentadas em prol do desenvolvimento económico, são limitadas pelo Estado em virtude dos
riscos sócio ambientais a elas inerentes, impondo-se a observância dos principias e normas
ambienta is relacionadas à sustentabilidade dos empreendimentos, sem prejulzc da ampla
responsab ilização, em âmbito administrat ivo, cível e penal pelos danos causados;

20. Que, com base no disposto no art. 225 da Consti tuição da Repúbli ca Federativa do Brasil e na
legislação ordinária pertinente, o principio do usuário/poluidor pagador estipula que aquele que
utilizar-se de matéria-p rima natura l deve internaliza r os prejuízos e socializar os lucros, de
forma a não prejud icar a sociedade pela exploração económica indevida de recurso s naturais;

21. Que, ainda com base no disposto no art. 225, da Constituição da Republica Federativa do
Brasil, e art. 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o principio. da
responsabilidade objet iva e solidária pelas lesões causada s ao Meio Ambiente preconiza que o
causador de dano ao bem ambiental, mesmo de forma indireta. será por ele responsabilizado

\ sem a necessidade de comprovação de culpa, em virtude do dever de cautela a todos
impostos e do principio 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°, 111 . e 6°, II, a informação é tanto um principio das relações de consumo quanto um
direito do consumidor, devendo ser adotadas todas as medidas necessárias à identificação da
proveniência, qualidade e legalidade de qualquer produto fornecido ao consumo;

23. O quanto demonstrando pelos documentos acostados nos autos do Inquérito Civil Público de
n° 1.23.001.000154/2010·11, tais como estudos de casos representativos das ' ilegalidades;
diagnósticos da cadeia produt iva; planilhas indicativas da demanda de mat éria-prima florestal e
da produção das guseiras; levantamento de passivos ambientais; relatórios das ftscattzaçõ es e
operações empreendidas pelo IBAMA ; relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego acerca
da vinculação das carvoarias e siderúrg icas do palo Carajás com a reiterada constatação da
prática de traba lho escravo em carvoarias 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 instituições financeiras , e demais
informações constantes dos autos do ICP em referência;

24. Que, portanto, são inúmeras e reiteradas as irregularidades comumente verificadas em toda
cadeia produt iva da siderurgia, dentre elas: deficiências do sistema de controle de créditos
florestais; documen tos florestais inidOneos e/ou relacionados a créditos ficticios; empresas
fornecedoras (carvoarias) "fantasmas" e/ou não licenciadas; incompletude dos dados
constantes do CEPROF, movimentação de créditos virtuais de resíduos supostamente oriundos
de PMFS's e ilegalmente comer cializados; transporte e comercialização clandestina de carvão
vegetal; insuficiente fiscalização dos emp reendimentos de carvoejamento e da origem. legal
dos produtos flo restais, etc; .

25. A verificação de passivos ambientais consideráveis decorrentes da utilização de carvão vegetal
de origem iiicita, inclusive a parti r de créditos ficticios, etc;

26. O quanto disposto na Lei 9.605/98, entre outros atos normativos , que prevêm as infraçôes
ambientais relacionadas às irregularidades constatadas e que dizem respeito aos ilícitos
ambientais perpetrad os por parte das empresa s siderúrgicas signatárias do presente
instrumento, como demonstrado nos autos do Inquérit o Civil Publico n° 1.23.001.000154/2010
11;

,
27. A necessidade de aprimoramento e inserção de novos mecanismos de controle e

monitoramento com base em sistemas eletr ôniccs integrados e acesslvels (via Rede Mundial
de Computadores), com vistas à efetivaçáo da Resolução 379/2006/CONAMA e lN
08/2007 /PA;

28. A imprescindibil idade de tornar os sistemas de controle (SISFLORA) crtticos. com a geração de
relatórios a partir dos cruzamentos sistemáticos das informações neles inseridas;

ssário imP lem~nta r meca?

29. O quanto previsto nos dispositivos constantes dos seguintes diplomas, a saber : Resolução
CONAMA n. 379/2006 ; Resolução CONAMA n. 411/2009; Instrução Normativa IBAMA n. 10 de
17/08/2001; Decreto n. 96 .044/88 ; Resolução CONTRAN n. 87/1998; Resolução CONTRAN n.
211, Instrução Normativa SEMNPA n. 08/2007, Instrução Normativa SEMA/PA n. 01/2008 ,
Instrução Normativa SEMNPA n. 23/2009, entre outros ;

30. Que, em razão das irregularidades constatadas, faz-



de rastreabilidade do produto floresta l desde a sua orige m, criando meios de verificação da
cadeia de custó dia;

31. O quanto disposto na lN 008/2007/PA, que dispõe sobre o Plano de Suprimento Florestal
(PSS), Programa de Moni toramento Ambienta l Intensivo, entre outros instrumentos de controle
que, entretanto , ainda não foram adequadamente implementados e não vêm sendo
devidamente execu tados;

32 . Que a GF5 , prevista na lN 01/2008, ainda não vem sendo adequadamente exigida , tampouco
expedida pelas guseiras instaladas no pólo Carajàs quando da venda do produ to final , o que
dificulta o devido controle pelos órgãos ambientais e prejudica o ajuste dos saldos ,
especialmente aque le relativo a reposição florestal correspo ndente ;

33 . A necessidade de revisão do fator de expansão previs to na lN 23/2009 da SEMA/PA, em não
se tratando de conversão de medidas, a fim de evitar a movimentação artificial de créditos
quando das transformações do produto florest al no SISFLORA, o que alimentaria a industria de
créditos virtu ais utilizados no transporte clandestino do carvão vegetal ;

34 . Os dados consoli dados nos relatórios das Operações Corcel Negro e Saldo Negro do IBAMA;

35 . Os Autos de Infração lavrados e o passivo ambiental apurado pelo IBAMA entre 2007 a 20 11
por ocasião da Operação Saldo Negro, alguns ainda pendentes de julgamento definitivo no
ãmbito administrativo ;

36 . A constatação da necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de controle e fiscaliz ação da
SEMA/PA e dos órgãos ambientais municipais, inclusive no tocan te ao processo de
licenciamento ambiental das carvoarias e siderúrgicas do pólo Carajás :

37. Que as side rúrgicas não devem mais adquirir carvão vegetal enquanto não for comp rovada e
certificada in toou, antecipadamente , i. a legalidade das carvo arias a serem relacionadas pela
empresa como fornec edoras do carvão que será integra do em sua atividade, ~ ii. a origem
licita da maté ria-prima florestal utilizada na produção do carvão consumido pelas fornecedoras
indicadas pela siderúrgica , o que deverá ser atestado pelo IBAMA;

38 . Que a SEMNPA e órgãos ambientais municipais não devem atestar a regularidade dos
fornecedores de carvão das siderúrgicas ou licenciar empreend imentos antes da comprovação
e certificação in loeu da legalidade das carvoarias ~ da origem lícita da matéria-prima florestal
utilizada na produção do carvão consumido pelas siderúrgicas;

39 . Que compete à SEMA/PA , na condição de órgão gestor da Política Estadual de Meio Ambiente
e do Sistema Estadual de Meio Ambien te - 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
Reso lução ao Conse lho Estadual do Meio Ambiente - COE MA;

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

\
RESOLVEM as partes:

Celebrar o presen te Termo de Compromisso, com força de titulo execu tivo extrajudicial , com as
características previstas no instrume nto cons tante do §6° do art. 5° da Lei nO 7.347 , de 24 de julho de
1985, esc art . 585 do Código de Processo Civil, nos termos cons tantes das cláusulas e condições a
seguir:

r

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1. Constitui objeto do prese nte TERMO a definição de compromissos que assumem as Partes pará
execução de ações que possibili tem dar cumprimento à legislação ambiental . em especial no tocante à
produção, transporte , comercialização e utilização de carvão vegetal oriundo de fontes de suprimento
florestal lícitas e sustentáveis; à reposição florestal dos estoques consumidos; à recomposição do
passivo ambiental verificado; ao combate às ilega lidades relacionadas com a cadeia de produção do
carvãolferro-gusa , bem como no que se refere á regularização, implementação e aperfe içoamento de
meca nismos de controle e fiscalização ambiental do seto r produ tiv rro-gusa no Estado do Pará



I

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS COMPROMISSOS DAS SIDERÚRGICAS

2. Com vistas a adequar-se à legislação ambiental pertinente através da adoção de medidas
necessárias à regularização ambienta l do selar prod utivo siderúrgi co - notadamente no que se refere
ao licenciamento ambiental; à origem, come rcial ização e utilização do carvão vegetal utilizado em seu
processo produtivo; à auto-sustentabilidade de suas atividades; ao reflorestamento e à reposição
florestal dos estoques consumidos, à recomposição do passivo am biental parc ialmente verifica do pelo

.... IBAMA relativam ente ao período de 2007 a 20 11 , bem como à assunção de mecanismos de con trole e
fiscalização da origem licita das fontes de suprimento florestal do carvão vegetal utilizado e da
legalidade ambiental da cadeia produtiva do teno-çusa -, a SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A. se obriga a:

2.1. Implantar, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, banco de dados eletrôruco. que deverá
perma necer consta nte mente atualizado e dispon ível aos órgãos am bientais com petentes, contendo i. a
or igem e o detalhamento da cadeia de custódia do carvão vegetal consumido desde a sua origem; ii. o
inventário flo restal das áreas de ref lorestamento, nos termos da cláusula 2.3 e do ANEXO II do
presente inst rumento: iii. os dados refe rentes à reposição florestal ; iv. as informações relat ivas à
dema nda e consumo de carvão vegetal e à produção anu al de fer ro-gusa ; v. a relação de todos os
fornecedores da matéria-pr ima necessária a produção antecipadamente declarada, além da vi. relação
de todos os compradores do produto final;

2.1 .1. Realizar, em prazo não superior a 90 dias, o inventario flo restal das áreas de reflorestamento ,
nos termos da cláusula 2.3 e do ANEXO II do presente instrumento, inserindo as info rmações
co rrespondentes no banco de dados ele trõnico prev isto no item 2.1.

2 .2. Apresentar perante o órgão ambie nta l competen te , até dezembro de cada ano e o primei ro em até
60 (sessenta) dias, com cópia para as dem ais Partes que figuram no presente instrumento , o Plano de
Sup rime nto Sus tentável , con tendo as informações re lativas i. à reposição flo restal ob rigatória efetuada
na forma do Art. 11 da Lei Estadual 6.462/2002 e Art . 20 do Cód igo Florestal , ii. à orige m da matéria
prima florestal e iii. á cadeia de custódia do carvão vegetal a ser consumi do ; nos termos do art. 2° da
lN 00812007 e art. 4°, paragrafas 1°, 2° e 3° da lN 006/2006 ;

2.3. Implantar Projetas de Reflo resta mento (ou relacionados a outras fontes) ':" sem prej uízo da
reposição florestal obrigatória - que garantam o abastecimento sustentado de carvão, cuja
programação de plantio deverá considerar o cons umo anual a pa rtir do ano de 2011 , de forma que até
o ano de 2014 a auto-suficiência seja plenamente alcançada; devendo apresentar, em 30 (tri nta) dias
da assi natura deste instrumento , Plano de Trabalho constando o cronograma de plantio e a previsão
de consumo e débito de reposição florestal da siderúrgica, o qua l fará parte integrante do presente
Termo (TCAC) ;

Implantar Projetas de Reflorestamento (ou relacionad os a outras fontes), no Estado do Pará , na forma
do Art. 11 da Lei Estadual 6.462/2002 e Art . 20 do Código Florestal,que garantam o abastecimento
sustentado de ca rvão, cuja prog ramação de plantio deverá conside rar o consumo anual a part ir do ano
de 20 11, de forma que até o ano de 2014 a auto-suficiência seja plenamen te alcançada , devendo
apresentar no ato da ass inatura deste documento Plano de Trabalho constando o cronograma de .
plantio e a previsão de consumo e débito de reposição da siderúrgica , o qual fará parte integrante do
presente Termo (TCAC);

2.3 .1. Além do Plano de Trabalho, a empresa siderúrgica signatár ia deverá apresentar à SEMA e ao
IBA MA , no prazo de 60 dias da assi natura do TCAC. e anualmente até a primeira quinzena de agosto,
informações acerca das atividades de floresta menta e reflorestamento praticadas por esta empresa e
sua vinculação com o consumo de carvão vegetal . consoante AN EXO II do presente;

2.4 . Comp rovar o cumprimento da reposicão flo resta l ob rigatória devi da a partir dos plantios das áreas
de refloresta mento , através da apresentação de relatórios anuais circunstanciados, sem prejuízo da
realização de auditorias externas a serem custeadas pelo setor prod utivo siderúrgico e das vistorias
periódicas proced idas pelos órgãos de controle ambienta l nos locais das florestas de reposição e
reflorestamento ; • <

2.5 . Enquanto não alca nça do o auto-supri mento e a plena susten tabilidade da atividade, não adquirir
carvão vegetal sem comprovação anteci pada (i). da leqalidade das carvoarias a serem relacionadas
pela empresa como fornecedo ras do carvão que será integrado sua ativídaoe, ~ (ii). da origem Iícit
da matéria-prima florestal utilizada na prod ução do ca o I fornecedores (carvoarias) a

•



, ,
siderúrgica, desde que comprovada a legalidade das fontes de suprimento (PMFS) das centrais de
carbonização de acordo com a devida autorização dos órgãos ambien tais competentes ;

2.5.1. Somente poderá ser adqu irido ou utilizado carvão vegetal de origem comprova damente lícita e
autorizada junto aos órgãos ambientais, proveniente de empresas e centrais de carbonização
devidamente licenciadas após vistoriadas in tocu e em funcionamento de acordo com sua capacidade
tlsica instalada, com suas coordenadas qecq ráficas adequadamente registradas nas licenças
ambientais , nos cadastros e bancos de dados dos órgãos de controle ambiental (Ceprof, Sisflora. Oü F
e CTF), bem como materializadas em campo, o que deverá constar também do Plano de Suprimento
Anual a ser apresentado pela siderúrgica em até 60 (sessenta) dias, observando-se o quanto mais
previsto no art. 1°, parágrafos 1° e 2° da lN 00812007 e sem preju lzo das demais obrigações e
compromissos explicitados neste TCAC e nos atas normativos pertinentes:

2.5.2. Uma vez alcançada a auto-sustentabllidade. o carvão vegetal adquirido/utilizado será somente
aquele proveniente das centrais de carbonização instaladas nos Projetas de Reflorestamento da
siderúrgica devidamente habilitados como fontes de suprimento, autorizados e vistoriados pelos
órgãos ambientais competentes e pela auditoria externa ;

. 2.6. Apresentar, em 60 (sessenta) dias, a relação atualizada dos fornecedores de carvão vegetal
legalizados e licenciados, comprovando antecipadamente o volume de carvão vegetal - 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 prejuízo da auditoria externa e da necessária
fiscalização e correção das condicionantes pelos órgãos de controle ambiental:

2.8. Apresentar ainda, em 60 (sessenta) dias, levantamento, assinado por profissional habilitado, dos
reflorestamentos etetivamente implantados e vinculados ao abastecimento da siderúrgica, contendo as
seguintes informações: localização e área da propriedade, existência de reserva legal averbada,
extensão da área plantada, espécies, espaçamento, ano de plantio, cortes já executados, se for o
caso, mapas georreferenciados da área, condições atuais do plantio, volumetria média por hectare e
condições de sanidade do povoamento;

2.8.1 . Repassar aos órgãos de controle ambiental e à(s) empresa(s) de auditoria externa Relatórios
Técnicos Anuais, devidamente assinado por profissional habilitado, até novembro de cada ano, sobre o
reflorestamento efetivado, contendo todos os dados de desenvolvimento tais como volumetria média
por hectare, altura, espécie, espaçamento, diâmetros médios, falhas, fitosanidade, além das demais
informações indicadas no item anterior (2.8), entre outras que se revelem pertinentes:

2.9. Comprovar o cumprimento, em até 60 (sessenta dias), de todas as determinações previstas no art.
5' da lN 00812007 :

2.10. Em caso de utilização do carvão mineral como fonte de suprimento, manter estrita observância
ao quanto previsto especialmente nos arts. 1° e 6° da lN 008/2007;,
2.11 . Apresentar, em 150 (cento e cinquenta) dias, estudo técnico acerca da produção de carvão e
respectivas fontes de material lenhoso, bem como sobre os índices de conversão que estão sendo
considerados;

2.12. Apresentar, em 150 (cento e cinquenta) dias, estudos e propostas relacionados com a melhoria
dos processo s tecnológicos de carbonização, apoiando em seguida as carvoarias fornecedoras na
implantação dessas melhorias;

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

2.14. A compromtssarta deverá implementar, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, melhorias
tecnológicas no sistema de controle referente à entrada de veiculas e cargas no pátio da empresa,
dentre as quais, livro/planilha especifica, captura de imagens contendo data e hora da entrada, leitor
de código de barras e 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
verificação de guia florestal, nota fiscal, DAE e demais doeu s cessários à entrada da mat
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, certificando-se da
legitimidade da origem da madeira, do prazo de validade - vigência das licenças operacionais do
fornecedor, da localização do empreendimento, dos volumes licenciados, e do funcionamento do
empreendimento e fornecimento de matéria prima e do carvão em conformidade com a quantidade de
fornos e capacidade instalada;

2.17. Exigir de todos os seus fornecedores 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 máximo 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 90 (noventa) dias, vistorias in loco junto a todos os
fornecedores da matéria prima florestal e do carvão vegetal , aferindo a veracidade das informações
acerca da cadeia de custódia declaradas pelo fornece dor 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 fiscalizações ,
devendo informar à SEMA/PA e ao IBAMA. ao final do prazo indicado, relatório circunstanciado das
tnspeções:

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

2.20. Não adquir ir 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 fornecedpra de resíduos florestais seja superior ao raio de 40 Km de distância; devendo a
empresa , após alcançada a auto-sustentablüdade, no prazo previsto neste instrumento, somente
adquirir resíduos florestais e carvão vegetal das centrais de carbonização instaladas no interior dos
Projetas de Reflorestamento - leqalizados - da siderúrgica , nos termos do item 2.5.2;

2.20.1. Em casos excepcionais , apenas enquanto não expirado o prazo para se alcançar o auto
suprimento, poderá ser apresentado estudos que justifiquem a possibi lidade 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 (SEMAl PA), que,
em caso de aceitação, deverá 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 veiculo e do
motorista ;

;

.
c) Verificação da suficiência e da viabilidade ambienta l técnica e operacional dos projeto

2.22. Exigir, quando o sistema estiver aprovado pelos órgãos de controle ambiental e em execução, a
instalação de equipamen to para rastreamento dos veículos 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
resíduos 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 ;



reflorestame nto e de reposição florestal das siderúrgicas;

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

e) Auditagem semestral das empresas siderú rgicas . 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 quan tidade de metros cúbicos (m3) de carvão vegetal consumido
para a produção de uma tonelada (1 TON) de ferro-gusa, a fim de subsidiar a conversão a ser inserida
no Sisflo ra para a emissão da GF-5, que irá controlar o ferro-gusa comercializ ado pelas siderúrgicas;

g) Verificação dos reais indices 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 degra dante ou em condições análogas 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
empreendimentos constantes - ou que venham a constar - das listas de embargo do IBAMAlPA ou da
SEMNPA;

2.27. A compromissária . para fins da ass inatura deste TCAC , de boa-fé, comprometer-se-a a recompor
o passivo ambiental decorrente do consumo de produtos e subprodutos florestais de origem Hicita.
conforme apurado pelo IBAMA consoan te relatórios em anexo, na forma da cLAUSULA QUINTA do
presente instrumento. ressalvando-se que a recomposição pretend ida não obstará o acesso ao
judiciário ou a sua defesa em âmbito administrativo com vistas a discutir o passivo ambiental;

c LÁUSULA TERCEIRA. DOS COMPROMISSOS DO ORGÃO AMBIENTAL DO ESTADO · SEM A/PA

3. Tendo em vistas as justificativas e razões expl icitadas nos considerandos do presente TCAC e em
face das constatações extraídas da documentação constante do Inquérito Civil Público n"
1.23.001.000154/2010-11, a SEMAlPA. com vistas à adoç ão de medidas necessárias à regularização
ambie ntal do setor produtivo da siderurg ia. especialmente no que se refere ao aperfeiçoamento dos
critér ios e exigências para o devido licenciamento ambiental e ao satis fatório cont role e monitoramento
da cade ia produtiva do ferro-gusa no Estado do Pará, compromete-se, com o auxilio do 18AMA e das
auditorias externas a serem custeadas pelas siderú rgicas . a:

3.1. Não 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 licita da matéria-prima florestal utilizada na produção do carvão consumido pelas siderúrgicas;

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

3.2.1. Autorizar o aprove itamento de resíduos oriundos da exploração de Planos de Manejo Florestal
somente por cent rais de carboni zação situadas no raio máximo de 40 Km de distancia do PMFS ,
devendo disponibilizar a retação de carvoarias recebedoras lega lizadas, com a devida comprovação
documental (Licença Ambiental, CTF, CEPROF e ART) e juntamente com a carta imagem
georreferenc iada da praça de carbonização;

3.3. Implementar e iniciar a execução, em 90 (noventa) dias, do Programa de Monitoramento
Ambiental Intensi vo e demais instrumentos previsto na lN 08/2007 , condi cionando, no curso do referido
Programa de Monitoramento Ambiental, a emissão , renovação, bem como a validação das licenças já
vigentes a comprovação antecipada de disponibilidade de carvão ve etal legal (produzido a partir



fontes de suprimento florestal licitas) e mineral, nos termos do art. 1D 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 sustentabílidade da anvidade,
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-fornos;

3.5. Condicionar a instalação de novos empreendimen tos siderúrgicos, a reativa çãc de siderúrgicas ou
fornos inativos elou a autorização do aumento da capacidade produtiva (novos alto-tornos) à
comprovação da existência de fontes sustentáveis de carvão vegetal para abastecimento a curto,
médio e longo prazo, devendo disponibilizar ás Partes compromitentes do presente r CAC, a partir das
informações a serem prestadas pelo empreendedor, as competentes justificativas técnicas que
comprovem a viabilidade auto-sustentável dos empreendimentos e do índice de produção
apresentado, obedecendo as diretrtzes 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 eletronícamente no SIMLAM, sem prejuízo do
cancelamento das licenças de operação em caso de descumprimento das condicionantes;

3.7. Proceder à vistorias/fiscaliza ções in foco 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 elou cancelar
as licenças ambientais emitidas para as carvoarias, certiflcando-se i. da sustentabihdade da atividade e
da comprovação da origem licita do produto florestal utilizado; ii. da compat ibilidade entre a
capacidade de produção e a quant idade 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-pri':!a 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 LAUSULA SEGUNDA:

3.8. Suspender a(s) licença(s) operacionahis) da empresa siderúrgica quando constatada a não
sustentabifidade da atividade, a origem iI1 cita do produto florestal util izado na produção do carvão
vegetal consumido pela siderúrgica, ou a inexistência de fontes de auto-suprimento legitimas,
legalizadas, devidamente licenciadas e ccrnpatlveis com a produção da siderúrgica e com a
capacidade tisica instalada das carvoarias. sem preju ízo 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 as carvoarias
licenciadas por estes, incorporando automaticamente aos sistemas da SEMAlPA os dados relativos
aos processos de licenciamento conduzidos pelos municípios nos casos permitidos, bem como
fiscalizando tais empreendimentos com vistas a aferir, nos limites da competência de licenciamento
autorizada aos rnuniclpio , 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 mur ncfpíos
autorizados a licenciar tais empreendimentos, prevendo ainda a cassação do ato de delegação da
competência ou de cancelamento da habilitaçâo para licenciar em relação aqueles municípios que
descumpram as regras estabelecidas, reassumindo a SEMAlPA. nesse caso, a competência para
licenciar referidos empreendimentos;

3.10. Condicionar a emissão, renovação ou a validação das licenças ambientais a realização, por
ocasião das vistorias, de estudos anemológicos, da direçâo e velocidade dos ventos. que permita- " ~
aferir a concentração e dissipação dos gases dos processos de carvoeíamento, de forma a evitar
instalação de fornos em locais inapropriados ou onde haja riSC

l
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3.11 . Não licenciar carvoarias que figurem nas listas de embargo ou que encontrem-se bloqueadas
pelo IBAMA, 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. consequentemente, bloquear de forma preventiva o
acesso à movimentação dos saldos constantes do sistema de controle e monitoramento ambiental
(SISFl ORA) - das carvoar ias autuadas e cujas respectivas movimentações encontrem-se bloqueadas
pelo IBAMA em razão da constatação de fraudes (irregularidades) ou da não comprovação da origem
licita do produto florestal utilizado na atívídade de carvoejamento ; devendo. após o regular processo
administrativo, proceder o cancelamento de tais licenças;

3.13. Suspender as licenças emitidas às carvoarias quando constatada, por qualquer meio. a não
sustentabilidade da atividade. a origem ilicita 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 ambiental e trabalhista
e à comprovação e aferição in foco da existência de fonte de suprimento de produtos florestais legitima
para abastecimento a curto, médio e longo prazo, devendo exigir do empreendedor as competentes
justificativas técnicas que comprovem a origem licita do suprimento florestal e a viabilidade sustentável
das atividades em face do indice de produção de suas carvoarias , nos termos do disposto no
parágrafo 3° do art. 1° da lN 00812007;

3.15. Proceder imediatamente às devidas baixas dos empreendimentos e seus respectivos saldos nos
sistemas de controle (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 süuação . controle
e monitoramento • dos dados e informações relativas a todas as etapas da cadeia produtiva do ferro
gusa, implantando cursos de capacitação 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 eletr ônicas nos
sistemas de controle ambiental da SEMA/PA, de forma que o IBAMA, no exerclcic de sua atribuição
supletiva, possa monttorar 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 continua, pleno acesso aos módulos internos do SIMLAM e
do SISFLORA, propiciando o adequado acompanhamento das movimentações de créditos e dos
procedimentos de licenciamento 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 prejuizo daquelas previstas na cláusula quarta do presente
TCAC, as seguintes medidas de aperfeiçoamento e contro le:

A) Redefinir elou melhor especificar o trajeto e o período de trânsito constante da Guia para uma
temporada curta, hábil, proporcional à distancia , e compativel 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 periodo de
trânsito. ao final do Qual a Guia Florestal deverá ser autom ática e eletronicamente bloqueada no
sistema, sem estomo do saldo para a carteira do remetente. salvo justifi cativa técnica e legal
competente;

B) Proceder 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 trajetc e o correspondente oerrooo de trânsito necessáno ao transporte da carga;

C) Incorporar critérios de regularidade, desenvolvendo módulo critico de cruzamento das informações
declaradas pelos emitentes , de forma a certificar, como condição para a emissão ou bloqueio da Guia
Florestal: i. se os veicul as utilizados para o transporte do carvão constantes da Guia estão realmente
em trânsito e sendo utilizados para o transporte de produtos âorestaís: ii. se encontram licenciado
para o transporte de produtos perigosos; iii. se existe ti amente nos controles o



DETRAN/DENATRAN; iv. se as placas informadas pertencem a veiculas compatlveis com o transporte
do produto florestal no volume declarado; v. se o volume transportado é compatlve t com a combinação
veicular declarada; vi. se o número da nota fiscal que acompanhará a Guia Florestal e a carga
efetivamen te existe e se foi realmente emitida a NOTA FISCAL para a empresa que figura na Guia
Florestal ;

D) Incorporar nas Guias Florestais, em todos os meios, juntamente com a SEFA e se valendo das
informações obtidas no DETRAN, o registro do RENAVAM dos veículos 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 residuo de manejo florestal, restauo industn"aJ, res lduo de floresta
plantada ou de côco de babaçu, em conformidade com os demais critéri os a serem definidos pelo
grupo de apoio previsto no item 13.1 deste TCAC ;

3.19. Inibir no Slstlora. automaticamente, a emissão de guias florestais para carvoarias que pretendam
comercia lizar acima da capacidade de produção (mdc) licenciada e efetivamente instalada, bem como
que não comprovem a origem licita do suprimento flores tal utilizado, observado o raio máximo de 40
Km entre ponto de carbonização e as fontes de matéria-prima florestal disponíveis, devidamente
autorizadas e efetivamente em exploração, sem prejuízo da suspensão e posterior cancelamento,
assegurado 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 emitidas 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. Disponibilizar aos agentes ambientais envolvidos na atividade de fiscalização meios que
possibili tem o imediato bloqueio/cancelamento de Guia Florestal apreendida • e do crédito nela
constante - em virtude de ilícitos ambientais, de modo que seja evitada a reutilização da guia florestal
apreendida:

3.22. Disponibilizar às empresas siderúrgicas, em até 90 (noventa) dias, acesso on fine às informações
relativas 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 às
carvoarias ;

3.23. Permitir às siderúrgicas o acesso , através dos sistemas da SEMAlPA, via web , das informações
relacionadas ao licenciamento das centrais de carbonização e às fontes (legalizadas) de matéria-prima
das carvoarias , bem como dos locais de origem (suprimento) dos resíduos e demais produtos florestais
legitimamente ofertados, com seus respectivos saldos aiustados e ATUA~IZADOS ;

3.24. Exigir a emissão e monitorar a GF-5, já prevista na Instrução Normativa SEMA 01/2008 . em
prazo não superior a 60 (sessenta) dias, como instrumento obrigatór io 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 reposição florestal ;

3.24.1. Disponibilizar no SISFLORA, no prazo acima indicado, mecanismos de baixa automática - do
saldo das empresas . vinculados à emissão da GF-5 nos casos de exportação, bem como autorizar no
sistema (Sisflora) a emissão 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 hidroviártc possuem valores
superiores à quantia referida;

3.25. Adotar todas as medidas necessárias, além das previstas nà s itens anteriores, à definição 
regularização : e controle do saldo de reposição florestal através do sistema SISFLORA. bem como
aprimorar o procedimento de controle 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 automática, sem prejuízo da necessidade de ajustes dos saldos em caso de constatação d
irregularidades de qualquer ordem que revelem a não correspondência do saldo de créditos co o
estoque das empresas e com os dados da comercialização efeti o pr duto:



3.26. Reformula r, implantar e gerenciar, em prazo não superior a 150 (cento e cinquenta) dias e a partir
das auditorias externas a serem custeadas pelas siderúrgicas, o sistema de rastreabilidade do carvão
vegetal e sua origem, nos moldes explicitados na cLÁUSULA QUARTA do presente instrumento;

3.27. Aprimorar e atualizar constantemente os cadastros inseridos no CEPROF, fazendo constar todas
as informações devidas, tais como a qualiflcaçáo. as coordenadas geográficas e a categorização dos
empreendlrnentos . em conformida de 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 23/2009/SEMAlPA e atos normativos
subsequentes, de forma que não se permita · em não se tratando de conversão de unidades de
medida (esté reo/mdc) - a aplicação de qualquer fatar de conversão (expansão) que não expresse a
relação de 1 para 1 (mdc) de resíduo. evitando-se a manipula ção de créditos virtua is;

3.29. S?licitar à SEFA as providências cabíveis com vistas a implementar politicas e instrumentos de
controle e desestimu lo à comercialização de carv ão para outros Estados para fins de garantir o
suprimento do insumo produzido de forma ecologicamente sustentável e correta para as indústrias
metalúrgicas instaladas no Estado do Pará;

3.30. Analisar, em prazo razoável , os pedidos de licenciamento ambiental que envolvam as adaptações
necessárias á conversão dos fornos de carvão vegetal para carvão mineral (coque), os requerimentos
de pesquisa de minério de ferro, os procedimentos relacionados às análises ' de viabilidade técnica
ambiental dos pedidos de licenciamento e autorização para exploração de Planos de Manejo Florestal
Sustentável e Projetos de Reflorestamentos vinculados ao suprimento da atividade da siderúrgica
signatária , especialmente aqueles já protocolados;

cLÁUSULA QUARTA . DA RASTREABILlDADE.

4. Nos termos do item 3.26 supra, implementar/reformular e gerenciar o sistema de rastreabilidade da
cadeia produtiva do carvão e do ferro-gusa, com adesão e cadastro obrigatório de todos os
fornecedores de matéría-príma. empreendimentos carvoeiros, transportadores e consumidores de
carvão vegeta l originário de floresta nativa ou plantada, de forma a garantir transparência, segurança,
confiabilidade e eficiênci a no controle da produção e comercialização dos produtos, cujo modelo
deverá ser definido e aprovado pelas partes, no âmbito do grupo de apoio previsto no item 13.1 deste
TCAC e com o auxilio da(s) empresa(s) de auditoria externa a sertem) contratada(s) na forma prevista
no presente instrumento;

cLÁUSULA QUINTA. DO PASSIVO AMBIENTAL - RECOMPOSiÇÃO

5. A siderúrgica I B~R ICA S/A se obriga a recuperar, no prazo de 08 a 12 anos, o passivo ambiental
referente ao uso de 44.847,00 m.d.c de carvão de origem ilícita, correspondente a uma área de
1.296,156 hectares e à quantia de RS 4.193.194,2756, da seguinte forma:

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

5.2. A titulo de compensação ambiental, por meio da aquisição e doação ao Estado do Pará ou à União
de área(s) livres e desembaraçadas, a ser(em) indicada(s) pelos órgãos de controle arnbienta! >

preferencialmente localizadas em Terras Indígenas, situadas no interior de Unidades de Conservação
de dominio público e pendentes de regularização ocupacicnal (fundiária), ou em áreas de relevante
interesse ambiental ou p ara a conservação da biodiversidade ., desde que guarde relação de
equivalência/proporcionalidade com o passivo ambiental apurado; e/ou

5.3. Através de outras modalidades de recomposição do passivo ambiental relacionadas à
recomposição ou preservação de áreas de floresta nativa - não situadas em Unidades de Conservação
ou Áreas de Proteçáo Ambiental - inseridas em imóveis pertencentes à siderúrgica, não abrangida
pelos índices de reserva legal e APP (área de preservação permanente) os percentuais praticados o



\

bioma amaz ónico. e sujeitas à exploração económica e ao corte; e

5.4. Através do custeio, por prazo indeterminado, de auditorias extern as, nos moldes explicitados nos

parágrafos terceiro, quarto e quinto da presente cláusula;

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em todo e qualquer caso, o reüorestame nto'reparação efou 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 pec únia, a depender do caso , considerado o quanto
previs to nos parágrafos seguintes da presente cláusula deste TCAC ;

PARAGRAFO SEGUNDO: A recomposição do passivo ambiental, observando-se o contido na
presente cláusula, será precedida - em qualquer caso - da apresentação pela empresa, em até 90
(noventa dias), do respectivo projeto de recuperação da área degradáda (PRAD) ou projeto ambiental,
que deverá ser orientado, analisado e aprovado pelas Partes signatárias do presente instrumento,
ocas ião em Que se definirá o prazo para a recomposição do passivo ambiental, desde que não
superi or a 12 (doze) anos;

PARAGRAFO TERCEIRO: A siderúrgica comp romissária deverá depos itar, após período de carência
de 12 (doze) meses, 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas , no valor de 5% do passivo
ambiental apurado (em pecúnia), em sub-conta especifica de destinação vinculada, junto ao Fundo
Estadual do Meio Ambiente; cuja quantia, que poderá ser abat ida do passivo ambiental, será
obrigato riamente investida em projetas de preservação ao Meio Ambiente indicados,
autorizad osfaprovados e acompanhados pelos órgãos de controle ambiental , bem como em acões de
reinserção social de trabalhadores resgatados das carvoarias pelos Grupos de Fiscalização Móvel do ",
Ministér io do Trabalho e Empreg o por ocasião das lnspeções conduzidas pelas Delegacias Regiona is
do Trabalho no combate e erradicação do trabalho escravo/degradante na região sul e sudeste do
Estado do Pará;

PARAGRAFO QUARTO: Para custear as auditorias externas independentes a empresa depositará em
04 (quatro) parcelas iguais e sucessívas . sendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias da assina tura
deste TCAC - o valor defin ido pelo órgão contratante , em sub-conta especifica de destinação vinculada
junto ao Fundo Estadua l do Meio Ambiente, cabendo à SEMAlPA a contratação da audito ria através de
licitação pública e em confo rmida de com o Termo de Referência aprovado pelas Partes do presente
instrumento;

PARAGRAFO QUINTO: As quan tias inicialmente depositadas pelas siderúrgicas , de acordo com os
critérios de cálculo indicados nos parágrafos sexto e sétimo desta cláusu la, serão definidas pelo órgão
contratante e complementadas/ajustad as oportunamente, no curso do processo de seleçáo pública da
empresa de auditoria , informando-se as demais partes signatárias, e considerado o disposto na
presente cláus ula; .

PARÁGRAFO SEXTO: As auditorias serão financiadas inicialmente pelas empresas que encontram-se
em func ionamento e o custeio dar-se-à proporcionalmente à produção das siderúrgicas, sem prejuízo
do ingresso superveniente de outras empresas que porven tura passem a funcionar e a utiliza r produto
de origem flores tal, ocasião em que deverão ingressar no custeio das auditorias, participando do
financiamento na medida de sua produtividade;

PARAGRAFO SETIMO : Sem preju ízo do critério "de custeio em razão da produtividade previsto no
parágrafo anterior, a siderú rgica que, embora em fun cionamento, não apresente passivo ambiental
recente (2007·20 11 ) apurado pelos ôrgãos de contro le ambiental participará do custeio na proporção
de 50% em relação as demais, passando, entretanto, a integra r o custo das auditorias em igualdade de
condições acaso venha a ser eventualmente detectado passivo ambien tal referente ao período de
2007 em dian te;

PARÁGRAFO OITAVO : Os valores relativos ao custeio das auditorias, previstos no parág rafo quinto
referem-se aos compromissos assumidos para fins de controle e regularização do setor produtivo
poderão ser abatidos do passivo ambiental apurado ;

I .



PARÁGRAFO NONO: Este TCAC e a recomposição do passivo ambiental objeto do presente dizem
respeito às implicações cíveis relacionadas às condutas ilícitas, não implicando automaticamente no
afastamento das medidas adotadas no âmbito administrativo ;

PARÁGRAFO DÉCIMO: A recomposição do passivo ambiental nos valores e na forma ora acordada
não abrange nem prejudicará a responsabilização por passivo ambiental diverso decorrente de
eventuais ilegalidades supervenientemente constatadas pelos órgão de controle ambiental, bem como
não impede a superveniência de eventual decisão judicial ou administrativa que o reduza - em razão
do eventual reconhecimento de vlcios materiais insanáveis relacionados com a aferição do montante
do passivo ambiental referido 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 co-destínatárfo das informações a
serem prestadas, nos termos das cláusulas do presente TCAC, bem como cc-responsável pela
fiscalização de seu cumprimento;

6.1. Sem prejuízo de sua atribuição fiscalizatória prevista neste Termo de Compromisso e nos ates
normativos que regem sua atuação, o IBAMA se compromete a apoiar, colaborar e auxiliar, sempre
que possível. o órgão estadual de controle do meio ambiente no cumprimento de seus compromissos
assumidos no presente instrumento:

6.2. Competirá ao IBAMA, no exercício de sua competência fiscalizatória supletiva, realizar auditoria
anual junto ás siderúrgicas e às carvoarias, de modo a proceder à aferição da veracidade das
informações prestadas nos sistemas oficiais de controle da SEMNPA 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 às Partes signatárias do presente instrumento, bem como disponibilizados na web ;

6.3. O IBAMA compromete-se a efetuar o levantamento das posstvets áreas que poderão ser objeto da
recomposição ambiental prevista neste instrumento e analisar, juntamente com a SEMNPA, os Termos
de Referência indicados na CLÁUSULA QUINTA do presente TCAC;

6.4. O IBAMA, cclaborativamente. assume o compromisso de emitir pareceres acerca da suficiência e
adequação das condicionantes relacionadas nas licenças de operação concedidas as siderúrgicas
signatárias do presente TCAG, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento das
informações , conforme previsões constantes da cLÁUSULA TERCEIRA do presente instrumento, bem
como monitorar a implementação e fiscalizar o cumprimento de tais condicionantes, podendo, acaso
necessário, firmar convênio com a SEMA nesse sentido;

6.5. O IBAMA realizará, anualmente, monitoramento das fontes sustentáveis das siderúrgicas, 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 ambientais , além de fornecer ao MPF/PA e à SEMAlPA
tais informações;

. . ~ -
CLA USULA SETIMA. DAS ATRIBUIÇOES DO MPF

7. O MPF concorda expressamente com as cláusulas estabelecidas neste TERMO DE
COMPROMISSO, sendo cc-destinatário das informações a serem prestadas, nos termos das cláusulas
do presente TGAC, bem como cc-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 estrita observância às demais obrigações e
compromissos previstos na legislação ambiental pertinente, tampouco a adoção de todas as medidas
cabiveis em face dos responsáveis pelas ilegalidades.



PARÁGRAFO ÚNICO. DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS
NO PRESENTE INSTRUMENTO .

8.1. As Partes signatârias do presente inst rumento comprometem-se à fie l observância e f iscal ização
reciproca, colaborativa e\ transparente dos compromissos e obrigações previstas neste TCAC, sendo
que a omissão ou mora injustificada quanto à assunção e fiscalização dos compromissos aqui
est ipulados poderão implicar na adoção das prov idências cab íveis , sem prejuízo da execução judicial
do presente instrumento , nos termos da c LÁUSULA NONA do prese nte TCAC:

CLÁUSULA NONA . DA INADIMPLÉNCIA E DAS SANÇÕES

9. O não cumprimento pelas CO MPROMISSÁ RIAS dos prazos e obrigações sob sua responsabilidade
'constantes deste TERMO importará:

9.1. Sem preju ízo das sanções e da adoção das medidas judiciais cab íveis , na obrigação de reparação
de eventual dano ambiental decor rente do descumprimento dos compromissos previstos neste TCAC ;

9.2. Sem prejuízo da notificação prévia e suficiente a assegurar o contraditório, na imposição de multa
por inadimplemento, corrigida monetariamente pelos índices oficia is , no valor de RS 25 .000 ,00 (vinte e
cinco mil reais ). observados os §§ 2° e 3° desta clausula, bem como multa de mora diá ria equ ivalente a
RS 3.000,00 (três mil rea is);

9.3. Na execuçã o judicial das obrigações ora estipuladas;

9 .4. Em conformidade com os procedimentos admi nistrativos dos órgãos de contro le ambiental, na
adoção de todas medidas adm inistrativas cabíveis, inclusive embargo das ativ idades e apreensão de
equipamentos, produtos e subprodutos relacionad os com as praticas infraciona is veri ficadas ;

9.5. No encaminhamento de notificações , dentre passiveis outros integrantes da cadeia produtiva , aos
compradores do produt o comercializado pelas siderúrgicas, noticiando o passivo e as irregularidades
amb ientais e trabalh istas (condições degradantes de trabalho) relacionadas com a cadeia produtiva do
ferro-gusa e rec ome ndando a imediata cessação da compra/aquisição dos produtos oriundos da
atividade económica das siderúrgicas compromissárias inadimplentes ou recalcitrantes no
descumprimento da legislação ambiental ;

PAR ÁGRAFO PRIMEIRO. O disposto no presente TE RMO não elide a ado ção das medidas cabíveis e
a imposição de san ções administrativas . civis ou penais ' pelos COMPROMITENTES ás
COM PROMISsARIAS , sempre que se verifi car descumprimento de quaisquer das clausulas sob
responsabilidade das COMPROMISs AR1AS , ou infrações às normas ambientais pertinentes;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Não correrão contra a CO MPROMISsAR1Aeventua is atrasos ou omissões
comprovadamente atr ibuldos única e exclusivamente às demais partes siqna tárias;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Não constituirá des cumprimen to do presente TERMO a eventual
inobservância pela COMPROMI SSARtA de quaisquer dos prazos estabel ecidos, desde que resultante,
com provadamente, de caso fortuito e força maior, na forma tipificada no artigo 393 , da Lei nO10.406,
de 10 de janeiro de 2002;

CLÁUSULA DÉCIMA. DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO DAS CONDiÇÕES PACTUADAS '

10. Este TERM O somente poderá ser jus tificadamente rescindido ou alterado a critério e aprovação de
toda s as Parte s signatárias. mediante TERM O AD ITIVO circunstanciado . observando-se ainda o
quanto disposto na cláusula décima primeira do presen te TCAC ;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA VIGÉNCIA

11. O presente Termo, com eficácia de títul o exe cutivo, na forma dos art. 5°, §6° da Lei nO7.347/85,
produzira efeitos legai s a partir de sua assinatura e ter á vigên cia indeterminada;

11.1. O presente instru mento detém entre as Partes signatárias caráter cogente e a superveruência de
atas normativos que venh am a disciplinar aspectos versados no pre nte TCAC em contrariedade a,
quanto nete orevisto e ern prejulzc à tuteta ao Meio Ambiente "L~ '" autometcamente em s



rescisão , alteração ou inobservância;

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DA PUBLICIDADE

12. Compete à SEMAlPA tazef pubücar o extrato do presente TERMO DE COMPROM ISSO, no prazo
de até 30 (trinta) dias a contar da sua celebração, no Diário Oficial do Estado do Pará e em pelo
menos dois veic ulas de midia 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 OE
COMPROMISSO está sendo firmado de comum acordo com o intuito de regularizar o setor produt ivo e
equacionar os passivos e as questões afetas à produção e consumo de carvão vegetal pelo Palo
Siderú rgico do Carajás;

13.1. Será formado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente instrumento, grupo
de apoio constituído por represe ntantes de todas as Partes ora signatárias, com atribuição para dirimir
eventuais dúvidas; delibe rar sobre eventuais alterações ou aditamentos que venham a se fazer
necessários, nos termo s da cLAUSULA D~C I MA , e resolver sobre as possíveis omissões;

13.2. O presente TAC será apresentado em juizo , no bojo da Ação Civil Publica nO0000581
64.2012.4.01.3901, para fins de homologação, a partir da qual o presente instrumento passará a surtir
os seus efeitos ;

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO

14. As eventuais questões litigiosas decorrentes dos compromissos deste instrumento poderão ser
I dirimidas, de forma concorrente, nos foros da Seção Judiciária da Justiça Federal de Belém/PA e da

Subseção Judiciária da Justiça Federal de Marabá - Estado do Pará.

> E por estarem assim de acordo, firmam o presente comprom isso que contém 18 laudas , em 5 vias
de igual teor , que seguem devidamente assinadas.

Belém/PA, 16 de fevere iro de 2012.

TIAGO MODESTO RAB LO
Procurador da Repúbli

DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO
Procurado r da República

JUSTINIANO DE QUEIROZ NETTO
Secretário Estadual do Programa

Municípios Verdes

JOSE ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário Estadual do Meio Ambiente /PA

ANDRE CASAGRANDE RAUPP
Procurador da República

REPRESENTANTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambie nte e Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA
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ANEXO I

PLANO DE SUPRIMENTO FLORESTAL E DE REPOSIÇAO FLORESTAL OBR IGATÓRIA

ANE XO II

PROJETO DE REFLORESTAMENTO

> As informações ace rca das atividades de florestamento e reflores tamento praticadas pelas empresas
siderúrgicas deverão conter:

1. Identificação dos projetas florestais (relação individual):
1.1. Dos projetas floresta is

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

que delimitem o perlmetro do projeto, outras informações necessárias);
1.1.3. Extensão e discriminação da área do projeto florestal, em hectares (área plantada, es

trada s. aceitos. infra-estrutu ra, preservação perma nente interna , outro s);
1.1.4. Mapa do projeto impresso (preferencialmente A3) e em formato digital, nas plataformas

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

1.1 .5. Espécies, variedades, procedências e área relativa ocupada por cada uma delas no
projeto;

1.1.6. Numero de parcelas amostrais instaladas e lccalizaçáo georreferenciada das mesmas;
1.1.6.1. Resultados ' e breve descrição metodológica dos inventários contínuos anuais re

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

1,1.6 .1.1. Ano de implantação
1.1.6 .1.2. Ano da realização das medições
1.1.6.1.3. Numero de árvores I hectare
1.1.6 .1.4 . Altura média (m)
1.1.6 .1.5. Diâmetro médio (cm)
1.1.6 .1.6 . % de falhas (mortalidade)
1.1.6 .1.7. Área basal (m", m2lha , m2/halano)
1.1.6 .1.8. Volume (rn", m3lha. rnvne/eno)

I Em função das informações prestadas e dos resultados comidos. o IBAMA poderá: (i) Solicitar as fichas de campo,
contendo os dados do inventário realizado naquelas unidades amostrais; ( ii) Realizar. acompanhados dos devidos res
ponsáveis técnicos. novas medições nas parcelas amostrais.
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1.1.6.1.8.1. ICA
1.1.6 .1.8.2. IMA

1.1.6.1.9. Epoca de corte (previsto)
1.1.6.1.10. Volume de corte (previsto) - st ou m'

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

tro no Cadastro Técnico Federal , nO de regis tro SEMA, categoria);
1.2.2. Elaborador (es) dots) Projeto(s): (nome , endereço completo , CGC ou CPF, profissão ,

Cadastro Técnico Federal, número de reg istro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, número do visto na região, se for o caso);

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

1.2.4. Empresa(s) envclvidats) nas atividad es florestais, e de carvoeiamento . vinculadas ope
racional ou comercialmen te a em presa (te rcetrlzaoos. contratados, parceiros. prestad o
res de serviço, etc...) e aos povoamentos floresta is;

1.2.4.1. Identificação da empresa (Nome, CNPJ ou CPF, Responsável ou Prop rietário , 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 func ionários reg istrados

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

dos comercialmente (anexar instrumento de vinculação - contrato de comercialização, de ar
rendamento, de promessa de venda , fome nto , outros) . ou de propriedade da empresa, conten
do as segu intes informações:

2.1.1. Identificação da proprieda de
2.1.1.1.Nome do Proprietá rio (pessoa Ils ica ou jurídica)
2.1.1.2.C NPJ ou CPF
2.1.1.3.T itulo de dornínío ou posse
2.1.1.4.Denomtnaçãc do Imóvel

. 2.1.1.5.Área do imóvel discrim inada (hecta res)
2.1.1.5.1. Áre a lotai
2.1.1.5.2. Área de Reserva Legal (inform ação georreferenciada dos limites e averba -

ção )
2.1.1.5.3. Áreas de Preservação Permanente
2.1.1.5.4. Áreas com outras atividades. discriminado-as por finalidade ou uso
2.1.1.5.5. Área relativa ao projeta- silv icultura

2.1.1.6.Dados Cartonais - Matriculas. livro , folhas, registro
2.1.1.7 .localidad e
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 tnscnçãc na Receita Federal a titulo de Imposto Territorial R

(SRF-tTR)
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