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Revisão / anulação da atualização do VCL calculado a partir do balanço patrimonial do ano 
anterior à concessão da licença (2008) 

 
Gerdau vem informar que apesar da declaração do Valor Contábil Líquido - VCL apresentar o valor 
atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerai - TJMG, a empresa se 
manifesta contrária a este procedimento de atualização do VCL. O VCL já é um valor calculado até 
uma determinada data definida, ou seja, após definição da data de cálculo do VCL de um 
determinado ativo esse valor encontra-se atualizado para aquela data em questão, conforme 
definição abaixo, transcrita da NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE –  
 
NBC T 19.6 – REAVALIAÇÃO DE ATIVOS: Valor Líquido Contábil – montante pelo qual um bem está 
registrado na contabilidade, numa determinada data-base, líquido da correspondente 
depreciação, amortização ou exaustão acumuladas, ou provisão para ajuste do ativo ao seu valor 
recuperável. 
 
Além disso, cumpre transcrever o disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 9.249/1995: 
 
Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de 
demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. (grifo nosso) 
 
Dessa forma, além da aplicação de índice de correção monetária ir no sentido oposto ao conceito 
do Valor Contábil Líquido há uma vedação expressa em legislação federal para a utilização de 
qualquer sistema de correção monetária em demonstrações financeiras que é o caso do Valor 
Contábil Líquido. 
 
Ademais, um caso similar foi julgado na 31° reunião da CPB, no qual o empreendimento teve 
votação favorável pela exclusão do Fator de Atualização Monetária do TJMG do VCL para o cálculo 
do valor final da compensação 

 
 
CONTESTAÇÃO – ITEM 7.1 – 33ª RO CPB - Gerdau Açominas S.A. - Siderurgia e elaboração de 
produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa - Ouro Branco/MG - PA/Nº 
00040/1979/074/2008 
 
Apresentam-se a seguir comentários sobre os impactos apontados pela GCA/IEF:   

 
  “Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e vulneráveis 

e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias”  
 



O Adendo 001.2019 GCA/IEF imputou esse grau de impacto com base em outro empreendimento 
da Gerdau, que por sua vez utilizou de dados secundários e genéricos da região desse 
empreendimento, o que não representa a realidade da situação local, objeto do processo em 
questão. O item 4.1 e 4.2 parecer da SUPRAM 059/2008, em sua página 20 trazem as seguintes 
informações: 
 

 
Em sua página 4 também é possível constatar que o empreendimento encontra-se em local 
antropizado. 

 
 
Cabe ressaltar ainda que o parecer do próprio IEF, elaborado em 2013 GCA/DIUC Nº 166/2013, 
não imputou esse impacto ao empreendimento, conforme pode ser observado na transcrição 
de trecho da página 4 a seguir:  
 

 
 
Assim, é possível constatar que não foram consideradas as informações contidas no Parecer 
GCA/DIUC Nº 166/2013 e nem no PU’s SUPRAM n° 059/2009, documento esse que retrata a 
vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM ao local de instalação do empreendimento.  
 
Diante do exposto, pode-se concluir que não ocorreram impactos desta natureza com a 
instalação do empreendimento. Dessa forma o valor do GI apontado deve ser desconsiderado. 
 
 
 



 Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 
amortecimento, observada a legislação aplicável.  
 

 
Os impactos desta natureza devem ser anulados, visto que o empreendimento além de não 
interferir, encontra-se há uma distância considerável da zona de amortecimento do PESOB, 
definida pelo Plano de Manejo aprovado pela 3ª_RO_da_CPB_de_27.03.2017. Vale considerar 
também, que a implantação do empreendimento ocorreu em área urbana do município de 
Congonhas, dentro da planta industrial, antropizada antes mesmo da criação do PESOB.  Além do 
mais, nesse distanciamento entre o empreendimento e o PESOB há um cinturão verde em volta 
do toda a planta industrial; a cidade de Ouro Branco e uma RPPN adjacente até chegar ao limite 
do PESOB, conforme figura abaixo. 

 
 
No próprio Parecer Único da SUPRAM n° 059/2012, em sua primeira página, é possível constatar 
que o empreendimento não interfere em UC’s. 
 



 
 
Diante do exposto, pode-se concluir que não ocorreram impactos desta natureza com a 
instalação do empreendimento. Dessa forma o valor do GI apontado deve ser desconsiderado. 
 
 

 Interferência de vegetação, acarretando fragmentação ecossistemas especialmente 
protegidos (Lei14.309)  
 

 
Este impacto não deve ser imputado ao empreendimento, uma vez  que o ADENDO N° 001/2019 
ao parecer GCA/DIUC Nº 166/2013 desconsiderou as informações contidas no próprio Parecer 
IEF GCA/DIUC Nº 166/2013 (elaborado em 2013) e no PU SUPRAM n° 059/2009, este último, 
retrata a vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM quando do licenciamento do 
empreendimento.  
 
Estas informações podem ser comprovadas pelas informações contidas dos PU 059/2009 
conforme a seguir: 
 
Os itens 4.1 e 4.2 do parecer da SUPRAM 059/2008, em sua página 20 trazem as seguintes 
informações: 
 



 
 
Na página 4 também é possível constatar que o empreendimento encontra-se em local 
antropizado. 
 

 
 
Cabe ressaltar ainda que o parecer da própria GCA/DIUC Nº 166/2013, elaborado em 2013 não 
imputou esse impacto ao empreendimento, conforme pode ser observado na transcrição de 
trecho da página 5 a seguir:  
 

 
 
Diante do exposto, pode-se concluir que não ocorreram impactos desta natureza com a 
instalação do empreendimento. Dessa forma o valor do GI apontado deve ser desconsiderado. 
 
 
 
A seguir apresenta-se a planilha (Grau de Impacto) esperada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabela de Grau de Impacto - GI  

Nome do Empreendimento  Nº Processo(s) COPAM  

Gerdau Açominas S.A.  00040/1979/074/2008 

Índices de Relevância  Valoração  

Impacto 
identificado 
GCA 

Valoração  
REAL 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, 
endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de 

reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias  

0,075 

0,075 0 

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  0,01     

Interferência /supressão de 
vegetação, acarretando 

fragmentação  

ecossistemas especialmente 
protegidos (Lei 14.309)  

0,05 
0,05 0 

outros biomas 0,045     

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e 
sítios paleontológicos 

0,025 
    

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, 
sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável. 

0,1 
0,1 0 

Interferência em áreas 
prioritárias para a 

conservação, conforme 
„Biodiversidade em Minas 
Gerais – Um Atlas para sua 

Conservação 

Importância Biológica Especial  0,05 0,05 0,05 

Importância Biológica Extrema 
0,045 

    

Importância Biológica Muito Alta 
0,04 

    

Importância Biológica Alta 
0,035 

    

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar  0,025 0,025 0,025 

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas 
superficiais  

0,025 
0,025 0,025 

Transformação ambiente lótico em lêntico  0,045     

Interferência em paisagens notáveis  0,03     

Emissão de gases que contribuem efeito estufa  0,025 0,025 0,025 

Aumento da erodibilidade do solo  0,03 0,03 0,03 

Emissão de sons e ruídos residuais  0,01 0,01 0,01 

Somatório Relevância  0,665 0,39 0,11 

Indicadores Ambientais  

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)  

Duração Imediata – 0 a 5 anos  0,05     

Duração Curta - > 5 a 10 anos  0,065     

Duração Média - >10 a 20 anos  0,085     

Duração Longa - >20 anos  0,1 0,1 0,1 

Total Índice de Temporalidade  0,3 0,1 0,1 

Índice de Abrangência  

Área de Interferência Direta do empreendimento  0,03     

Área de Interferência Indireta do empreendimento  0,05 0,05 0,05 

Total Índice de Abrangência  0,08 0,05 0,05 

Somatório FR+(FT+FA) REAL 0,315 
Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 

compensação  0,315 
Valor de Referência do Empreendimento VCL 2008 231.540.189,00 

Valor da Compensação Ambiental  729.351,60 

 


