
  

Página 1 de 22 

 

ADENDO N° 001/2019 AO PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIAP Nº 166/2013 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 
 

Empreendedor GERDAU AÇOMINAS S/A 

CNPJ 17.227.422/0001-05 

Empreendimento GERDAU AÇOMINAS S/A  

Localização OURO BRANCO 

No do Processo COPAM 00040/1979/074/2008 

Código – Atividade 

DN 74 (2004) B-02-01-1 Siderurgia e elaboração de 
produtos siderúrgicos com redução de minérios, 

inclusive ferro-gusa. 

  

 A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais 

  

  

  

  

  

Classe Classe 6 

Fase de licenciamento da condicionante 
de compensação ambiental 

LOc 

Nº da condicionante de compensação 
ambiental 

6 

Nº da Licença 047/2009 

Validade da Licença 23/03/2013 

Estudo Ambiental  RCA/PCA 

Valor de Referência do Empreendimento  
- VR 

R$ 416.441.075,65 

Valor de Referência do Empreendimento 
Atualizado - VR1 

R$ 416.441.075,65 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental R$ 2.082.205,38 

                                                 
1 Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  

–  de maio/2019 à maio/2019. Taxa: 1 – Fonte: TJ/MG. 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-  Introdução 
 

O empreendimento em análise, Gerdau Açominas S.A. – Usina Presidente Arthur 
Bernardes, localiza-se no município de Ouro Branco, na bacia federal do rio São Francisco.  

 

Conforme processo de licenciamento COPAM nº 00040/1979/074/2008, analisado pela 
SUPRAM Central Metropolitana, em face do significativo impacto ambiental o 
empreendimento recebeu condicionante de compensação ambiental nº 6, prevista na Lei 
9.985/2000, conforme a seguir: 

Firmar Termo de Compensação Ambiental com a CPB, cumprindo o 
previsto no Artigo 36 da Lei Federal nº 9985/2000. 

 
O processo em questão refere-se as seguintes atividades da DN 74: B-02-01-1 – Siderurgia 
e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa, com 
capacidade Instalada para produzir até 11.111 t/dia, sendo considerada classe 6 e A-05-01-
0 – Unidade de tratamento de minerais sendo considerada para a UTM capacidade de 
produção de 2.000.000 ton/ano de ROM (run of mine) para beneficiamento de minérios 
lavrado em Várzea do Lopes e Miguel Burnier sendo considerada como classe 5. 
 
O Parecer único GCA/DIAP Nº 166/2013, datado de 11 de julho de 2013, concluiu por um GI 
de 0,4700 % e um valor de compensação ambiental de R$ 813.420,54. O mesmo foi 
pautado na 39ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas 
Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM realizada no dia 26 
de julho de 2013. O conselheiro da FIEMG pediu vistas do referido processo. 
 
O relato de vista da FIEMG, datado de 23 de agosto de 2013, solicitou a exclusão da 
marcação no item “interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona 
de amortecimento, observada a legislação aplicável”, com o Grau de Impacto sendo 
reduzido para 0,3700 %. Na sequência, o PU GCA/DIAP Nº 166/2013, referente ao processo 
COPAM em epigrafe, foi pautado na 40ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à 
Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM realizada no dia 30 de agosto de 2013. O mesmo foi baixado em diligência em 
virtude de questionamentos na planilha GI. 

FIEMG: “Eu vou fazer uma sugestão aqui. Vai ser o mesmo pedido 
nos itens 5.1, 5.10, 5.11 e 5.12. Os quatro são da Gerdau, então, caso 
seja aceito de um, sugiro fazermos os quatro de uma vez. O 
empreendedor protocolizou no dia 23 de agosto um pedido de revisão 
do Grau de Impacto no item relativo a ruídos. Como eu acho que não 
deve ter sido analisado esse pedido, a minha sugestão é de baixa em 
diligência dos quatro processos para análise desse pedido. Os itens 
5.1, 5.10, 5.11 e 5.12. O meu parecer de vista foi feito com outros 
temas, e vou esperar a análise disso. Caso não seja baixado em 
diligência, eu falo sobre os outros pontos” (Trecho da Ata da 40ª RO 
CPB/COPAM). 

 
De fato, consta nas fls 132 a 134 da Pasta GCA/IEF Nº 311 uma cópia do Ofício GERDAU 
Nº 018/2013, datado de 23 de agosto de 2013, o qual solicita a reavaliação do item 
"Emissão de sons e ruídos residuais". 
 
Em 23 de dezembro de 2016, a Gerdau protocolou o Ofício 013/2016 solicitando a 
reavaliação dos itens do PU GCA Nº 166/2013 já citados anteriormente, no entanto 
acrescentando os seguintes itens: interferência em áreas prioritárias para conservação, 
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rebaixamento ou soerguimento de aquiferos ou águas superficiais,  transformação de 
ambiente lótico em lêntico e aumento da erodibilidade do solo. 
 
Dessa forma, tendo em vista o exposto, a presente análise técnica tem como objetivo, fazer 
a reanálise do Parecer Único de Compensação Ambiental GCA/DIAP nº 166/2013, bem 
como, atualizar os valores de compensação ambiental, utilizando o fator de atualização 
monetária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e redistribuir os valores conforme 
diretrizes do POA 2019, de modo a subsidiar a Câmara Técnica Especializada de Proteção 
à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, na fixação do valor da Compensação Ambiental e na forma de aplicação do 
recurso, nos termos da legislação vigente. 
 
2.2 Impactos ambientais  

 

Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 

através de Parecer Único, aferir o Grau de Impacto relacionado ao empreendimento, 

utilizando-se para tanto da tabela de GI, instituída pelo Decreto 45.175/2009, ressalta-se 

que os “Índices de Relevância” da referida tabela nortearão a presente análise. 

 

Esclarece-se, em consonância com o disposto no Decreto supracitado, que para fins de 

aferição do GI, apenas serão considerados os impactos gerados ou que persistirem em 

período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental. 

 

Considerando o tempo decorrido desde 19/07/2000 e as dificuldades de documentação dos 

impactos antes e após essa data pelo órgão licenciador, o presente parecer se atentará às 

informações objetivas constantes dos estudos ambientais e pareceres da SUPRAM, 

buscando discernir quando possível o aspecto temporal. 

 

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. 
 
Não constam nos estudos ambientais apresentados informações ou detalhamentos acerca 
da flora local e/ou regional, nem tão pouco da fauna presente nas áreas de influência do 
empreendimento.  
 
Dessa forma, procedeu-se uma pesquisa sobre o referido item junto aos documentos de 
regularização ambiental do PA COPAM N° 00040/1979/077/2010, o qual licenciou Unidade 
de Tratamento de Minério (UTM) e obras de infraestrutura também localizadas na Usina 
Presidente Arthur Bernardes, além de situar-se na mesma sub-bacia (rio Paraopeba) e  
município (Ouro Branco).  
 
Em consulta ao Parecer Único SUPRAM CM Nº 424/2010 (PA COPAM N° 
00040/1979/077/2010), página 9, encontramos o seguinte: 

Quanto à fauna foram realizados levantamentos de estudos já feitos 
no local e no seu entorno, tendo como base os estudos da expansão 
da usina. Dentre as espécies das avifauna citadas destacam-se 
Colaptes campestris (pica-pau do campo), Vanellus chilensis (quero 
quero), Coragyps atratus (urubu comum), Buteo magnirostris (gavião 
carijó), Buteogallus meridionalis (gavião cabloco), Buteo albicaudatus 
(gavião do rabo branco). Mivalgo chimachima (pinhé), Polyborus 
plancus (caracará), Patagioenas picazuro (trocal), Chlorostilbon 
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aureoventris (besourinho de bico vermelho), Cariama cristata 
(seriema), Elaenia flavogaster (guaravaca de barriga amarela), 
Basileuterus leucoblepharus (pula pula assobiador), Carduelis 
magellanicus (pintassilgo), dentre outras.  
Já em relação à mastofauna foram citadas as espécies Caluromys 
philander (catita), Didelphis albiventris (gambá), Marmosops incanus 
(cuíca), Euphractus sexcinctus (tatupeba), Callicebus personatus 
(guigó), Leopardus pardalis (jaguatirica), Cerdocyon thous (cachorro 
do mato), Chrysocyon brachyurus (lobo guará), Nasua nasua (quati), 
Nectomys squamipes (rato d’água), Sylvilagus brasiliensis (tapeti), 
dentre outras. As espécies faunísticas foram registradas de forma 
abrangente para toda a região.  
Ressalta-se que a maioria delas não deve ocorrer na ADA visto se 
tratar de uma área bastante antropizada. 

 
Considerando essa fonte e os conceitos da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), 
podemos elaborar as seguintes declarações: 
- Os impactos de um empreendimento qualquer não se restringem a ADA, abrangendo uma 
região maior. Daí a necessidade do levantamento da AID e AII. 
- O PU SUPRAM CM 424/2010 refere-se ao PA COPAM Nº 00040/1979/077/2010, o qual 
localiza-se na Usina Presidente Arthur Bernardes. A referida Usina inclui diversos outros 
empreendimentos, incluindo os  PA’s COPAM 00040/1979/087/2013, 00040/1979/069/2007, 
00040/1979/083/2012 e 00040/1979/074/2008.  
- O impacto percebido pelo meio biótico da região é gerado pela Usina Presidente Arthur 
Bernardes como um todo, sendo que cada PA COPAM tem sua parcela de contribuição no 
impacto geral. 
- O PU SUPRAM CM 424/2010 não deixa dúvidas de que existem espécies ameaçadas de 
extinção na região de influência da Usina Presidente Arthur Bernardes. Por exemplo, o 
Chrysocyon brachyurus (lobo guará) encontra-se na categoria VU da DN COPAM N° 
147/2010.  
- A simples ocorrência de espécies ameaçadas de extinção na região de influência de um 
empreendimento já é suficiente para a marcação do item correspondente da planilha GI, 
sendo esse o critério adotado pela GCA/IEF para todos os empreendimentos.  
- Quando existe fragilidade dos estudos ambientais e documentos da regularização 
ambiental na caracterização do presente item, nada impede o analista de buscar as 
informações sobre este em outras fontes da mesma região afetada, incluindo estudos e 
pareceres de outros processos de licenciamento, podendo inclusive ser de outro CNPJ. 
- A região de implantação do  PA COPAM 00040/1979/074/2008 inclui espécies ameaçadas 
de extinção.  
 
Vejamos outro PA COPAM também localizado na Usina Presidente Arthur Bernardes, PA 
COPAM Nº 00040/1979/082/2011, no município de Congoonhas, sub bacia do rio 
Paraopeba. O Parecer Único SUPRAM CM Nº 581/2011 não deixa dúvidas da ocorrência 
das mesmas espécies ameaçadas acima citadas na região de influencia da Usina.  
 
Assim, no tocante ao empreendimento em análise, observa-se a implantação de mais um 
empreendimento em área de distribuição de espécie ameaçada de extinção, com a 
SUPRAM CM considerando o mesmo como sendo passível de compensação ambiental. 
Sendo assim, esse item deverá ser considerado para efeito de aferição do GI.   
 
Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) (JUSTIFICATIVA PARA 
NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 



  

Página 5 de 22 

 

A SUPRAM, via Parecer Único SUPRAM CM Nº 059/2009, não menciona impactos 
relacionados a esse item.  As atividades licenciadas para o empreendimento não tem 
relação direta com esse impacto. Os estudos e preceres integrantes do licenciamento 
ambiental são frágeis no sentido de destacar impactos dessa natureza. A GCA/IEF não faz 
vistorias de campo. Portanto, não temos subsídios para marcar o presente item da planilha 
GI. 
 

Interferência de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistema especialmente 
protegido 
 
O presente item da planilha GI inclui duas situações de impacto. A supressão seria a 
situação mais clara, que não deixaria dúvidas, mas o impacto também pode estar 
relacionado apenas à interferência. Esse é o entendimento que norteia as análises da 
GCA.  
 
Seria o caso, por exemplo, de um empreendimento implantado em área de pastagem que 
localiza-se entre dois fragmentos importantes de vegetação nativa. Ao analisar esse caso 
por meio de imagens e mapas identificaríamos uma redução da permeabilidade da 
paisagem dificultando o fluxo gênico entre os dois fragmentos, implicando em maior 
fragmentação. Dessa forma, teríamos interferência sem supressão, o que demandaria 
compensação ambiental.  
 
Considerando que a Usina Presidente Arthur Bernardes é circundada por vegetação nativa 
(conforme pode ser visualizado na figura a seguir), temos que suas atividades interferem 
diretamente sobre a mesma, na forma de intensificação do efeito de borda, ou seja na 
alteração do microambiente de interface entre estas vegetações nativas e as instalações 
industriais.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste sentido, temos que na etapa de operação do empreendimento ocorre a geração de 
poeiras e material particulado, o que pode resultar na dificuldade de trocas gasosas pelas 
plantas que se encontram em áreas mais próximas . A deposição de particulados sobre a 
vegetação pode causar o bloqueio dos estômatos, com possíveis conseqüências danosas 
por reações emergentes do pó e outros elementos, provocando a diminuição de capacidade 

Laminação Chapas Grossas 
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fotossintética. Essa afetação direta da vegetação pode prejudicar as espécies mais 
suscetíveis, modificando a comunidade vegetal contígua ao empreendimento e alterando a 
biodiversidade da mesma.  
 
A interferência sobre a comunidade vegetal do entorno ao empreendimento também poderá 
ocorrer com a emissão de gases, com destaque para o SO2,, o qual tem potencial de reagir 
com a água da atmosfera, acidificando-a. Neste sentido é importante colocar a situação do 
Município de Congonhas, para o qual já foram identificados eventos de chuva ácida, de 
modo que acréscimos na quantidade de SO2 atmosférico (mesmo dentro dos padrões 
ambientais) pode aumentar o potencial desse fenômeno, o qual também interfere na 
vegetação nativa, bem como contribui para a acidificação do solo e consequentemente a 
disponibilidade de nutrientes para as plantas. 
 
Acrescenta-se que a atividade em questão terá sua operação  em regime diurno e noturno, 
perfazendo 24 horas (ver RCA, página 5; 3 turnos de 8 horas por dia), podendo afetar as 
relações ecológicas das áreas que tiverem sua iluminação alterada. Com relação à 
iluminação noturna, é necessária destacar que a mesma  pode alterar o fotoperíodo de 
plantas, prolongando a fotossíntese induzida pela luz artificial e a diminuição de insetos em 
decorrência do aumento da predação (podendo alterar a polinização das plantas e 
consequentemente o fluxo gênico). 

 
Como o empreendimento se encontra em área de abrangência do Bioma Mata Atlântica, de 
acordo com o Mapa do IBGE, homologado pela Lei 11.428/2006, entende-se que o mesmo 
interfere em ecossistema especialmente protegido. 
 
O Parecer do licenciamento considera apenas uma parte do empreendimento como um todo 
(Usina Siderúrgica da Gerdau Açominas – Presidente Arthur Bernardes). A análise em uma 
escala fragmentada incorre em erro na dimensão do impacto, já que são todas as unidades 
em conjunto é que geram o impacto de interferência de vegetação, acarretando 
fragmentação de ecossistema especialmente protegido. É difícil mensurar os efeitos de uma 
unidade isolada sobre a biota local, mas o efeito do conjunto é mais factível. 
 
Outra questão é que, se for considerada uma análise fragmentada, o somatório de todas as 

marcações individuais nas planilhas GI de cada PA COPAM poderia não atingir o valor 

gerado no caso de análise do empreendimento como um todo.  Cada PA COPAM contribui 

para o impacto geral de interferência de vegetação, sendo que alguns contribuem mais 

outros menos. Sendo assim, o entendimento desse Parecer é que cada PA COPAM deve 

arcar com o seu respectivo custo da compensação. Ressalta-se que não é possível 

quantificarmos o efeito de cada PA COPAM sobre a biota regional. 

 
Considerando as informações supracitadas; considerando que o empreendimento contribui 
para a agravamento do processo de fragmentação da região; considerando o fluxo de 
veículos, máquinas e caminhões atraídos pelo empreendimento; considerando a sinergia e 
cumulatividade dos impactos gerados pelas diversas unidades da Usina; considerando o 
princípio In dubio pro Natura; considerando que não realizamos vistoria em campo, esse 
parecer opina pela manutenção da marcação realizada pela Analista Ambiental no presente 
item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 159/2013. 
 
Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos 
(JUSTIFICATIVA PARA NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
O item 3.3.5 do RCA do PA COPAM Nº 00040/1979/074/2008 informa que o terreno do 
empreendimento não está em área cárstica. Também não identificamos informações no 
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Parecer Único da SUPRAM CM Nº 059/2009 sobre a ocorrência de cavernas ou a descrição 
de possíveis impactos relacionados.  
 
Uma vez que não há elementos concretos que subsidiem a marcação do item supracitado, 
opinamos pela manutenção do posicionamento dos Analistas Ambientais em relação ao 
presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013. 
 
Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 
amortecimento, observada a legislação aplicável  
 
Durante a 40ª RO CPB COPAM quando  o PA COPAM Nº 00040/1979/074/2008 foi baixado 
diligência, houve uma intensa discussão sobre esse item. A GCA se manifestou 
tecnicamente a esse respeito, vejamos: 

Samuel Andrade Neves Costa, da GCA/IEF: “Presidente, até agora 
nós ficamos no ponto de discussão jurídica. O posicionamento da 
Fiemg é um, o posicionamento da GCA sobre a norma é outro, tanto é 
que no preâmbulo da Resolução 428 verificamos que ela dispõe, no 
âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão 
responsável pela administração das unidades de conservação. Quer 
dizer, ela vem dispor sobre anuência, delimitar raio para fins de 
anuência, para fins de autorização e não para fins de impacto. O 
posicionamento técnico é que a aferição de impacto independe de 
critérios cartesianos. Nesse ponto, eu gostaria de pedir a alguém da 
gerência, porque apresentamos o ponto de vista jurídico e acreditamos 
que a norma não diz respeito a raio para cálculo de impacto, para 
aferição de impacto e, sim, para fins de anuência. Agora do ponto de 
vista técnico eu vou pedir à Nilcemar para falar um pouco para nós 
porque não concordamos com a aplicação da para fins de impacto.” 
[...]. 
Nilcemar, da GCA/IEF: “Eu vou falar de todos os processos da Gerdau 
que estão na Usina Arthur Bernardes. É o que está em questão. 
Realmente a usina foi implantada antes de 2000, acho que até antes 
dos anos 70. É uma usina de proporções mega, é uma usina muito 
grande, e vários processos que estão aqui falam de ampliações. Tem 
tanto ampliações de pilha de estéril quanto ampliação da produção. 
Quando consideramos os impactos de um empreendimento que foi 
implantado anteriormente a 2000, consideramos os impactos de 
operação. Quando avaliamos com relação à interferência no Parque 
Serra do Ouro Branco, estamos pensando na usina, como ela está 
interferindo hoje em todo entorno dela. A usina, um dos grandes 
impactos que ela produz é com relação às emissões atmosféricas, e 
as emissões atmosféricas têm uma amplitude muito maior do que o 
impacto da pequena zona de entorno, porque tem, principalmente, 
enxofre e outros poluentes que vão a áreas muito superiores. 
Inclusive, naquela região de Congonhas já houve registro de questão 
de chuva ácida. Eu não vou falar que foi a usina, porque, quando a 
emissão é atmosférica, fica muito difícil calcular a responsabilidade de 
cada elemento que participa e que contribui. Outro aspecto que 
achamos que devemos considerar é que a usina causa toda uma 
movimentação no entorno, o tráfico de veículos e de caminhões, os 
impactos da implantação desses empreendimentos com a geração de 
particulados. Dentro desse contexto, nós consideramos... Tem uma 
parte - até fizemos essa avaliação - entre a serra do Ouro Branco e a 
usina que é a zona urbana, a cidade de Ouro Branco, mas tem outra 
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parte, que tem certa conectividade com o Parque Serra do Ouro 
Branco e os remanescentes de entorno da usina e dessas atividades 
licenciadas. Então, tendo em vista todo esse conjunto de impactos, 
acreditamos que, sim, que pode haver interferência nessa Unidade de 
Conservação. Por outro lado, quando da discussão do POA, 
justamente a grande discussão de que eu lembro - eu acho que até a 
Ana Paula se opôs ao termo - era que considerássemos unidade 
afetada aquela incluída no raio de 10 km. Então, quando colocamos no 
POA que no raio de 10 km é considerada unidade, nós criamos um 
critério não só para destinação, mas para avaliar a afetação, que foi 
aprovado pelo Conselho. Então, respeitando essa decisão do 
Conselho, nós utilizamos esse critério.” 

 
Com relação ao impacto "Alteração da qualidade do ar", o RCA apresenta informação 
relevante ao detalhar a abrangência desse impacto, vejamos: "Classifica-se este impacto 
como sendo de abrangência regional sobre a área de influência relativa ao meio físico, em 
função da dispersão atmosférica, apesar de considerar que a sua ação será percebida mais 
localmente" (grifo nosso). 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as 
informações de UC’s do IEF/ICMBio (IDE/SISEMA), a zona de amortecimento do Parque 
Estadual Serra do Ouro Branco está a menos de 3 km do empreendimento. O mapa 
também demonstra que, embora em porção diminuta, a Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual do Itacolomi apresenta porções que estão a menos de 3 km do empreendimento. 
De qualquer forma, em se tratando de alteração de qualidade do ar, não está descartada a 
possibilidade de distâncias superiores para este impacto ambiental.     
 
Trata-se de um impacto de difícil identificação e, considerando a abrangência do impacto 
sobre a qualidade do ar gerado pelo empreendimento, considerando que existem UCs de 
proteção integral na região onde este se encontra, sendo que parcela de suas zonas de 
amortecimento estão a menos de 3 km de sua localização, considerando que não 
realizamos vistoria de campo e levando em conta o principio In dubio pro natura, esse 
parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas Ambientais no 
presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013. 
 
Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em 
Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação  
 
Com relação ao documento denominado "Biodiversidade em Minas Gerais - Um atlas para 
sua conservação", informamos que a identificação das áreas prioritárias para conservação 
da biodiversidade em Minas Gerais partiu do levantamento, cruzamento e análise de 
informações sobre sete temas biológicos (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, 
invertebrados e flora) e seis não biológicos (políticas públicas, fatores abióticos, unidades de 
conservação, aspectos socioeconômicos, desenvolvimento sustentável, indicadores e 
monitoramento ambiental). O mapa síntese representa a integração dos resultados de todos 
os grupos temáticos, biológicos e não biológicos, sendo que as áreas nele indicadas 
representam um consenso multidisciplinar. 
 
O mapa apresentado no Parecer Único Nº 166/2013 não deixa dúvidas que o 
empreendimento está localizado em área de importância biológica ESPECIAL do Mapa 
Síntese das Áreas Prioritárias para conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade 
em Minas Gerais - Um Atlas para sua Conservação”. Trata-se da Região do Quadrilatero 
Ferrifero. 
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É importante deixar claro o critério de análise desse item pela GCA/IEF. Em ambiente SIG 
contrapomos a poligonal de um empreendimento qualquer com as poligonais do mapa 
sintese das áreas prioritárias para a conservação. Se a poligonal do empreendimento 
localizar-se em qualquer área do mapa sintese, o item correpondente ao nivel de 
importância biológica deve ser marcado. No caso em tela o nível é ESPECIAL. 
 
Destaca-se que esse critério vale para qualquer empreendimento pontual. No caso de 
empreendimentos lineares o critério é um pouco diferente. Assim, esse parecer opina pela 
manutenção da marcação realizada pelos Analistas Ambientais no presente item da planilha 
GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013.  
 
Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
Consta do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013, página 6, as seguintes informações: 

A grande quantidade de atividades exercidas pelo empreendimento faz 
com que as alterações físico químicas da água, solo e ar sejam de 
significativo impacto regional.  
Algumas delas são descritas neste parecer onde se busca dar uma 
dimensão dos impactos do empreendimento.  
A queima de gases, alcatrão, óleo combustível para geração de vapor 
nas caldeiras alteram a química do ar. A calcinação produz 
particulados finos que são dispersos no ar desde o início na recepção 
do produto, peneiramento até o forno rotativo.  
Os efluentes lançados nos córregos (após tratamento) modificam tanto 
a qualidade química quanto a biológica devido à alteração na carga 
orgânica do corpo d‟água receptor.  
Assim as várias atividades exercidas nos empreendimentos de apoio 
alteram a qualidade do ar, solo e água sendo este item será 
considerado na tabela de apuração do grau de impacto. 

 
Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas 
Ambientais no presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 
Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 
 
Inicialmente destaca-se a informação constante no RCA de que na região do 
empreendimento há escassez de recursos hidricos: 

Devido a escassez de recursos hídricos da região, foi necessário a 
instalação pela Gerdau Açominas de um sistema de captação, 
tratamento e distribuição de água para o abastecimento de água 
industrial e potável da Usina. 

 
Ainda que o sistema de captação tenha sido implantado antes do advento da Lei do SNUC 
(19/07/2000), o RCA menciona o fato de que a captação do rio Maranhão, atualmente fora 
de operação, poderá suprir eventuais quedas do nível de água do reservatório do Soledade 
do sistema de captação principal. Portanto, não está descartada uma alteração no regime 
do rio Maranhão em relação as situações normais de operação. Mesmo sendo potencial, o 
impacto não pode ser descartado, já que ocorreria após 19/07/2000. 

O sistema original foi concebido com duas captações: Uma localizada 
no Rio Maranhão, captação secundária, através de canal, com 
capacidade de 6,0 m³/s com 10 bombas de recalque de vazões 
variadas. Essa captação teria como função suprir eventuais quedas do 
nível de água do reservatório do Soledade do sistema de captação 
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principal (Captação do soledade). Atualmente a captação do 
Maranhão encontra-se fora de operação. A captação do Sistema 
Principal (Captação do Soledade) é realizada por meio de uma 
barragem de mesmo nome, com capacidade de 4,0 m³/s. 

 
Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas 
Ambientais no presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 
Transformação de ambiente lótico em lêntico (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 

MARCAÇÃO) 

 

Segundo a resolução do CONAMA n°357 de 17 de março de 2005 denomina-se ambiente 

lótico como aquele relativo a águas continentais moventes (rios e riachos) e ambiente lêntico 

é aquele em que se refere à água parada (lagos e lagoas), com movimento lento ou 

estagnado. 

 

Apresentamos abaixo trechos das portarias de outorga, bem como imagens dos dois pontos 
de captação em barramento. 
 

Portaria nº 00300/2010 de 28/01/2010. Autorização de direito de uso de águas públicas 
estaduais. Prc.12018/2009. Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas. Outorgada/Autorizatária: Gerdau Açominas S/A. CNPJ: 17.227.422/0001-05. Curso 
d’água: Ribeirão Soledade. Bacia Hidrográfica: Rio Paraopeba. UPGRH: SF3. Ponto de 
captação: Lat. 20º30'15"S e Long. 43º46'22"W. Vazão outorgada em barramento já 
existente (l/s): 4.000,0. [...]. 
 

  
Figura 02 – Barramento existente no ribeirão Soledade (Março/2006). 
 

Portaria nº 00299/2010 de 28/01/2010. Autorização de direito de uso de águas públicas 
estaduais. Prc.12017/2009. Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas. Outorgada/Autorizatária: Gerdau Açominas S/A. CNPJ: 17.227.422/0001-05. Curso 
d’água: Rio Maranhão. Bacia Hidrográfica: Rio Paraopeba. - UPGRH: SF3. Ponto 
captação: Lat. 20º32'57"S e Long. 43º48'52"W. Vazão Autorizada (l/s): 1.000,0. [...]. 
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Figura 03 – Barramento existente no rio Maranhão (Agosto/2002). 
 

 
O Parecer Único SUPRAM-CM Nº 059/2009, referente ao PA COPAM Nº 
00040/1979/074/2008, o qual também é parte integrante da Usina Presidente Arthur 
Bernardes, destaca uma informação importante sobre o reservqtório Soledade, vejamos: 

A barragem do reservatório Soledade da Gerdau Açominas está em 

operação a mais de 20 anos [...]. [página 5 do Parecer Único 

SUPRAM-CM Nº 059/2009]. 

 

O texto original do Decreto Estadual Nº 20.379, datado de 04/01/1980, relata o seguinte: 

Art. 1º – É concedida autorização a Aço Minas Gerais 
S.A. – Açominas – para derivar, às suas expensas, as águas públicas 
do Rio Soledade, na divisa dos municípios de Congonhas do Campo e 
Ouro Preto, a cerca de 1 (um) km a jusante da confluência dos 
Ribeirões Colonia e Ouro Branco e as do Rio Maranhão, no município 
de Congonhas do Campo, a cerca de 1 (um) km a jusante da 
confluência dos Rios Soledade e Bananeiras. 

Parágrafo único – A autorização objeto do artigo 
compreende o direito a uma vazão máxima regularizada de até 4m3 
(quatro metros cúbicos) por segundo do Rio Soledade e 6m3 (seis 
metros cúbicos) por segundo de vazão máxima de recalque do Rio 
Maranhão. 

Art. 2º – As águas públicas, cuja derivação constitui 
objeto deste Decreto, destinam-se ao abastecimento da Usina 
Siderúrgica da Aço Minas Gerais S.A. – Açominas – em Ouro Branco. 

 

A data do Decreto que justificou os barramentos supracitados nos alude a informação de 
que os mesmos foram implantados antes do ano 2000, quando efetivamente ocorreu os 
impactos.  
 

Assim, entendemos que o referido item não deve ser considerado para efeito de aferição do 

GI. 
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Interferência em paisagens notáveis 
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DO ITEM) 
 

Consta do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013, página 8, as seguintes informações: 
Entende-se por paisagem notável – região, área ou porção NATURAL 
da superfície terrestre provida de limite, cujo conjunto forma um 
ambiente de elevada beleza cênica e/ou de valor científico, histórico, 
cultural, de turismo e lazer.  
Na presente análise embora o empreendimento faça intervenção na 
paisagem à mesma não é considerada uma paisagem de exceção. 
Assim para aferição do grau de impacto este item não será 
considerado. 
 

Após a análise do presente empreendimento, considerando as imagens da área onde o 
mesmo foi implantado (ADA e entorno imediato), não localizamos elementos de paisagem 
dignos de nota.  
 
Assim, esse parecer opina pela não marcação do presente item da planilha GI, mantendo o 
posicionamento dos Analistas Ambientais que elaboraram o Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 

Emissão de gases que contribuem efeito estufa 
 
O Parecer Único GCA/DIAP Nº 166/2013 considera a marcação do presente item baseado 
nas seguintes justificativas: 

Existem inúmeras fontes de emissão de gases de efeito estufa nos 
empreendimento que operam em apoio à produção de aço. Dentre 
eles com a emissão de CO e CO2 pela queima de óleo combustível 
(BPF), alcatrão, óleo diesel, gás natural (GN) utilizado nas caldeiras 
para produção de vapor e termelétricas.  
Máquinas e veículos compõem outra importante fonte na emissão de 
gases de efeito estufa. As lagoas aeradas aeróbicas e facultativas do 
empreendimento da estação de tratamento de esgoto contribuem com 
lançamento de gases biogênicos (CH4, CO2 e N2O) devido à 
fermentação na fase de retenção dos efluentes orgânicos para 
tratamento. Assim este item será marcado na tabela de aferição do 
grau de impacto. 

 
Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas 
Ambientais no presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 
Aumento da erodibilidade do solo  
 
O empreendedor justifica que esse tipo de impacto ocorreu antes do ano 2000. Não é o que 
o Parecer Único GCA/IEF Nº 166/2013 sustenta em sua página 8, vejamos: 

O processo de terraplanagem e a intensa movimentação de terra, 
incluindo cortes, aterros e escavações na época da implantação da 
usina, ocasionaram o revolvimento da cobertura superficial, 
interferindo nas características pedológicas locais, alterando os solos 
de onde se instalou a unidade industrial. Este impacto se faz presente 
até os dias de hoje, pois a impermeabilização do solo nos pátios de 
estocagem e demais estruturas dos empreendimentos de apoio 
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impedem a infiltração das águas pluviais aumentando o escoamento 
superficial e consequente aumento da erodibilidade. 

 
O próprio Parecer SUPRAM CM Nº 059/2009, na descrição das carcteristicas do terreno 
onde se situa o empreendimento, apresenta elementos que informam que o solo, em 
determinados pontos, tornou-se mais susceptivel aos fatores erosivos, podendo os mesmos 
estarem ocorrendo: 

O revolvimento da cobertura superficial foi responsável pela retirada 
dos horizontes “A” e “B” dos solos, deixando remanescente apenas o 
horizonte “C”. Em diversos pontos da área industrial esta informação é 
evidenciada pela erosão e movimentação de massa, que expõe o 
horizonte “C”, bastante desenvolvido e, portanto, muito espesso. 

 
O anexo 21 do PCA, ao descrever a emissão de material particulado a partir da 
movimentação de veículos nos acessos, nos alude a informação de que os próprios acessos 
são usos do solo que favorecem a ocorrência de processos erosivos. Aqui a questão não é 
quando os acessos foram implantados, mas o fato de que os processos erosivos, mesmo 
que de baixa magnitude, ocorrerão durante sua operação. 

Atualmente são adotadas ações de controle de geração de poeira 
através da aspersão de água por caminhões-pipa nas vias de acesso, 
empilhamento e retomada do minério. A aspersão é normalmente 
intensificada nos períodos de seca, através da avaliação visual e do 
nível de emissão de poeira, sendo determinada de acordo com as 
condições climáticas (velocidade do vento, insolação, pluviosidade 
etc). 

 
Outra questão que merece destaque é que ao abrirmos a poligonal da UTM com a imagem 
de satelite abaixo, datada de jan/2011, verificamos a presença de áreas com solo exposto, 
vulneráveis aos processos erosivos. 
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Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas 
Ambientais no presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 
Emissão de sons e ruídos residuais 
 

O Parecer Único GCA/IEF Nº 166/2013, elaborado por dois analistas ambientais, relata que 

o aspecto gerador desse impacto é a “grande movimentação de veículos e máquinas nos 

pátios e demais instalações industriais”. Além de afetar a saúde humana, esse impacto seria 

“gerador de estresse da fauna, podendo causar o seu afugentamento e até mesmo 

interferência em processos ecológicos”. 

 

Ainda que os níveis de ruídos medidos relativos a determinado empreendimento atendam 

aos critérios estabelecidos para a proteção da saúde humana, não está descartada a 

afetação da fauna, o que é corroborado pela literatura. 

Fisiologicamente diferentes animais interagem diferentemente com o 

ambiente. Seus aparelhos receptores e geradores de sinais acústicos 

captam e geram ondas mecânicas cujas faixas de freqüências são 

diferentes da capacidade perceptiva do aparelho auditivo humano. 

Alguns animais como o cachorro e o morcego são capazes de ouvir 

ultra-sons. Outros como o elefante e a girafa se comunicam por infra-

sons. Da mesma forma, estão sujeitos a diferentes efeitos da 

percepção acústica, quando da interferência de ruídos antrópicos.  

Para a investigação dos impactos que as emissões acústicas 

produzidas pelo homem podem causar às diferentes espécies da 

fauna, é necessário compreender o espectro sonoro de comunicação 

destas espécies e a condição acústica de seus hábitats.  

Na esfera legal e científica há uma ausência de procedimentos e 

critérios técnicos que garantam proteção à fauna dos possíveis efeitos 

da poluição acústica causada pelo homem. [...].2 

 

É fato que estudos apontam a interferência de ruídos na ecologia e distribuição de 

passariformes: 

Esta alteração do campo acústico em hábitats de passeriformes, como 

conseqüência das ações do homem, pode produzir o mascaramento 

de nichos espectrais, afetando a comunicação dos animais. Se 

                                                 
2 CAVALCANTE, K. V. S. M. Avaliação acústica ambiental de háitats de passariformes expostos a ruídos 

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. Disponivel em 

<http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF>. Acesso em 12 mar. 2019. 
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vocalizações de acasalamento não forem ouvidas podem resultar na 

redução do número de indivíduos ou até mesmo na extinção de 

espécies.3                                                                                                                                                                               

 

Assim, a implantação de determinado empreendimento antrópico em área que inclui 

fragmentos de vegetação nativa em tese acarretaria esse impacto, mesmo considerando 

que sejam efeitos residuais. A constatação da não ocorrência desse impacto demandaria 

uma pesquisa mais aprofundada, incluindo o efeito do ruído para diversos grupos 

faunísticos, o que normalmente não é incluído nos estudos ambientais. Conclui-se que a 

potencialidade do impacto não fica descartada. 

 

O Parecer do licenciamento considera apenas uma parte (unidades de apoio e UTM) do 

empreendimento como um todo (Usina Siderúrgica da Gerdau Açominas – Presidente Arthur 

Bernardes). A análise em uma escala fragmentada incorre em erro na dimensão do impacto, 

já que são todas as unidades em conjunto é que geram o impacto de emissão de ruídos. É 

difícil mensurar os efeitos de uma unidade isolada sobre a fauna local, mas o efeito do 

conjunto é mais factível. 

 

Outra questão é que, se for considerada uma análise fragmentada, o somatório de todas as 

marcações individuais nas planilhas GI de cada PA COPAM poderia não atingir o valor 

gerado no caso de análise do empreendimento como um todo.  Cada PA COPAM contribui 

para o impacto geral de emissão de ruídos, sendo que alguns contribuem mais outros 

menos. Sendo assim, o entendimento desse Parecer é que cada PA COPAM deve arcar 

com o seu respectivo custo da compensação. Ressalta-se que não é possível 

quantificarmos o efeito de cada PA COPAM sobre a fauna regional. 

 

Considerando as informações supracitadas; considerando o fluxo de veículos, máquinas e 

caminhões atraídos pelo empreendimento; considerando a sinergia e cumulatividade dos 

impactos gerados pelas diversas unidades do empreendimento; considerando o princípio In 

dubio pro Natura; considerando que não realizamos vistoria em campo, esse parecer opina 

pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas Ambientais no presente item da 

planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013. 

 
2.3 Indicadores Ambientais 
 
2.3.1 Índice de Temporalidade 
 
Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Temporalidade é um critério que 

permite avaliar a persistência do comprometimento do meio ambiente pelo empreendimento.  

 

O Fator de Temporalidade pode ser classificado como: 

                                                 
3 KRAUSE, B.L. The Niche Hypothesis: A hidden symphony of animal sounds, the origins of musical expression 

and the health of hábitats. The Explorers Journal, Winter, p. 156-160, 1993. CITADO POR CAVALCANTE, K. V. S. 

M. Avaliação acústica ambiental de háitats de passariformes expostos a ruídos antrópicos em Minas Gerais e 

São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. Disponivel em <http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF>. 

Acesso em 12 mar. 2019. 
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Duração Valoração (%) 

Imediata 0 a 5 anos 0,0500 

Curta > 5 a 10 anos 0,0650 

Média >10 a 20 anos 0,0850 

Longa >20 anos 0,1000 

 

Considerando que variados impactos ambientais do empreendimento em tela persistirão ao 
longo da vida útil do empreendimento (fase de operação), considerando que a vida útil do 
empreendimento supera 20 anos, o índice de temporalidade a ser considerado para efeito 
de definição do GI é o “Duração Longa”.  
 
2.3.2 Índice de Abrangência 

 

Consta do Parecer Único GCA/DIAP N° 166/2013, página 9, as seguintes informações: 
Devido ao porte da unidade industrial é consenso que o 
empreendimento tem abrangência regional, pois há emissão de gases 
tóxicos na atmosfera devido a queima de combustíveis fósseis que 
movimentam termelétricas, caldeira, motores para diversos fins. Tais 
gases inclusive corroboram para produção de chuva ácida que se 
forma partir de uma grande concentração de poluentes químicos, que 
são despejados na atmosfera diariamente.  
Embora os estudos não apontem tal efeito no empreendimento sabe-
se que estes poluentes, originados principalmente da queima de 
combustíveis fósseis, formam nuvens e neblinas, que quando caem 
em forma de chuva provocam danos nos solos, plantas, construções 
históricas. Poluem rios e podem inclusive afetar comunidades de 
plantas e animais. Assim este parecer considera que o 
empreendimento possui abrangência regional.  

 

Assim, esse parecer opina pela manutenção da marcação realizada pelos Analistas 
Ambientais no presente item da planilha GI no âmbito do Parecer Único GCA/DIAP N° 
166/2013. 
 
3-  APLICAÇÃO DO RECURSO  
 
3.1 Valor da Compensação ambiental 
 

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor Contábil Liquido do 

empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em 

anexo), nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11: 

 

Valor de Referência do 
Empreendimento  - VR (maio/2019) 

R$ 416.441.075,65 

Valor de Referência do 
Empreendimento Atualizado - VR ¹ 

R$ 416.441.075,65 

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000% 

Valor da Compensação Ambiental (ref.: R$ 2.082.205,38 
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mai/2019) 

1 - Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de maio/2019 à maio/2019. Taxa: 1 – 
Fonte: TJ/MG. 

 

 

A Declaração de Valor Contábil Liquido é um documento autodeclatório elaborado pelo 
empreendedor, baseado na memória de cálculo e balanço patrimonial da empresa, sendo 
esses documentos de sua total responsabilidade. Na análise técnica para fins de elaboração 
do presente Parecer, não realizamos a conferência desses documentos.  

 

A GCA/IEF apenas extraiu o valor de R$ 416.441.075,65 (maio/2019) informado no 
documento constante da fl. 305 da pasta GCA/IEF Nº 311, o qual foi atualizado e utilizado 
na base de cálculo da compensação ambiental da Gerdau Açominas S.A.. 

 

3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, o empreendimento 

afeta duas Zonas de Amortecimento de UC’s de proteção integral: 

- Zona de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Ouro Branco. 

- Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Itacolomi. 

 

Em consulta ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), realizada em 

10/04/2019, às 11:12, verificamos que as referidas unidades constam do CNUC, fazendo jus 

a recursos da compensação ambiental. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
De acordo com os critérios técnicos do POA/2019, as UC’s foram submetidas à metodologia 
prevista para cálculo do índice de distribuição, que estipula a porcentagem de recursos 
previstos para a unidade de acordo com os critérios sintetizados a seguir: 
 
UC1 
 
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Do Itacolomi 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas EN  

Indíce Biológico Crítico 

Área da UC (ha) 7.543 

Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
UC2 
 
Unidade Diretamente Afetada Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 

Área Prioritária Especial 

Espécies Ameaçadas EN  

Indíce Biológico Crítico 

Área da UC (ha) 7.521 
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Indíce Biofísico Especial 

Categoria de Uso Proteção Integral (2) 

Indíce de Distribuição 100,00% 

 
Considerando que 20% do valor total da Compensação Ambiental (R$ 416.441,08) serão 
destinados às Unidades de Conservação Afetadas e que esse valor precisa ser distribuído 
proporcionalmente para as UCs, conforme Índice de Distribuição Geral, são apresentados a 
seguir os valores recomendados para cada UC: 
 

Unidade de Conservação Afetada 
Índice de Distribuição 

Geral % 

Índice de Distribuição por 

UC 
Valor de compensação  

Parque Estadual Do Itacolomi 
100,00% 50,00% R$ 208.220,54 

Parque Estadual Serra Do Ouro Branco 100,00% 50,00% R$ 208.220,54 
Somatório 200,00% 100,00% R$ 416.441,08 

 
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2019, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs R$ 999.458,58 

Plano de manejo, bens e serviços R$ 499.729,29 

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 83.288,22 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de 
conservação em área de amortecimento 

R$ 83.288,22 

Valor a ser distribuído nas UCs afetadas (até 20%) R$ 416.441,08 

UC 1: Parque Estadual Do Itacolomi R$ 208.220,54 

UC 2: Parque Estadual Serra Do Ouro Branco R$ 208.220,54 

Valor total da compensação: R$ 2.082.205,38 

 

Os recursos deverão ser repassados ao IEF em até 04 parcelas, o que deve constar do 

Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o órgão.  

 
4 – CONTROLE PROCESSUAL 

 

O presente expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 
311, Processo Administrativo Siam nº 00040/1979/074/2008, protocolado pelo 
empreendimento denominado “Gerdau Açominas S.A.”, visando o cumprimento da 
condicionante de compensação ambiental nº 06, fixada na Licença de Operação Corretiva, 
pela Unidade Regional Colegiada Rio Paraopeba, em reunião do dia 28.03.2009, para fins 
de compensação dos impactos causados pelo referido empreendimento, no moldes 
estabelecidos pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

O processo foi devidamente formalizado perante a Gerência de Compensação Ambiental e 
instruído com a documentação necessária prevista na Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 
2012. 

  

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de Valor Contábil 
Líquido (fls. 305), uma vez que o empreendimento foi implantado antes de 19 de julho de 
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2000, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado, acompanhada da devida 
Certidão de Regulariadde Profissional (fls. 311), em conformidade com o art. 11, §1º do 
Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 45.629/2011: 

 

§1º O valor de Referência do empreendimento deverá ser informado 
por profissional legalmente habilitado e estará sujeito a revisão, por 
parte do órgão competente, impondo-se ao profissional responsável e 
ao empreendedor as sanções administrativas, civis e penais, nos 
termos da Lei, pela falsidade da informação. 

 

Assim, por ser o valor de referência um ato declaratório, a responsabilidade pela veracidade 
do valor informado é do empreendedor, sob pena de, em caso de falsidade, submeter-se às 
sanções civis, penais e administrativas, não apenas pela prática do crime de falsidade 
ideológica, como também, pelo descumprimento da condicionante de natureza ambiental, 
submetendo-se às sanções da Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Afirmamos que a sugestão de aplicação dos recursos financeiros a serem pagos pelo 
empreendedor a título de compensação ambiental neste Parecer estão em conformidade 
com a legislação vigente, bem com, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo 
Anual – POA/2019.  

 

Isto posto, a destinação dos recursos sugerida pelos técnicos neste Parecer atende as 

normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2019, não restando óbices legais para que o 

mesmo seja aprovado.  

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise, descrições técnicas empreendidas e a inexistência de óbices 

jurídicos para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental a ser paga 

pelo empreendedor, nos moldes detalhados neste Parecer, infere-se que o presente 

processo se encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 

46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 

obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental. 

 

 

Este é o parecer. 

 

Smj. 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2019 

 

 

 
Thiago Magno Dias Pereira 

Gestor Ambiental 
MASP: 1.155.282-5 
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Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica da DIUC/IEF 

MASP 1.314.431-6 
 

 
 
 
De acordo:  
 
 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
Gerente da Compensação Ambiental 

MASP: 1.392.543-3 
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Valoração

 Fixada
Valo ração

 A plicada

Í ndices  de 

R elevância 

    0,0750     0,0750 X

    0,0100   

    0,0500     0,0500 X

    0,0450   

    0,0250   

    0,1000     0,1000 X

    0,0500     0,0500 X

    0,0450   

    0,0400   

    0,0350   

    0,0250     0,0250 X

    0,0250     0,0250 X

    0,0450   

    0,0300   

    0,0250     0,0250 X

    0,0300     0,0300 X

    0,0100     0,0100 X

0,6650    0,3900    

    0,0500   

    0,0650   

    0,0850   

    0,1000     0,1000 X

0,3000    0,1000    

    0,0300   

    0,0500     0,0500 X

    0,0800 0,0500    

0,5400    

R$

R$Valor da Compensação Ambiental 2.082.205,38           

Total Índice de Abrangência

Somatório FR+(FT+FA)

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,5000%

Valor de Referência do Empreendimento 416.441.075,65 

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Índice de Abrangência

Área de Interferência Direta do empreendimento

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Emissão de sons e ruídos residuais.

Somatório Relevância

Indicadores Ambientais

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar.
Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas 

superficiais.
Transformação de ambiente lótico em lêntico.

Interferência em paisagens notáveis.

Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

Aumento da erodibilidade do solo. 

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, 

sua zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas prioritárias para a 

conservação, conforme o Atlas 

“Biodiversidade em Minas Gerais – Um 

Atlas para sua Conservação”.

Importância Biológica 

Especial

Importância Biológica 

Extrema

Importância Biológica 

Muito Alta

Importância Biológica Alta

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.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).

Interferência /supressão de vegetação, 

acarretando fragmentação.

Ecossistemas 

especialmente protegidos 

(Lei 14.309)

Outros biomas

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e 

sítios paleontológicos.

Tabela de Grau de Impacto - GI

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

GERDAU ACOMINAS S/A - USINA PRESIDENTE 

ARTHUR BERNARDES
00040/1979/074/2008

Índices de Relevância 
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