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Conaelho Estadual de Política Ambiental - COPAÍú - Ata Audiôncia

Publica NEXA. Realizade em 23103120í9 (vinte e üêg de março de dois mil

e dgzenove), às dezenove horas, na Loja Maçônica Nova Luz

Paracatuenge, localizada na Rua Abadia, no 79, no centro de

Paracatu/tlG.

Aos vinte e três de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas, na Loja

Maçônica Nova Luz Paracatuense, localizada na Rua Abadia, no 79, no centro

de Paracatu - MG. Realizou-se a audiência pública para apresentaçâo do

projeto Bonsucesso, tratando-se de um projeto de mina subterrânea da NEXA

Recursos Minerais S.A, Projeto Bonsucesso. ABERTURA DA SESSÃO.

Presidente Rodrigo Teixeira boa noite a todos vamos entâo dar início a nossa

audiência pública, convido a equipe técnica da Supram Noroeste de Minas para

compor a mesa que a frente, por favor, senhoras e senhores convido a todos

entâo a tomar em seus lugares para que nós possamos começar nossa

audiência pública dessa noite. lnicialmente gostaria de me apresentar, meu

nome é Rodrigo Teixeira de Oliveira eu sou Diretor Regional de Controle

Processual da SUPRAM Noroeste de Minas, com sede em Unaí e ao meu lado

estâo os membros da SUPRAM também que fazem parte da análise do

processo começando pela Analista Ambiental Ledir, o Diretor Regional de

Regularizaçáo Ambiental Ricardo Baneto, a Analista Ambiental lsabela e a

Analista Ambiental Larissa. lnicialmente vou ler o memorando de designaçâo

para presidência dessa Audiência Pública. Unaí 23 de abril de 2019 senhores

presentes, diante da impossibilidade de comparecimento a audiência pública da

NEXA Recursos Minerais S.A. Projeto Bonsucesso, conforme composição

estabelecida pela deliberação normativa copam no 225 de 2018. lndico o Senhor

Rodrigo Teixeira de Oliveira, Diretor Regional de Controle Processual para

presidirAudiência Pública que será realizada no dia 23 de abril de 2019 às 19

horas no municÍpio de Paracatu. Assinado Ricardo Rodrigues Carvalho

Superintendente Regional da Supram Noroeste de Minas. Antes de iniciarmos

entâo propriamente dila a nossa audiência eu gostaria de convidar a todos para

que fiquem de pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro (execução do Hino
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Nacional Brasileiro). Presidente Rodrigo Teixeira eu gostaria de convidar o

senhor Benonio, gerente da ND(A paÍa ÍazeÍ alguns avisos e esclarecimentos

Íeferentes à utilizaçáo do salão. Benonio genonte NEXA muito boa noite

senhoras e senhores, cumprimento todos vocês, cumprimento a mesa e as

autoridades presentes, e comprimento em especial você cidadâo paracatuense,

que saiu da sua casa, da faculdade, da escola, de onde quer que você saiu para

hoje conhecer um pojeto de suma importância para esse municÍpio aqui de

Paracatu. Alguns avisos que são importantes que eu peço que você tenha um

pouco de paciência e atenção, às vezes a gente tem diÍiculdade de ouvir sobre

esse assunto, é um assunto de segurança, assunto de emergências, mais é

importante que vocês então estejam atentos aqui aos nossos avisos,

primeiramente nós estamos aqui reunidos é um conglomerado de pessoas no

recinto fechado, para isso entâo nós temos procedimentos de emergências em

caso de incêndio. Percebi também que nós temos algumas autoridades eu não

vi... vi pessoas da Defesa Civil, mas não vi nenhum proÍissional do corpo Militar

de bombeiros de Minas Gerais tem alguém aqui? Não mas temos a PolÍcia

Militar para nos ajudar, e também temos uma equipe de brigada da NEXA, em

caso de emergência, nós temos aqui nesse recinto saídas de emergências que

são importantes que vocês localizarem e em caso de emergência um alarme vai

soar através da equipe de brigada. Nós temos então três saídas ao fundo, uma

saída principal que vocês entraram e duas nas laterais, e temos duas saídas de

emergência aqui na frente próximo ao sanitário masculino, e essa porta ao seu

lado direito lem aqui uma saída de emergência que dá para os fundos do

recinto, na Rua dos Fundos. Ok em caso de emergência todo local foi

inspecionado, a equipe da Brigada da ND(A já olhou todos os equipamentos

emergências e nós estamos preparados aí para atender em qualquer situaçáo.

Se você poÍ acaso não se sentiÍ bem talvez calor ou qualquer outro mal, nós

temos também o serviço médico, que está disponível aqui na porta na entrada

principal desse saláo, em relação a emergências nós temos também que falar

para vocês que é muito importante ter calma em caso de situaçôes de

emergência, entilo a calma é fundamental para uma evacuaçâo com sucesso, e

seguindo todo o procedimento que eu mencionei para vocês. Mas alguns
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recados importantes, para você que se interessa em conhecer mais

profundamente sobre o projeto Bonsucesso. Estão disponiveis ópias do

EIA/RIMA ao longo da entrada ali próximo de onde você assinou o seu nome tá

bom. E se você por acaso adentrou o recinto e não assinou o seu nome, é muito

importante para nós que você deixe o seü registro, e o seu legado aqui nesse

momento Ímpar, muito bem, nós temos nas laterais também água, voé pode

consumir à vontade e a partir das 20 horas será servido o lanche, não haverá

pausa então vocês podem se levantar calmamente, e ir até os fundos se servir

do lanche, e rêtomar para apresentaçáo. Devolvo então a palavra para o
presidente. Espero que tenha votos, e dou votos para vocês aproveitarem esse

momento que é de suma importância, como eu falei para todos nós aqui de

Paracatu. Boa noite muito obrigado. Pregidente Rodrigo Teixeira boe noite a

todos então agora formalmente já dentro da nossa Audiência Pública da noite,

primeiramente parabéns a essa populaçáo que se mostra bastante interessada

até pelo quantitativo de pessoas que estâo presentes, a gente vê da importância

da necessidade realmente de ter um maior conhecimento e explicaçôes sobre o

empreendimento que pretende instalar, e esse é o objetivo da audiência pública

ela é para colher sugestões, críticas e dirimir dúvidas. Enlâo realmente esse é o

momento oportuno para a populaçáo se manifestar sobre o processo de

licenciamento, e tudo que for discutido aqui hoje está sendo gravado será

posteriormente transcrito, e fará parte do processo físico de licenciamento

ambiental que está sendo analisado. Eu gostaria de informar entâo que todos os

procedimentos que nós vamos seguir nessa noite, eles estâo previamente

estabelecidos na deliberaçâo normativa copam no 225 de 2018, recentemente

publicada em julho de 2018. Então nós vamos seguir fielmente os

proeedimentos, tempos que já estâo previstos na norma, então peço a todos os

senhores e senhoras que forem se manifestar, que cumpram rigorosamente o

tempo estabelecido para que nâo tenhamos problema durante a construção da

audiência. lnicialmente explicando também que a composiçâo da mesa, nos

pedimos até desculpas as autoridades presentes, mas o próprio regramento da

DN do 225 estabelece que a mesa diretora será composta pelo presidente e

pelos membros do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que
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é o SISEMA, entâo nâo é praxi do órgão ambiental convidar qualquer autoridade

para compor a mesa justamente em funçáo do regramento especíÍico. Farei

alguns esclarecimentos sobre como será nossa audiência de hoje, e mais à

frente começaremos a oitiva da empresa, primeiramente é importante informar,

que o processo de licenciamento ambiental está sendo analisado na SUPRAM

Noroeste de Minas, por uma equipe interdisciplinar que abrange proÍissionais de

diversas áreas, Advogados, Geógrafos, Engenheiros Agrônomos, Geólogos,

entâo é uma gama de proÍissionais que são responsáveis tão somente, pela

análise do licenciamento ambiental e elaboraçâo de um parecer conclusivo.

Esse parecer pelo porte do empreendimento objeto de nossa audiência de hoje

que é classificado como classe 6, em uma variaÉo que vai de 1 a 6, ele será

julgado nâo pela SUPRAM. Ele será julgado por uma Câmera de Atividades

Minerárias que se localiza em Belo Horizonte, entÍlo assim que a equipe técnica

concluir o processo licenciamento emiti-se o parecer encaminhado para

deliberaçáo desse conselho em Belo Horizonte. Ele é formado por 12

conselheiros que se reúnem mensalmente, para deliberar sobre os diversos

processos de licenciamento Ambiental do Estado de Minas Gerais, classiÍicados

classe 4 porte G, classe 5 e classe 6. Na Supram Noroeste de Minas são

emitidas as licenças de empreendimento classificado de menor porte, que

começa de 1 a 4 porte M, todas essas licenças sáo concedidas na própria

SUPRAM. Gostaria de citar aqui a presença do Conselheiro da URC COPAM

Noroeste de Minas, Dr. Ataide promotor de justiça e também o nosso ex-

conselheiro da URC Conselheiro lá do COPAM em Belo Horizonte, o Tonhâo, foi

seguido pelo regulamento da 225 a obrigaçâo de um prazo de 45 dias após o

protocolo do requerimento de licença na SUPRAM, foi aberto prazo de 45 dias

para que qualquer interessado pudesse pleitear a realizaçâo de uma audiência

pública. O que Íoi requerido, no prazo de 15 dias úteis anteriores a essa

audiência foi disponibilizado o RIMA Relatório de lmpacto Ambiental, que é o

estudo ambiental que está sendo analisado dentro do licenciamento ambiental.

Quem pode requerer uma audiência pública. O secretário-executivo do COPAM,

que é o Secretário Adjunto de Meio Ambiente a qualquer momento, dentro do

prazo de 45 dias, prefeito do municipio onde está o empreendimento ou
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atividade, bem como prefeito de área indiretamente impactada pelo

empreendimento, também o ministério público, o próprio empreendedor, assim

como entidades civis sem fins lucrativos constituídas há mais de um ano, inscrita

no cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas e que tenha por finalidade

social a defesa de interesse econômico social cultural ou ambiental' e também

por um grupo de 50 ou mais pessoas, essa audiência foi solicitado pela senhora

Andréia Calmon que é superficiária do local onde se pretende instalar o

empreendimento. A pauta da reunião ela dispÕe de cinco partes. A primeira é

que já estou realizando que é justamente a abertura dos trabalhos' expondo as

regras, na segunda parte, na parte denominada exposição, o empreendedor e

sua equipe técnicâ teráo conjuntamente o prazo de 45 minutos para expor os

assuntos inerentes ao seu empreendimento, todos os impactos, medidas de

controle, medidas compensatÓrias, enfim um relatório sucinto do

empreendimento que se propôe, após no prazo de 30 minutos, a solicitante da

audiência pública também pode se manifestar, na terceira parte todos os

inscritos, inclusive gosto de ressaltar que a partir do inicio dessa audiência, que

foi às 19h:25m, tem um prazo regimental de 60 minutos para que qualquer

interessado possa fazer uso da palavra, mediante a inscrição no livro que se

encontra logo na entrada. Entâo aqueles que desejam se manÚestar, eles têm

formalmente que registrar no livro próprio dentro desse prazo, para que possa

ser chamado. Então nessa parte da manifestação dos inscritos nós vamos fazer

12 blocos de perguntas e respostas. Cada bloco contará com três perguntas de

manúestante da plateia que terão cada um, três minutos para fazer sua

pergunta, ouvimos conjuntamenle as três pessoas e a empresa responsável terá

6 minutos para esclarecer especificamente as três perguntas, faremos isto por

no máximo í2 blocos esse prazo regimental também de 180 minutos que é o

prazo total, ele está previsto no Regimento. Ressalto também que os

funcionários ou representantes do empreendimento que deseja se manifestar

dentre os presentes, só poderão se inscrever até o número de I exceto se ao

final das inscriçôes náo for preenchido o número total de 36 pessoas a se

manifestarem, está compreendido entâo sáo 12 blocos com três perguntas em

cada um que totalizam 36 manifestaçÕes, então se a empresa tiver mais de I
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pessoas ela não poderá se inscrever, salvo se sobrar número ao final desse

prazo de 180 minutos e 36 pessoas. Cada inscrito só terá direito a uma

manifestação obedecida à ordem de inscriçâo no livro próprio, não será

permitida a transferência de tempo entre entidades ou pessoas inscritas que

porventura se abstenha de fazer uso da palavra, já registro, inclusive que a

representante da solicitante desta audiência utilizará o prâzo regimental

representado pela senhora Ana Vitória Vilela Calmon. Já na quarta parte entâo

essa audiência seráo as consideraçÕes Íinais, após todas as perguntas e as

respostas da empresa, a solicitante terá ainda mais 10 minutos para fazer suas

consideraçôes Íinais, seguida pela empresa e sua consultoria, que também teÉ
mais 10 minutos para Íazer as últimas colocaçÕes, e na quinta parte é realmente

a finalizaçáo dessa audiência. Gostaria de reforçar também que todos têm o

direito, se tiveÍ interesse, de apresentar nessa mesa, qualquer documentaçâo

inerente a esse processo, esse documento será protocolado e devidamente

juntado aos autos do processo, da mesma forma ao final dessa audiência

qualquer interessado ainda pode apresentaÍ no prazo de 5 dias, na SUPRAM

Noroeste de Minas, qualquer documento que julgar pertinente, esses

documentos seráo todos analisados e farão parte do parecer referente ao

licenciamento. lnicialmente o que eu tinha a falar era isso, eu convido entllo para

se manifestar pelo prazo de 45 minutos corridos o empreendedor e sua equipe

técnica, por favor. Rafael representanta empreendedor, boa noite a todos a

mesa aqui presente, meu nome é Rafael Rodrigues Ribeiro sou engenheiro

geólogo e responsável pelo proieto Bonsucesso, inicialmente farei uma breve

apresentaçâo da NE)(A e do projeto Bonsucesso, em seguida daremos a

continuidade da parte técnica. Bem a ND(A surgiu da Uniâo da Votorantim

Metais com a Milpo uma empresa Peruana. Em 2017 foi feito o lançamento das

açÕes na bolsa de valores de Nova York e Toronto sendo que a Votorantim é a

majoritária das açôes, ou seja, a NEXA é uma empresa do grupo Votorantim,

somadas as empresas temos 60 anos de experiência de etuação no ramo da

mineração, no Brasil e no peru e hoje estamos entre os cinco maiores

produtores de zinco do mundo. A NEXA traz uma proposta um pouco diferente,

a gente traz um propósito de construir uma mineração, do mundo da mineraçáo
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para o mundo das pessoas, o que, que isso quer dizer, que é fazer uma

mineraçâo inteligente, uma minerâção mais inclusiva mais participativa,

propondo o desenvolvimenlo local, então de uma forma diferente. Entâo a NH(A

vem com esse propósito. Aqui são exemplos das áreas de atuação, na América

Latina, no Brasil e no Peru. Temos três minas no Peru, No Brasil temos duas

minas em operaçâo, a mina de Vazante ê o complexo Morro Agudo e uma

terceira mina gue está em fase de abertura, que Íica no Mato Grosso se chama

Aripuana, dessa forma esperamos em um breve espaço de tempo dar

continuidade a abertura de uma nova mina com o projeto Bonsucesso,

atendendo a estratégia da empresa de crescimento e excelência operacional.

Temos também as metodologias onde processamos esses concentrados os

produtos da Camarquilha no Peru, aqui Três Marias, acho que todo mundo

conhece quando vai para Belo Horizonte passa por essa unidade e uma outra

unidade em Juiz de Fora. Atualmente no quadro da empresa temos 5.500

empregados próprios e praticamente um número muito similar a terceiros, ou

seja, estamos falando de uma população de 11 mil empregados. Voltando um

pouco mais aqui para Paracatu falando da nossa história, ela iniciou em 1952

com a descobertas dos sulfetos maciços pelo senhor Ângelo Solis, já em 1975 é

criada a Mineração Morro Agudo. Em 88 com a participação da Votorantim se

cria a Companhia Mineira de Metais, que em 2005 começa a se chamar

Votorantim Metais. Entâo a gente vê um perlodo de 30 anos enlre 1975 e 2005

que a mina de Mono Agudo vem operando, durante esse perÍodo nós

realizamos pela regiâo pesquisas geológicas que favoreceram, a abertura da

mina de Ambrósia Sul e agora viemos aqui pâra o processo de licenciamento

ambiental para abertura da mina de Bonsucesso, por esse processo a gente

pretende estender a nossa permanência no tenitório no mlnimo até 2031. Agora

êu vou passar um breve vídeo falando um pouco mais sobre a NEXA e já Íazer

uma introduçáo sobre o projeto. Áudio Video instrucional - Somos a NEXA

uma mineradora global de zinco composição de liderança na Améica Latina, e

uma das cinco maiores prcdutoras do mundo, acreditamos gue os /ecursos

minerais sáo a base para a evoluçâo da sociedade e extraÍmos ingrcdientes

essenclais parâ nossas vidas sempre com foco em uma mineraçâo responsável,
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pensando nas geragões futuras, na segurança e no meio ambiente, somos uma

das empresas do grupo Votorantim esÍarnos presenÍes em Paracatu desde a

década de 70 crescendo e desenvolvendo juntos. Como projeto Bonsucesso

vamos escrcver juntos mais um capitulo dessa hisÍóna. O projeto Bonsucesso

prevê a instalação de uma nova unidade de mineração de zinco em uma área

localizada a 15 km de Paracatu. Ela faz pafte da Estratégia da NEXA pan

ampliar a vida útil de nossas operações no complexo Mono Agudo que

atualmente conta com as unrdades de Ambrosia e Mono Águdo. Bonsucesso

terá a capacidade de produçáo anual médio de 660.000 toneladas de minéio de

zinco com expectativa inicial de 10 anos, ela será operada por meio de lavra

subtenânea que consrste na abedura de galerias no subso/o. Essa é uma

openção segura, em uma mina subtenânea os impactos como vibrações,

emissão de poeira sáo menores e ainda contibui para a preseruaçáo da fauna e

flora pois reduz a supressáo vegetal da área. Para a operaçáo da mina será

construÍda apenas infraestrutura necessán'a pan extração dos minéios.

Utilizaremos as esÍruÍuras ex,sÍenles em outras unidades do complexo Mono

Agudo para o tratamento do minéio. O mineiro extraÍdo em Eonsucesso será

transpoiado em caminhões até a unidade de Mono Agudo por meio de rcdovias

já utilizadas para logÍstica do minéio da mina de Ambrosia. O minéio

beneficiado em Mono Agudo será encaminhado para outra unidade NEXA onde

vai passar pelo processo Metalúrgico e seguir para nossos clientes. Um dos

diferenciais de nosso p/ocesso é o rcslduo zero. O que antes era considerado

rejeito hoje é transformado em pó de calcáio agrÍcola um produto muito utilizado

na agicultura da região para coneçáo do solo. Na opençâo de Eonsucesso

utilizaremos um baixo volume de água que será captado do AguÍfero

subterâneo dunnte a operagão da mina. A água bombeada por este processo

será diretamente destinada aos Riberiões São Pedrc e SanÍa Rita iá a água que

flui através das galerias passará por um processo de tratamento e então enviado

aos mesÍnos mananciais. Essas açÕes contribuirão para o aumento da

disponibilidade hídica da regráo. Nossa atuação é pautada pelo diálogo abefto e

continuo com as comunidades, entendemos gue essa relaçâo deve ser de

transparéncia com respeito a cultura local e de cooperação mútua. Buscamos
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construir em conjunto com as comunidades próximas um legado positivo, por

rsso r,hyestimo s em projetos socrais que atendem aspecfos socioambientais de

infância e juventude, de desenvolvimento econômico e de gestão pública e

participação social. Ao ampliar a vida útil de nossas operações o prcjeto

Eonsucesso contibuirá para maior anecadação de impostos, a manutenção dos

empregos atuais e a abeftura de novas vagas de trabalho, gerando mais renda e

desenvolvimento sócio-econômico para região. Com o prcjeto Bor?sucesso

buscamos novas formas para um negôcio sustentável, extraindo o melhor do

presente e criando um futuro melhor para Íodos nós. Essa é a NEXA, levando o

mundo da mineração para o mundo das pessoas. Rafael represêntante

empreendedor - Bem pessoal agora fazendo uma introduÉo mais do projeto,

com referência à localização, atualmente nós temos Ambrosia que é nosso

cenlro administrativo e a mina de Ambrósia Sul. Esse pro.ieto está localizado a

norte das instalaçôes e a 15 km do centro de Paracatu, sentido Unai, e
performam um perconido de aproximadamente 60 km desde a área de

Bonsucesso até a unidade de Morro Agudo. Bem os aspectos do

empreendimento, é uma mina subterrânea um processo de licenciamento de

uma mina subterrânea de zinco e chumbo. Entáo esse minério atualmente ele se

encontra a uma profundidade média de 100 m, ou seja, será necessário realizar

as escavaçôes de túneis para acessá-lo, e para realizar escavaçôes ERÁO

necessários também a instalação de poços de rebaixamento para que a gente

possa realizar uma instalação segura. Então toda a água que será extraída de 6

Poços de rebaixamento será destinada aos córregos do Ribeirão Sâo Pedro e o

ribeirão Santa Rita, que hoje nâo tem essa contribuiçáo devida que a água está

no subterrâneo. O investimento previsto inicialmente é da ordem de 205 milhôes,

duranle essa fase inicial da abertura da mina, planejamos contratar 150 pessoas

e na sua fase plena de operaÉo cerca de 240 pessoas. A vida útil inicialmente

estimada é de 10 anos aonde iremos aí aproveitar as estruturas existentes de

Ambrósia e Morro Agudo. Os produtos que serâo gerados dessa extraçâo

mineral será o concentrado de zinco que vai ser destinado a Três Marias onde

ele é beneÍlciado e utilizada na indústria Siderúrgica. O concentrado de chumbo

na sua totalidade é exportado, pois no Brasil náo temos metalurgia de chumbo e
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o pó calcário agrícola, que é o nosso principal produto que é utilizado

largamente aqui na região para correÉo de solo e aplicação da agricultura local.

Uma outra vantagem desse projeto é que ele não tem barragens, já que iremos

utilizar todas as estruturas de Morro Agudo e dentro dessa utllização a partir de

2011 jâ temos aí a questão do resíduo Zero. Todo o nosso material produzido

hoje é aproveitado como pó calcário agrícola entâo o que a gente diz eles a

economia circular nós não lemos a necessidade aí de geração de mais

barragens para receber esse material. Tudo que será produzido durante esse

período será comercializado. E náo poderíamos deixar de falar da parte de

envolvimento local, onde em 2015 realizamos de uma forma diferente a

caracterização social, onde com isso estabelecemos as agendas sociais à

construçáo de projetos também. Tudo isso num processo participativo com as

comunidades onde estamos e dai trabalhamos basicamente em quatro pilares

que seria o desenvolvimento econômico, socioambiental, infância e juventude,

gestão pública e participação social. Temos aí nove áreas de atuaçáo...

desculpa 16 áreas de atuaçâo para aplicaçáo dos nossos projetos e alguns

deles vou citar aqui. No socioambiental temos o programa Mais Agua Mono

Agudo Vivo que ê um projeto de proteÉo de nascentes que desenvolvemos em

conjunto com a comunidade de Morro Agudo. O Atleta Cidadão na parte de

infância e juventude, é uma extensão para a formaÉo de cidadãos, em coniunto

com a comunidade do Cunha. E junto com a comunidade de Paracatu

participamos do Paracatu Movimenta, que é o fortalecimento institucional do

plano de desenvolvimento sustentável do municipio Paracatu 2030. Então de

uma forma geral e bem resumida quis passar uma ideia sobre a ND(A que é

uma empresa que vem com pensamento diÍerente, de uma construçâo de uma

mineraçáo diferente, acreditamos nisso, e um panorama bem rápido, sobre o

projeto onde vai ser uma mina subterrânea, o impacto pequeno, teremos a

utilização das estruturas atuais. Não teremos barragens o nosso respeito ele é

aproveitado com o calcário agricola, e com isso teremos a oportunidade de

continuar com os projetos sociais e principalmente a nossa permanência aqui no

tenitório, entâo de uma forma resumida, seria isso que queria apresentar, e

deixa a palavra para o Ricardo Fráguas. Ricardo Fráguas consultor - Boa
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noite a todos, sou o geólogo Ricardo Íráguas, responsável técnico pela SSMA

consultoria e dos estudos de impactos ambientais, primeiramente é importante

apresentarmos em linhas gerais o desenvolvimento desses estudos, estudo de

impacto ambiental (ElA). Ele segue como referência das diretrizes estabelecidas

pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de

Minas Gerais, além do termo de referência específico para o estudo de

mineraçáo em ambiente geológico denominado de ambiente cárstico. Composta

por rochas calcárias e dolomiticas, os estudos lambém elevou em consideração

o manual do guia técnico de sensoriamento ambiental do Ministério Público,

além das boas práticas do próprio empreendedor, haja vista que opera no setor

de mineraçáo há mais de 60 anos, dessa Íorma a gente planejou todas as

atividades iniciantes a parlir de uma equipe multidisciplinar, tecnicamente

capacitada, composta por mais de 46 consultores. Desses 46 Consultores pelo

menos 80o/o deles possuem algum nivel de especializaçáo, ou em nível de pós-

graduaçáo com mestrado e doutorado e se faz necessário, para que nós

tenhamos condiçôes de apresentar os esludos de impactos ambientais de forma

aderente e tecnicamente legal. Para que nós possamos promover um conforto

técnico, a equipe da Superintendência Regional de Meio Ambiente, que analisa

a aderência aos estudos, considerando principalmente a identificaçâo dos seus

aspectos e impactos ambientais, e a proposiçáo de medidas mitigadoras e de

controle. O processo de licenciamento está sendo feito concomitante, com a

licença prévia e licença de instalação. Nesses estudos Íoram desenvolvidos e

apresentados a essa Superintendência o estudo de impacto ambiental (ElA)

relatório de impacto ao meio ambiente (RllrIA) e o plano de Controle Ambiental

(PCA). A partir da análise da Equipe técnica da SUPRAM, submete-se a Câmara

de Mineraçâo do Conselho Estadual de Política Ambiental, sediada em Belo

Horizonte. Que tem na sua composição a representatividade das entidades de

classe, que representam a nossa sociedade, dessa forma torna-se um processo

participativo e esse momento da audiência pública ele é igualmente importante

que todos nós estamos aqui somos partes interessadas neste licenciamento. O

empreendedor apresentou o seu empreendimento e a compete a esta

consultoria, que atua de forma independente, apresentar os resultados desses
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347 estudos para que o esse processo, identifique as oportunidades de controle e de

348 monitoramento desses aspeclos de tal forma, a assegurar a sustentabilidade do

349 empreendimento. O que é um estudo de impacto ambiental? Ele é composto por

350 vários capítulos, mas que tem inicio na caracterizaçâo do empreendimento. Um

351 projeto de mina no nível básico execulivo com a caracterizaçáo desse

352 empreendimento, é feito uma avaliaçâo de todo o arcabouço legal, todas a

353 legislaÉo, Municipal, Estadual e Federal, incidente na atividade de mineraçáo.

354 Define-se a partir dai as áreas de influência dos estudos, uma vez identificadas

355 as áreas de influência dos estudos, faz-se o diagnóstico ambiental, meio fÍsico,

35ó meio biótico e meio sócio-econômico, considerando a identificaçâo de todos os

357 aspectos e impactos ambientais desse empreendimento, faz avaliaçáo ambiental

358 integrada e a proposiçáo de medidas mitigadoras de Controle Ambiental,

359 inclusive os programas de monitoramento. O estado possui uma fenamenta que

360 antecede o que auxilia no planejamento dos estudos ambientais, que é o seu

361 mapa de vulnerabilidade constante no zoneamento econômico-ecológico. Nota-

362 se que a área inserida do projeto, encontra-se na área amarela, na legenda ao

363 lado, que identifica uma área de média vulnerabilidade natural, portanto a

364 delimitaçâo da área de influência é um elemento importante, porque considera-

365 se como critério técnico e metodológico, o que está estabelecido na resoluçâo

366 CONAMA 1 de 1986 e define as áreas de influência, dos estudos o critério de

367 individualizaçáo de Sub-bacias hidrográficas. Entretanto considerando que a

368 atividade operacional exigirá um deságue de mina, prev&se que o lençol

369 freático, as águas subterrâneas sofrerão alguma alteraçáo em regime temporário

370 e essa alteração passam a nortear a área de influência direta dos estudos. A

371 figura à esquerda de vocês está a área de influência direta dos estudos, do meio

372 fÍsico e biótico os limites em amarelo e a área de influência indireta delimitada

3'13 pela sub-bacia hidrográfica do rio Santa Rita, e na aérea em laranja mais ao

374 centro é considerado a ârea de enlorno, juntamente com que está delimitado em

375 vermelho, que constitui a área diretamente afetada do empreendimento. Nota-se

376 que o empreendimento se localiza na margem esquerda do Ribeirão Santa Rita

377 e a margem direita do rio Sâo Pedro. Um detalhe para área de influência do

378 meio sócio-econômico, que considera todo o municlpio, entretanto a área de
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influência direta ela... ela considera ali considerado na árêa de influência do

meio físico e biótico de forma semelhante. Principal objeto desta apresentaÉo

alem, de apresentarmos os diagnósticos, é de estarmos atentos na avaliação

daquilo que tem potencial, para causar alguma alteraçáo ambiental. Dessa

forma, por um discorrido tema importante no meio fisico, considerando todas as

áreas possíveis de serem estudadas, através de mapeamento investigaçáo na

área geológica, o qual daremos um pouco mais de atenção e até mesmo pela

funçâo da necessidade nós estamos aqui presente, de avaliar um

empreendimento minerário. Considera a geologia um dos principais atributos do

meio fisico a ser detalhado. As outras áreas pedologia, solo, geomorfologia, são

os relevos a hidrografia, todos os rios que estâo na área de influência. A

qualidade das águas, a hidrogeologia, que a dinâmica do fluxo das águas

subtenâneas, além de avaliar a qualidade do ar, clima, ruÍdo, e também

analisarmos o potencial de drenagem ácida todos esses atributos constituem um

meio físico. A geologia nós estamos num ambiente composto por rochas perito

carbonaticas, é o que nos conhecemos aqui de ambiente cárstico, naturalmente

nós temos aqui uma exploraçâo de um recurso de rochas calcárias, e que

servem em todo o agronegócio como nos conhecemos nessa regiáo Noroeste

do Estado de Minas Gerais. O empreendimento mina Bonsucesso, ele analisou

entâo fez também a análise de estudos de concentraçâo de elementos quÍmicos

do solo, que é chamado de estudo de background. Qual o obletivo desses

estudos? De analisar quais elementos quÍmicos estão presente, em qual nivel

de concentraçâo. Antes de iniciar as atividades desse empreendimento os

parâmelros que acusaÍam valores anômalos, são os parâmetros de chumbo

zinco e arsênio. A geomorfologia é o que nos conhecemos, planícies rochas e as

Serras, que... Que é mosaico na nossa região, entretanto principal objetivo

nesse caracterização é nôs idenliÍicarmos onde a um potencial espeleológico,

porgue em ambiente de rochas carbonaticas a uma susceptibilidade no

desenvolvimento dessas cavidades. O resultado da prospecção nesse mapa a

direita, constituem mais de 't .200 pontos de controle, foram realizadas por

caminhamento espeleológico, tendo sido identiÍicado 25 feições espeleológicas.

Dessas 25, 15 delas foram caracterizados como cavidades, 8 abismo e dois
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abrigos. Objetivo de se identiÍicar essas cavidades e de avaliar a distáncia

dessas cavidades em relação ao empreendimento. A legislaçâo exige que se

estiver numa área de influência inferior a 250 m, programas especiÍicos deveráo

ser concebidos, nâo é o caso do que foi identificado nessê projeto, entretanto

sendo mais preventivo ainda, Íizemos uma análise de veriÍicaçâo se essas

qualidades possuem água no seu interior, e não Íoi constatado a presença de

nÍvel da água nessas cavidades, o que naturalmente traria para dentro da área

de influência dos estudos, sendo assim a necessidade de valoração dessas

cidades. Não é o que ocorreu e ocorre para esse empreendimento. No mapa

que nós temos a localizaçáo de algumas dessas instituiçôes que Íoram

descritas. E o que está no interior da área de influência direta a verificação da

sua presença de água ou náo. A hidrograÍia lemos localizaçâo geográfica e

hidrográÍica o que tá em verde claro representa a bacia do Rio São Pedro e

Ribeirão Santa Rita, que está inserida na sub-bacia hidrográfica do rio Sáo

Pedro, e essa por sua vez deságua no Entreribeiros se alimenta portanto, a

bacia do Rio Parecatu e posleriormente do Rio Sâo Francisco. A hidrogeologia,

esse atributo físico tem sido um dos estudos das áreas mais estudadas, e teve

início a partir de 2008 com o monitoramento de nascentes e vazões, com o

objetivo de fornecer informaçôes para que a operaçâo pudesse ser viabilizada,

dessa forma objetiva, se identiÍicar o fluxo de água subterrânea e o seu

comportamento durante as operaçôes de deságue de minas. Também

realizados estudos de drenagem ácida, o que é estudo de drenagem ácida?

Onde há ocorrência de mineralizaçÕes de sulfeto, esses que é o objeto de

exploraçáo para posteriormente beneÍiciamento das substâncias pleiteados

nesse projeto, que é o caso do zinco e chumbo. Esse material em contato com o

ambiente, ele pode promover uma oxidaçâo, uma solubilização e acelerar um

processo chamado de drenagem ácida. Entretanto os estudos que foram

realizados vários ensaios e ao longo de vários meses nâo apontou esse

potencial, entretanto, apenas em algumas amostras consideradas de forma

muito pequena termos amostrais em torno de 57o, das emostras analisadas

estão presentes nos filitos, esses filitos por sua vez acabam tendo uma reação

conjunta cDm as rochas encaixantes, que sáo as rochas carbonaticas e calcária.
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Para quem é agricultor sabe muito bem que se utiliza o calcário para coÍrigir a

acidez do solo, naturalmente, a composição dessas rochas encaixantes

minimizam e acabam editando qualquer potencial na geraçáo de efluente ácido.

Com relaçáo à qualidade do ar e ruÍdo, foram avaliados mais de 7 pontos

lnclusive objetivando a avaliação do seu efeito sinérgico, considerando que as

operaçôes de Ambrósia, já encontra-se em plena atividade, além das operações

Ambrósia, existem outras alividades de mineradoras na regiâo na bacia do Rio

São Pedro. Assim como as atividades que hoje representada pela agricultura

quando, você desenvolve suas atividades, você também está contribuindo para

essa alteraçáo. Os ruídos idem, também foram analisados e também a um

somatório de outras atividades, que contribuem para a qualidade do ruÍdo, assim

como a qualidade do ar, meio biótico e abiótico, objetivo do meio os atributos

estudados consistem nos estudos voftados, a flora a vegetaçâo e a fauna

propriamente dita. Objetiva identificar as fitoÍisionomias e o estado de

conservação delas, e dessa forma foram identificados, matas ciliares, floresta

estacional e cenadão, que o que predominâ nessa regiáo. No que diz respeito

aos estudos da fauna, foram estudados todos os grupos faunísticos,

considerando os estudos de mamiferos, de aves, estudos de répteis e anfíbios.

Estudos de ictiofauna e organismos aquáticos e além dos mamiferos voadores,

que sáo os morcegos. Também foram estudados e não estão representados

aqui, os estudos de entomoufauna ou seja, nenhum grupo faunÍstico Íicou de

fora. Destaque para todos esses grupos, no grupo de masloÍauna e de aves que

apresentaram espécies, em alguma listagem ameaçada de extinçâo. Objetiva e

a gente lÍazeÍ a situação da qualidade ambiental, no que diz respeito à

preservaçáo da biodiversidade, na regiáo da sub-bacia de intençâo desse

empreendimento, porque ela também servirá de equilibrio para as operaçôes

buscando a sustentabilidade, operacional da mina Bonsucesso. Meio sócio-

econômico, um meio extremamente importante a ser avaliado. E como eu disse

avalia-se no municÍpio, entretento vamos deslacar o Senso Rural, que é o objeto

de avaliaçâo principal no meio sócio-econômico, uma vez que objetiva se

idenlificar todos os seus superíiciários, e moradores que estejam no entorno, e

que direta ou indiretamente possam receber algum desses impactos potenciais
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que nós apresentaremos a seguir. Objetivo também dessa caraclerizacrâo, é

identificar o modo de vida dessas comunidades, hoje 557o possuem renda de

até dois salários mínimos, detalhes nos estudos que foram realizados para

Ambrósia, em 2012 cuja responsabilidade, também foi da SSMA consultoria,

esse valor era inferior a 1.5 salário por família, evidencia-se já uma melhora

nessa condiçáo de renda, para essas comunidades, que estâo nessa área

propícia ao desenvolvimento da atividade mineral. A água é 55% dessas famílias

ainda utilizam sim de captação ou em Nascente, ou em postos ou captação

direta dos cursos d'água. Os bens culturais estilo inseridos no meio sócio-

econômico, quem avalia os bens culturais ao lnstituto do patrimônio histórico e

artistico nacional IPHAN e o lnstituto Estadual do patrimônio histórico artístico e

ao IEPHA. Essas sâo as autarquias, que são intervenientes no licenciamento

ambiental, dessa forma análise considera avaliação e a manúestaçâo dessas

autarquias, o que foi encontrado na área, Íoi encontrado alguns artefatos, na

verdade 3 artefatos sem contexto histórico e elas estão guardadas no Museu da

PUC de Minas. Com relação ao patrimônio material e imaterial ele inclusive já foi

amplamente debatido e analisado em licenciamentos anteriores, tal fato que o

IPHAN no seu termo de referência exigiu um estudo de caracterizaÉo, ou

melhor, um projeto de avaliaçáo de impacto ao patrimônio arqueológico.

Portanto avaliaçâo dos impactos. Primeiramente estamos aqui de forma

ordenada todos os possiveis e potenciais impactos ao meio sócio-econômico, ao

meio físico e ao meio biótico. Vejam vocês, analisamos todos os aspeclos

ambientais, ou seja, aquilo que tem potencial para causar um impacto, uma

alteraÉo nas condiçÕes ambientais. Uma vez identiÍicado esses potenciais

impactos, direciona assim os estudos para as recomendações, e as propostas

dos seus programas de mitigaçâo, e Controle Ambiental, e até mesmo aquelas

que poderâo evitar um potencial impacto, em caso de não se conseguir mitigar

ou controlar, o sistema prevê as medidas compensatórias. Portanto vamos

destacar alguns aspectos e potenciais impactos mais relevantes, aqueles que

realmente deverão estarmos atentos para, que possamos analisar. Quais...

Quais os progÍamas que foram propostos e dessa Íorma, assegurar o controle e

a mitigaçâo desses potenciais impactos. Vamos explicar nessa árvore à direita
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do slide, consiste na avaliaçâo, dos impactos para cada um desses aspectos

apresentados. O impacto ele pode ser direto ou indireto. Direto aquele que está

diretamente afetada a área do empreendimento. O impac'to pode ser regional ou

local. Local é quando está na área do empreendimento. E se ele passa uma

área de entorno ele é considerado já regional. Pelo... Pelo critério adotado o

impacto pode ser benéÍico ou negativo ou melhor dizendo adverso ou benéfico.

O impacto pode ser temporário. Ele pode também ser continho. O impacto pode

ser imediato ele pode ser percebido a médio, a longo prazo. O impacto também

pode ser reversÍvel como também pode ser ineversÍvel. O impacto poderá

produzir um eÍeito sinérgico conforme o conceituei agora a pouco. No que diz

respeito à alteração da qualidade do ar, ela está prevista em todas as fases do

empreendimento, mas ela tem uma natureza mitigável, uma vez que os

programas implementados de problemas de controle das emissôes

atmosféricas, programa de monitoramento da qualidade do ar, programa de

monitoramento de fumaça preta de seus equipamentos, programas planos de

circulaçâo de tráfico de veÍculos internos, além de implantação de cortinas

arbóreas, poderão mitigar esses impactos. Alteração no regime hidrológico,

como eu mencionei, haverá um descarte de atê 2.000 metros cúbicos hora,

proveniente do deságue das operaçôes em minas subtenâneas. Eles terão

como aporte ao Rio Ribeirâo Santa Rita e aporte no rio Sáo Pedro, nós estamos

fazendo esse acréscimo, considera assim a partir desse ponto o impacto

positivo, por que irá aumentar a disponibilidade hídrica, nos estamos falando de

uma região já declarada como área de conflito para uso de recurso hidrico. Mas

também nâo podemos deixar de apontar os seus impactos potencial de gerar um

impacto negativo. Por que uma vez descartado esses efluentes se nâo atendido

os padrÕes de lançamento que a legislaçáo exige como controle, poderá assim

também ter potencial para ocorrência das alleraçôes dessas qualidade.

Entretanto programas deverão ser implementados na sua totalidade evitando

assim a mitigaçâo desses impactos. O que diz respeito ao regime

hidrogeológico, se haverá deságue de mina, o empreendimento já estará

interferindo nas águas subtenâneas. Esse impacto, entretanto, ele é um impacto

reversÍvel, e tem o seu caráter temporário durante as operaçôes da mina
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539 subterrânea. O que deve ser destacar, nessa operaçáo, que esses programas

540 de estudos hidrogeológicos, consistem no principal instrumento de planejamento

541 e gestáo operacional da mina subtenânea. Tal a importância desses estudos

542 vem sendo realizados desde 2008, conforme eu mencionei faço esse destaque.

543 Aumento de risco subsidência, o impacto direto a área de influência desse ícone

544 ou vamos dizer da área que identiÍica, os estudos hidrogeológicos onde o nÍvel

545 da água sofrerá alteração. Essa área ela limita... limitada essa área de provável

546 rebaixamento incide-se aí em um aumento no potencial de geraÉo de risco de

547 subsidência. O que é subsidência? São dolinas na verdade sâo abatimentos e

548 no ambiente de rochas calcárias e dolomítico isso já tem uma ocorrência natural,

549 mas quando você interfere, no seu regime hidrogeolôgico você, pode

550 potencializar o risco de ocorrência em áreas de risco de maior faturamento

551 desse ambiente. Dessa forma como é que o empreendimento prevê a sua

552 mitigação? A NEXA possui um norral tecnológico de gestáo, denominados de

553 problemas gerenciamento de riscos em áreas dolomiticas. E esse programa

554 implementado na sua integralidade, e com todas as variáveis que são imputados

555 a esse programa, terá condições de se mitigar de se prever alguma dessas

55ó áreas que eventualmente, tem o elevado potencial. Alteraçáo física da

557 paisagem, ela ocorrerá, mas ela nâo ocorrerá de forma drástica, uma vez como

558 apresentado, na apresentação do empreendimento, ela ocorrerá em uma mina

559 subterrânea. O que se altera nesse contexto? Apenas as estruturas a serem

560 instaladas, como área de apoio e a formação de pilhas de estéril. Enúetanto com

561 o desenvolvimento operacional e chegamos ao Íinal da sua vida útil, boa parte

562 desse material estéril, que aquilo que nâo têm minério ele será devolvido para o

563 inlerior da mina até mesmo sendo utilizado como realce, para o desenvolvimento

5u da lavra subterrânea. Meio biótico, analisamos principais riscos voltados ao meio

565 biótico, e os principais riscos estáo relacionados ao afugentamento, e

566 atropelamento de animais, dessa forma, os estudos relacionados aos grupos

567 Íaunlsticos, apontam alguns programas que deveráo ser implementados, tais

5ó8 como, os programas de monitoramento da fauna, mas assim acima de tudo

569 programas inlernos, que vâo definir ali os critérios operacionais do

570 empreendimento. Como nós apresentamos planos de circulação de tráfico



4.13 . ANEXO X!tI - TRANSPORTE PARA AUDIÊNCIA PÚBIICA

Para a Audiência Pública, foram fornecidos transportes pera âs comunidades no entorno citedos

no RIMA. São elas: Povoado do Cunha, Assentamento Nova Lagoâ Rlcâ e Morro Agudo. S€gue ebeixo as

fotos e a lista de presença das pessoas que utilizaram o transporte fornecido pelo empreendedor (Nexa

Resources).
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Embarque da comunidade do Cunha para a AP
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Embarque do PA Nova Lagoa Rica para a AP
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Embarque do PA Nova [agoa Rice pâÍe a AP
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Embarque de comunidade dê Morro A8udo para a AP
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