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APRESENTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

2 APRESENTAÇÃO 
GERAL  

A Nexa Recursos Minerais S.A. (Nexa) possui, no município de Três 

Marias - MG, um empreendimento metalúrgico que tem como atividade 

principal a produção de zinco, no qual é gerado um resíduo industrial 

em forma de polpa que precisa ser disposto em depósitos/barragens de 

contenção.

Para a continuidade da operação da Unidade é necessário um local para 

a disposição do resíduo em polpa e, por não existir melhor alternativa 

tecnológica, foi planejado o Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central do Depósito de Rejeitos Murici – DRM, que prevê o alteamento de 

dois depósitos já existentes na área da Nexa em Três Marias.
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Este documento apresenta o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que constitui 
uma síntese das discussões feitas no Estudo de Impacto ambiental - EIA elaborado 
para subsidiar o processo de licenciamento do Projeto Alteamento dos Módulos 
Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici – DRM. Neste contexto, a Nexa está 
requerendo o licenciamento do alteamento dos dois depósitos existentes, de modo a 
aumentar a área para disposição dos seus resíduos industriais.

O Estudo de Impacto Ambiental, e consequentemente o Relatório de Impacto 
Ambiental, visaram apresentar a natureza das modificações pretendidas e dos 
impactos potencialmente produzidos/intensificados pelo alteamento dos depósitos.

Saiba MAIS
 

Um depósito ou uma barragem de resíduos/rejeitos é construída a partir de um 
dique que então tem a função de conter os materiais, geralmente em forma de polpa, 
ali depositados.

Alteamento: diz-se que uma estrutura foi alteada quando um barramento inicial, 
chamado de dique de partida, recebe uma nova cama de material no maciço, a fim de 
aumentar o volume potencialmente armazenado no reservatório. 

Depósito ou barragem? Comumente, chama-se de barragem a estrutura que está 
posicionada em um vale de um curso d’água e, de depósito (como é o caso do DRM), 
a estrutura que está em uma vertente ou topo de morro. Contudo, ambos podem ser 
entendidos como barragem pela definição das leis aplicáveis.

Resíduo ou rejeito? O termo rejeito é geralmente empregado na mineração, para se 
referir ao material que “resta” no processo de beneficiamento dos minérios. Já na 
indústria (como é o caso da planta metalúrgica de Três Marias) geralmente se utiliza 
o termo resíduo para o material residual do processo produtivo. Esta definição segue 
disposições das leis do estado de Minas Gerais.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A Unidade Três Marias está localizada na porção centro-norte do estado de Minas 
Gerais, no município de Três Marias. O empreendimento está sediado na BR-040, 
rodovia federal que interliga Brasília ao Rio de Janeiro, na altura do km 284,5. A 
figura a seguir mostra a localização do empreendimento.

Os módulos Oeste 1 e Central do DRM constituem estruturas integrantes do 
empreendimento, estando localizados a apenas 4 km da planta industrial. O acesso 
ao local, por área externa às propriedades da Nexa, se dá pela Estrada Consciência, 
a partir da sede urbana de Três Marias, no sentido norte, em direção à localidade 
conhecida como “Aldeia do Dourado”.

| Localização da Unidade Três Marias e acessos principais.



 13 12

HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO   

A história da Nexa Recursos Minerais S.A. tem início no ano de 1956, com a fundação 
da Companhia Mineira de Metais (CMM). Ainda na década de 1950, a empresa inicia 
pesquisas minerais em jazidas de zinco no atual município de Vazante-MG.

Diante da constatação de enorme potencial de produção mineral, a companhia 
decide pela implantação de um empreendimento metalúrgico, em Três Marias-MG, 
que começou a operar em 1969, produzindo zinco a partir do minério explorado em 
Vazante.

Já em 1984, a Unidade Três Marias passa a utilizar, também, como matéria-prima 
o minério de zinco produzido em Morro Agudo, mina localizada no município de 
Paracatu-MG. Em 1988, modificações no negócio impulsionaram a produção de zinco 
metálico em lingote na Unidade de Três Marias, passando de 10 mil para 90 mil 
toneladas por ano, em 1993.

Após uma reestruturação no Grupo Votorantim, controlador da Companhia Mineira 
de Metais, a empresa altera, no ano de 1996, a razão social para Votorantim Metais. 
No início dos anos 2000, a Unidade Três Marias tem sua produção intensificada, 
passando de 90 mil para 180 mil  toneladas por ano de zinco metálico. Mais 
recentemente (2017), após abertura de capital, a empresa passou a atuar com a razão 
social de Nexa Recursos Minerais S.A.

Hoje, a produção da metalúrgica da Nexa em Três Marias é de aproximadamente 193 
mil toneladas por ano de zinco, sendo a maior produtora de zinco do Brasil.
Nas décadas iniciais de operação, os resíduos industriais eram dispostos no 
chamado Dique de Segurança, localizado na margem direita do rio São Francisco. 
No início de 2001, com a necessidade de novos locais para disposição dos resíduos, 
foi construída a Barragem Córrego da Lavagem (BCL), localizada a cerca de 5 km da 
planta metalúrgica.

Após o início da operação da BCL foram observadas infiltrações, com presença de 
contaminantes na água subterrânea. Foram realizadas diversas ações para conter 
as infiltrações e também minimizar seus efeitos. Por fim, a empresa estudou outras 
formas para dispor os resíduos da produção, bem como os resíduos da BCL e 
Dique de Segurança, retirando as fontes de contaminação destas duas estruturas, 
sendo proposta, então, a implantação de um novo depósito que impedisse novas 
contaminações das águas e do solo.

Deste modo implantou-se o Depósito de Rejeitos Murici – DRM, que passou a receber 
os resíduos dos reservatórios anteriores (BCL e Dique de Segurança), bem como os 
novos resíduos gerados na produção. O Depósito de Rejeitos Murici – DRM iniciou 
sua operação no ano de 2011, apresentando dupla impermeabilização com manta de 
polietileno de alta densidade – PEAD, altamente resistente.

O Depósito de Rejeitos Murici foi projetado em módulos (Central, Leste e Oeste), cujas 
construções foram realizadas em etapas, sendo também previsto, no projeto inicial, 
o alteamento de dois destes módulos (Central e Oeste). Posteriormente, foi verificada 
a necessidade de construção de mais um módulo para disposição dos resíduos 
armazenados no Dique de Segurança e na BCL. Por isso, o módulo inicialmente 
denominado Oeste, passou a ser chamado de Oeste 1 e foi projetado um novo depósito: 
o Oeste 1I. 

Destaca-se que os módulos Oeste 1 e Central do DRM, que serão alteados, nunca 
apresentaram qualquer problema de estabilidade.

A Licença Prévia nº 052/2008, certificando a viabilidade ambiental do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM, já contemplava o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, 
com coroamento para a Elevação 602,0 m, objeto deste estudo ambiental.

| Fonte: arquivo interno da Nexa. | Fonte: arquivo interno da Nexa.
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| Localização de estruturas antigas e atuais de disposição de resíduos industriais.

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 
O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos 

Murici tem como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento 

de resíduos gerados na planta de zinco da Unidade Três Marias entre 

os anos de 2023 e 2026. O Projeto é indispensável para garantir a 

continuidade da operação metalúrgica em Três Marias e, também, nas 

unidades minerárias que fornecem matéria-prima.

A Unidade Três Marias produz, atualmente, cerca de 193 mil toneladas 

de zinco por ano e conta com um total de 1.580 empregados, sendo 976 

próprios e 604 terceiros, fixos e móveis.

O empreendimento beneficia, de forma integrada, os concentrados, 

provenientes das minas de Vazante e Morro Agudo (Paracatu-MG) 

gerando, assim, os produtos finais: ácido sulfúrico, catodo granulado de 

zinco, pó de zinco, materiais eletro minerais, sulfeto de mercúrio, ligas, 

óxido de zinco e gralhada de zinco. 

A Nexa tem realizado, com o apoio de empresas especializadas, diversas 

pesquisas para dispor o resíduo industrial de Três Marias de outra 

forma que não em polpa. Porém, existem grandes limitações técnicas e, 

até o momento, não foi encontrada alternativa senão a construção de um 

depósito para armazenar a lama.

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM se 

caracteriza pelo alteamento de duas estruturas existentes (módulos 

Oeste 1 e Central) e contínuas no espaço. A definição do arranjo para 

o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central consistiu na elevação 

coroamento, da cota 598,0 m (em que se encontra, atualmente, o módulo 

Oeste 1 e o módulo Central do DRM) para a cota 602,0 m. O alteamento do 

barramento será executado pelo método de jusante com implantação 

de um sistema de impermeabilização. A figura a seguir apresenta o 

arranjo geral da estrutura de modo simplificado.

Saiba MAIS

No método de alteamento de jusante, à medida que a borda livre do reservatório é atingido 
pelos rejeitos são feitos alteamentos no sentido do fluxo da água (a jusante), sendo que 
este método é considerado o mais seguro e com menores riscos.
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| Arranjo geral do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central.
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UNIDADE DE NEGÓCIO:
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ALTEAMENTO DOS DEPÓSITOS OESTE 1 E CENTRAL
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| Configuração do maciço após alteamento dos módulos Oeste 1 e Central.

| Esquema do sistema de impermeabilização e sistema de detecção de vazamentos.

IMPERMEABILIZAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO 

Os resíduos industriais gerados no processo produtivo do zinco apresentam-se 
como Classe I (Perigoso), conforme norma técnica ABNT NBR 10.004:2004. Por isso, 
atendendo às melhores práticas para prevenção de contaminação ambiental o Projeto 
Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM contemplará a implantação de 
revestimento impermeabilizante (geomembrana em dupla camada), com a instalação 

de sistema de detecção de vazamentos. A construção inicial do DRM já contemplava 
impermeabilização e dispositivos de detecção de vazamentos.

Saiba MAIS

Classificação dos resíduos sólidos: os resíduos, em função de suas características 
físicas e químicas, são classificados quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente 
e a saúde do homem, sendo os critérios desta classificação estabelecidos pela norma 
ABNT NBR 10.004:2004. Os resíduos podem ser divididos em duas classes I e II, como 
perigosos, não inertes e inertes. Os resíduos classe I são do tipo perigosos, já os classe 
II, não perigosos, podem ser divididos entre inertes e não inertes. Os resíduos inertes 
são um tipo de material que quando em contato com água, não sofrem transformações 
físicas, químicas ou biológicas, mantendo-se inalterados por um longo período, já 
os não inertes são os resíduos que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, 
tóxicos, patogênicos, e nem apresentam predisposição a sofrer uma reação química. 

Geomembrana: consiste em uma manta de liga plástica, elástica e flexível. Um dos tipos 
mais encontrados são fabricadas com polietileno de alta densidade – PEAD.
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- RESERVA LEGAL

1. DE-C720520009-0603CIV0103: BASE TOPOGRÁFICA - PLANTA

2. DE-C720520009-0603CIV0105: ARRANJO GERAL - PLANTA

3. RL-C720520009-0603CIV0100: RELATÓRIO TÉCNICO

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. SISTEMA DE COORDENADAS UTM, DATUM SIRGAS 2000, FUSO 23S.

3. OS VOLUMES DE ESCAVAÇÕES DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO 0, 3 E 4 FORAM 
ESTIMADOS CONSIDERANDO ESCAVAÇÕES DE 5,0 METROS DE PROFUNDIDADE.

4. A ÁREA DE EMPRÉSTIMO 2 JÁ ESTÁ LICENCIADA E PARCIALMENTE EXPLORADA.

VOLUMES ESTIMADOS

ITEM UN. QUANTIDADE

ÁREA DE EMPRÉSTIMO - 0 m3 665.000

ÁREA DE EMPRÉSTIMO - 2 m3 700.000

ÁREA DE EMPRÉSTIMO - 3 m3 1.335.000

ÁREA DE EMPRÉSTIMO - 4 m3 500.000

TOTAL m3 3.200.000

| Áreas de empréstimo e bota-fora previstasSISTEMA DE DRENAGEM E EXTRAVASOR DE EMERGÊNCIA

O Projeto contará com estruturas de drenagem que disciplinam as águas garantindo 
a estabilidade do Depósito, sendo elas: canaletas de berma, bueiros, bacias de 
dissipação, descidas d’água e canais periféricos.

Para maior garantia da segurança da estrutura, foi projetado, de forma bastante 
conservadora, um sistema extravasor de água de emergência, previsto para ser 
acionado em caso de falha de bombeamento por mais de 30 dias.

ETAPAS DO PROJETO

ETAPA DE PLANEJAMENTO DO DEPÓSITO: esta etapa consiste, basicamente, na 
realização de estudos e investigações preliminares que darão suporte à elaboração 
e desenvolvimento do projeto. Nesta etapa são realizados estudos geológicos-
estruturais e geotécnicos (comportamento dos solos e rochas), de sismicidade 
(intensidade e frequência dos movimentos da terra), hidrológicos (caracterização do 
comportamento das chuvas e regimes dos rios) e estudos de hipóteses de ruptura.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO: nesta etapa ocorrerão as atividades 
de implantação e desmobilização do canteiro de obras, retirada da vegetação e 
limpeza do terreno, utilização das áreas de empréstimo, bota fora, terraplenagem 
(corte e aterro), relocação de acessos, obras civis e eletromecânicas e implantação 
de instrumentos de monitoramento.

As áreas de empréstimos são locais destinados à retirada de materiais a serem 
utilizados nas obras de implantação. No Projeto estão previstas quatro áreas de 
empréstimo e um bota fora, como pode ser visualizado na figura a seguir. Todas 
estão localizadas no interior de imóvel de propriedade da Nexa.

Durante a etapa de implantação do Projeto o efetivo de mão de obra estimado será 
de 1.022 trabalhadores. Está prevista a contratação de empresas para a execução 
das obras, além de empresa especializada, para fiscalização, garantindo a correta 
execução do projeto.

Conforme previsão, a construção civil do Projeto ocorreria em duas 
etapas, a primeira entre os meses de agosto de 2022 e outubro de 
2022 e, a segunda, entre os meses de fevereiro e agosto de 2023, 
buscando enquadrar a execução das obras ao período de estiagem. 
 
ETAPA DE OPERAÇÃO DO DEPÓSITO: A operação do depósito ocorrerá do mesmo 
modo que acontece atualmente. O transporte do resíduo proveniente da planta 
metalúrgica para o DRM é realizado por meio de tubulações, nas quais os resíduos, 
em forma de polpa, são bombeados até o reservatório Oeste 1 (que, no momento, está 
recebendo materiais). 

A água sobrenadante no reservatório será recuperada adotando o mesmo 
procedimento atualmente executado, ou seja, por meio de uma estação de 
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bombeamento flutuante. A água captada no reservatório que se formará nos módulos 
Oeste 1 e Central será, conforme procedimento atual, direcionada para a estação de 
tratamento de efluentes industriais da Unidade Três Marias.

A Nexa adota criterioso sistema de gestão de segurança nas estruturas do Depósito 
de Rejeitos Murici, sendo elas: monitoramento visual e por meio de instrumentos, 
auditorias externas e declarações da condição de estabilidade e sistemas de gestão 
de segurança, tendo como premissas o conteúdo e a organização prevista no Plano 
de Segurança de Barragens (PSB) e Plano de Ação de Emergência - PAE conforme 
diretrizes dispostas na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

FECHAMENTO DO DEPÓSITO: A Unidade Três Marias possui um Plano de 
Descomissionamento, com previsões para quando acabar a vida útil do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM e ele for fechado. As ações de descomissionamento previstas 
para os Módulos Oeste 1 e Central já contemplavam o alteamento para a El. 602,0 
m, e incluem fechar o depósito com manta impermeabilizante, transpor solo para 
cima da estrutura, revegetar e transformar a área em uma unidade de conservação 
ambiental, sem uso público.

O início do descomissionamento da estrutura de disposição de resíduos está 
prevista para o ano de 2026, após o fim da útil proporcionada pelo alteamento dos 
Módulos Oeste 1 e Central. As ações de descomissionamento serão executadas 
durante quatro anos, com previsão de finalização em 2030. DIAGNÓSTICO  

SOCIOAMBIENTAL

3
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Esta seção apresenta as áreas de influência do empreendimento com 

uma caracterização atual das mesmas sob aspectos do meio físico, biótico 

e socioeconômico. 

 

ÁREAS 
DE INFLUÊNCIA 
As áreas de influência são aquelas que recebem os impactos diretos e 

indiretos, benéficos e adversos do empreendimento. Foram adotadas as 

seguintes áreas de influência:

Área Diretamente Afetada – ADA: área de intervenção direta pelas 

atividades do empreendimento;

Área de Influência Direta – AID: compreende a área diretamente afetada e 

as áreas de entorno do empreendimento, que são aquelas potencialmente 

sujeitas aos impactos diretos da operação do empreendimento. Seus limites 

irão variar em função das particularidades de cada empreendimento e 

das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas 

a serem estudados;

Área de Influência Indireta – AII: é aquela potencialmente sujeita aos 

impactos indiretos da operação do empreendimento.

ÁREA DE DIRETAMENTE AFETADA

A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 
Central tem 218,9515 hectares e corresponde ao local do depósito que já se encontra 
em operação e, também, as áreas auxiliares (empréstimo, bota-fora, canteiro de obras, 
acessos).

| Área Diretamente Afetada

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Foram definidas duas Áreas de Influência Direta (AID) do Projeto Alteamento dos 
Módulos Oeste 1 e Central: uma para os meios físico e biótico e, outra, para o meio 
socioeconômico.

De maneira geral, os limites da AID dos meios físico e biótico acompanham os divisores 
de água abrangendo, sobretudo, as sub-bacias dos córregos Retiro Velho e Matinha e 
outros córregos de menor porte, afluentes do rio São Francisco pela margem direita.

A área de influência direta do meio socioeconômico abrange propriedades rurais 
no entorno da área diretamente afetada, a Aldeia do Dourado, a Ilha da Catuaba, a 
Vila dos Albanos, além de toda a mancha urbana do distrito sede do município Três 
Marias e do bairro Beira-Rio, inserido no município de São Gonçalo do Abaeté.
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Saiba MAIS

Os divisores de água, também denominados de interflúvios são áreas ou terrenos 
mais elevados situadas entre dois cursos d’água ou dois vales.

| Áreas de Influência Direta

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

Também foram definidas duas Áreas de Influência Indireta (AII): uma para os meios 
físico e biótico e, outra, para o meio socioeconômico.

Os critérios adotados para delimitação da AII dos meios físico e biótico são similares 
aos considerados para a AID. A referência principal correspondeu aos limites dos 
divisores de cursos d’água, porém, abrangendo, em complemento, porções de 
planície fluvial do rio São Francisco, na margem esquerda deste, parte das bacias 
hidrográficas dos córregos Consciência e Lavagem e porções a 10 km a jusante da 
estrutura.

A AII do meio socioeconômico abrangeu toda a área dos municípios de Três Marias 
e São Gonçalo do Abaeté.

| Áreas de Influência Indireta
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INSERÇÃO 
GEOGRÁFICA 
Existem diversos atributos de elevada relevância social e/ou ambiental 

que podem comprometer a localização de um empreendimento. Por isso, 

foi realizada uma análise detalhada da inserção geográfica da área 

diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, 

considerando diversos atributos previstos tanto nas leis que definem as 

diretrizes para licenciamento em Minas Gerais, quanto indicados pela 

literatura.

Unidade de Conservação  
(proteção integral e uso sustentável) ou 

Zona de Amortecimento

Reserva da Biosfera

Corredor Ecológico

Sítios Ramsar 

 
Área de drenagem a montante de trecho de 
curso d’água enquadrado em classe especial

Bacia Hidrográfica  
(captação de água superficial em área de 
conflito por uso dos recursos hídricos)

Potencialidade de ocorrência de cavidades

Área de Preservação Permanente
 

Reserva Legal

Área de restrição e controle de uso de  
águas subterrâneas

São áreas que podem ser instituídas tanto pela união, quanto 
por estados e municípios, que possuem características naturais 

relevantes e são legalmente demarcadas com a função de 
salvaguardar a representatividade de porções significativas e 
ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 
preservando o patrimônio biológico existente. No entorno 

das UCs, são estabelecidas zonas de amortecimento, onde a 
ocupação é controlada para não afetar a UC.

São áreas, definidas internacionalmente e criadas por 
instituição ligada à Organização das Nações Unidas – ONU, 
que visa priorizar o uso sustentável dos recursos naturais 
e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e 

os valores humanos para implementar as relações entre as 
populações e o meio ambiente em todo o planeta.

É uma faixa de vegetação com o objetivo de ligar dois 
fragmentos florestais.

São zonas úmidas, como por exemplo pântanos, classificadas 
como local de importância ecológica internacional.

Cursos d’água de classe especial são aqueles que possuem 
elevada qualidade da água, podendo ser utilizada para 
consumo humano com simples desinfecção. Para não 
ocorrer impactos na qualidade das águas, a lei prevê 

restrições à localização de empreendimentos a montante.

Região de drenagem com um curso d’água principal, onde 
todas as águas drenam para um mesmo ponto. Em algumas 
bacias, onde os usos das águas superficiais são intensos, há 
restrições para captação em decorrência de conflito por uso 

dos recursos hídricos.

Áreas onde ocorrem rochas que apresentam potencial 
alto ou muito alto para ocorrência de cavidades, como os 

calcários e os dolomitos.

Área no entorno de cursos d’água, lagoas, nascentes, em 
topos de morro, em locais com acentuada declividade e em 
condições específicas de relevo que devem ser preservadas, 

de acordo com a lei.

Área localizada no interior de uma propriedade rural que 
deve ser mantida com vegetação natural da região, com 
objetivo de conservar a biodiversidade, a fauna e a flora.

Áreas definidas em legislação específica onde há restrição e 
maior controle para uso das águas subterrâneas.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atributo Conceito Há interferência?
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Área de Segurança Aeroportuária/ 
Zona de Proteção de Aeródromo

Bioma

Supressão de vegetação nativa

Corpos d’água de classe especial

Rio de Preservação Permanente

Terras Indígenas

Terras Quilombola 
(interferência ou proximidade)

Bens Culturais Acautelados

Área com Necessidade de Remoção de 
População Atingida

Plano Diretor Municipal

Zoneamento Ecológico Econômico  
de Minas Gerais

Áreas de Interesse para Conservação

Assentamentos Rurais

Processos Minerários

Constitui um raio no entorno de aeroportos, pistas de pouso, 
etc. onde não pode ser desenvolvida algumas atividades que 

atraem fauna (especialmente aves), que podem comprometer 
a segurança dos voos.

Pode ser entendido com uma grande unidade biológica cujas 
características de clima, vegetação, solo e outros possuem 

certa homogeneidade. Alguns biomas, como a Mata Atlântica, 
possuem restrições específicas para supressão de vegetação.

A vegetação nativa é aquela original de uma região, sua 
supressão pode depender de estudos ou compensações 

específicas.

São rios, córregos, lagoas, etc. que possuem elevada qualidade 
da água, podendo ser utilizada para consumo humano com 

simples desinfecção.

Rios (ou trechos) que foram legalmente protegidos com o 
objetivo de manter o equilíbrio do ecossistema, proteger 
paisagens, favorecer educação ambiental e contato com a 

natureza, o lazer e a pesca.

Área territorial que o Brasil assegurou aos povos indígenas, 
garantindo o direito à propriedade de suas terras.

Área territorial que o Brasil assegurou às comunidades 
quilombolas, garantindo o direito à propriedade de suas terras.

Os bens culturais podem ser materiais (por exemplo, 
arqueológicos ou da arquitetura que tenha importância 
histórica) ou imateriais (por exemplo, conhecimentos, 

saberes, práticas). Bens culturais acautelados são aqueles 
tombados pelo poder público federal, estadual e municipal 

como sendo um patrimônio para a comunidade (local, 
nacional ou internacional).

São áreas onde há necessidade de reassentar população em 
decorrência da implantação de um empreendimento.

É uma lei criada pelos municípios para definir, entre outras 
coisas, as ocupações possíveis dentro do território municipal.

É um documento que dá diretrizes para a ocupação 
do território de Minas Gerais, com base em atributos 
ambientais, definindo, por exemplo, a relevância de 

conservação de uma determinada área.

São áreas prioritárias, definidas em estudos específicos, que 
indicam as áreas onde existe prioridade para a conservação 

tanto do ambiente como um todo, quanto de grupos 
específicos da fauna e da flora.

Constituem um conjunto de unidades agrícolas, instaladas 
pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) com o objetivo de promover a reforma agrária.

São áreas solicitadas à Agência Nacional de Mineração – 
ANM, por pessoas jurídicas ou pessoas físicas que pretendem 

promover pesquisas ou explorar recursos minerais.

Não. O empreendimento se 
localiza na zona de proteção 
de dois aeródromos. Todavia, 

não contempla estruturas 
ou atividades de natureza 

atrativa de avifauna, não tendo 
potencial de causar impacto 

em Zonas de Proteção de 
Aeródromos.

Não. O bioma de inserção 
é o Cerrado.

Haverá supressão de vegetação 
nativa em três fragmentos, 

correspondentes às áreas de 
empréstimo.

Não 
 
 
 

Não 
 

 
 

Não 

Não

Não

Não. Todo o empreendimento 
está localizado em imóvel de 

propriedade da Nexa.

O Plano Diretor vigente em 
Três Marias, desde 2008 
(antes da implantação do 

Depósito de Rejeitos Murici) 
insere o empreendimento na 
Macrozona de Conservação 

Ambiental – MZCA.

No geral, a área é classificada 
como “alta” prioridade para 

conservação. Todavia, a 
prioridade de conservação 

da flora, fauna e para 
recuperação varia de “média” 
a “muito baixa”, a relevância 
regional das fitofisionomias 

do Cerrado é “muito baixa” e a 
qualidade ambiental varia de 

“baixa” a média”.

Não (de acordo com proposta 
da Fundação Biodiversitas).

Não 
 
 
 

Não

Atributo AtributoConceito ConceitoHá interferência? Há interferência?
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DIAGNÓSTICO 
DO MEIO FÍSICO 
As análises para o meio físico foram realizadas considerando diferentes 

fatores ambientais e seguindo as solicitações do órgão ambiental, 

dispostas no Termo de Referência para elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA. Assim, são apresentados diagnósticos para os 

seguintes temas: Clima, Qualidade do Ar, Ruído, Geologia, Geomorfologia, 

Pedologia, Recursos Hídricos, Qualidade das Águas.

De uma maneira geral, a metodologia para realização dos diagnósticos 

se baseou na análise de dados secundários (consulta a livros, 

revistas, material científico e sites de instituições governamentais), no 

levantamento de dados primários em trabalhos de campo e na análise de 

estudos e monitoramentos empreendidos pela Nexa Recursos Minerais 

S.A. na Unidade Três Marias, cujos dados foram disponibilizados pela 

empresa.

CLIMATOLOGIA 

Para caracterizar o Clima da região onde se pretende desenvolver o Projeto 
Alteamento Módulos Oeste 1 e Central, utilizou dados de estações meteorológicas do 
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET localizadas em Três Marias e Curvelo.

De modo geral foram identificados dois períodos distintos durante o ano: o período 
seco, que vai de maio a setembro e o período chuvoso, que ocorre de outubro a abril. 
Dezembro se caracteriza como o mês mais chuvoso em Três Marias, com média de 
235,34 mm. Os meses mais secos são julho e agosto, com precipitações médias em 
torno de 1,98 mm. 

No período chuvoso as temperaturas e a umidade relativa do ar são mais elevadas 
a nebulosidade é maior e a pressão atmosférica é menor. No período de estiagem 
chove menos, a umidade relativa do ar e as temperaturas são mais baixas, a 
nebulosidade é também significativamente menor e a pressão atmosférica é maior. 

As maiores médias de temperatura do ar ocorrem durante os meses de setembro 
e outubro (30,01°C e 30,59°C, respectivamente), que são também os meses em que 
ocorrem os maiores índices de radiação solar.

| Precipitação na região do empreendimento

| Temperatura e umidade do ar na estação Três Marias
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| Temperatura e umidade do ar na estação Curvelo

QUALIDADE DO AR 

Para diagnóstico da qualidade do ar da área de influência direta do Projeto Alteamento 
Módulos Oeste 1 e Central foram utilizados dados de uma estação de monitoramento 
da Nexa Recursos Minerais S.A. com uma série histórica compreendida no período 
entre janeiro de 2018 e junho de 2020. Os resultados obtidos foram comparados 
com os padrões estabelecidos em legislações de referência. Esta análise contou 
com o monitoramento de 5 parâmetros: PTS (Partículas Totais em Suspensão), MP10, 
MP2,5, Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2). 

Conforme determinam as normas aplicáveis, os monitoramentos são realizados a 
cada seis dias, medindo 24 horas. A legislação para comparação dos resultados 
apresenta padrões para medições de 24 horas e para média anual.

Os dados de monitoramento da qualidade do ar da área de influência direta do 
Projeto apresentaram, em sua totalidade, concentrações de partículas totais em 
suspensão, MP10, MP2,5, SO2 e NO2 inferiores aos padrões legais estabelecidos 
para as amostras de 24 horas. Comparando a média anual de 2018 e 2019 (2020 
não foi calculado, em razão de contemplar apenas o primeiro semestre do ano) com 
o padrão estabelecido na legislação, a grande maioria dos parâmetros apresenta 
resultados bastante satisfatórios, Apenas o parâmetro MP2,5 mostrou resultados 
acima do padrão, estando associados, conforme informações disponibilizadas pela 
Nexa, à influências externas às atividades da empresa (como tráfego na estrada 
municipal) e ao histórico de eventos de queimadas no entorno do ponto.

Saiba MAIS

O Material Particulado pode ser distinguido pelo tamanho das partículas monitoradas 
e seus efeitos aos seres humanos e animais.

As Partículas Totais em Suspensão correspondem a partículas de material sólido ou 
líquido suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, 
apresentam diâmetro equivalente a 50 micrômetros.

O MP10 compreende o grupo denominado partículas inaláveis grossas, apresentando 
diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 10 micrômetros.

O MP2,5 compreende o grupo denominado partículas inaláveis finas, apresentando 
diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 2,5 micrômetros.

| Concentrações de 24 horas de PTS na estação DRM entre 2018 a junho de 2020

| Concentrações de 24 horas de MP10 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020
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| Concentrações de 24 horas de MP2,5 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020.

| Concentrações de 24 horas de SO2 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020

| Concentração de 01 hora de NO2 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020.

| Médias geométricas anuais de PTS | Médias aritméticas anuais de MP10

| Médias aritméticas anuais de MP2,5 | Médias aritméticas anuais de SO2

| Médias aritméticas anuais de NO2
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RUÍDO 

O diagnóstico do ruído na área de influência direta do Projeto Alteamento Oeste 1 e 
Central foi desenvolvido com base nos dados de uma campanha realizada em 26 de 
junho de 2020, nos períodos diurno e noturno em três pontos localizados em áreas 
vizinhas.

Os resultados foram comparados a três legislações/normas de referência: Lei 
Estadual nº 10.100/1990, Decreto Municipal de Três Marias nº 1.346/2005 e 
Norma ABNT NBR 10.151:2019. O ponto de monitoramento R02 – Localidade Aldeia 
do Dourado está localizado no interior da macrozoneamento da área urbana de 
Três Marias, justificando a comparação com padrões estabelecidos para área 
Estritamente Residencial Urbana ou de Hospitais ou de Escolas da Norma ABNT 
NBR 10.151:2019. Os pontos R01 – Estrada Consciência e o ponto R03 – Entrada de 
Fazenda Local foram classificados em campo como áreas de sítios e fazendas em 
virtude das características locais.

Verificou-se que todos os resultados das medições de ruído nos períodos diurno e 
noturno atendem aos limites estabelecidos na Lei Estadual e no Decreto Municipal. 
Por outro lado, se comparados aos limites estabelecidos na Norma ABNT NBR 
10.151:2019 para áreas de sítios e fazendas (pontos R01 e R03), os resultados não 
estariam conformes. Estes pontos estão localizados na Estrada Consciência, sofrendo 
influência do tráfego local.

| Localização dos pontos de monitoramento de ruído

| Nível Contínuo Equivalente (Leq) do ponto R02 
no período diurno

| Nível Contínuo Equivalente (Leq) dos pontos R01 
e R03 no período diurno

| Nível Contínuo Equivalente (Leq) do ponto R02 
no período noturno

| Nível Contínuo Equivalente (Leq) dos pontos R01 
e R03 no período noturno
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| Planície do São Francisco

| Relevo nas vertentes do rio São Francisco

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 

Em termos de geologia (rochas), geomorfologia (relevo) e pedologia (solos), de forma 
sintética, pode se diferenciar três compartimentos nas áreas de influência do Projeto 
Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM: um relacionado a coberturas 
superficiais, outro a vertentes do rio São Francisco e, um terceiro, correspondente 
a superfícies tabulares. Estes compartimentos guardam relação com as rochas, o 
relevo e os solos e se distribuem na paisagem das áreas de influência.

As áreas onde predominam as coberturas superficiais (chamadas de Planícies do 
São Francisco) estão sobretudo associadas à ocorrência de sedimentos transportados 
e depositados nas margens do rio São Francisco (os chamados aluviões). O relevo 
resultante é caracterizado por apresentar declividades bastante amenas, com 
formas planas e as menores altitudes locais (em torno dos 500 metros). Os solos são 
mais desenvolvidos, mas apresentam baixa fertilidade, sendo este compartimento 
geralmente utilizado para instalação de residências e casas de veraneio (por estar 
próximo ao rio São Francisco) ou para pastagens.

O compartimento correspondente às vertentes do rio São Francisco, está associado 
a um relevo esculpido pelos afluentes do rio, representados, nas áreas de influência, 
pelos córregos Retiro Velho, Martinha, Consciência, Lavagem, além de outros de 
menor porte. Nestas áreas ocorre um tipo de rocha chamado de arenito, que se 
caracteriza por apresentar grande quantidade de partículas mais grosseiras 
(areias). Os solos (cambissolos háplicos) são mais espessos, mas apresentam baixa 
fertilidade, por isso, os usos estão voltados às pastagens e atividades industriais 
desenvolvidas pela Nexa, além da ocupação residencial.

| Rocha arenítica | Cambissolo háplico 
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O compartimento correspondente às superfícies tabulares está restrito a uma 
pequena porção das áreas de influência que apresentam as mais elevadas altitudes 
no contexto local, alcançando os 690 metros. Estes locais correspondem à ocorrência 
de uma rocha chamada arcóseo, que é parecido com o arenito, mas que é constituída 
por partículas mais finas (siltes e argilas). Esta rocha é bastante característica 
por ter uma coloração violácea, relacionada à presença de óxidos de ferro em 
sua constituição. O relevo associado é bastante característico por apresentar um 
escarpamento de declividades muito acentuadas, na borda de uma superfície 
elevada, bastante plana. Os solos, por causa da inclinação, são bastante delgados, 
chamados de neossolos litólicos, e apresentam grande restrição à ocupação.

| Superfícies tabulares

| Neossolo sobre arcóseo

| Vista do rio São Francisco e DRM ao fundo

RECURSOS HÍDRICOS (ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS)

A região prevista para implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1  e 
Central do Depósito de Rejeitos Murici está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco em sua alta porção. Em função da localização geográfica da Área 
Diretamente Afetada (ADA), foram definidas como sub-bacias hidrográficas de 
interesse para o presente estudo: córregos Martinha e Retiro Velho, ambos afluentes 
diretos de margem direta do rio São Francisco.
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| Vista geral DRM e córregos Martinha (a direita) e Retiro Velho (a esquerda) preferencialmente na direção norte-nordeste até desaguar na margem direita 
do rio São Francisco, sendo classificado como curso d’água de segunda ordem.
Os córregos Martinha e Retiro Velho possuem um regime intermitente (aqueles 
cujos leitos secam durante algum período do ano), podendo permanecer sem 
fluxo de água por longos períodos.

No que se refere às águas subterrâneas, as áreas de influência são marcadas 
pela presença de duas unidades: a Unidade Fraturada e a Unidade Granular. 
A primeira está associada às rochas denominadas arenitos e arcóseos e se 
caracteriza por apresentar um aquífero misto, com armazenamento e circulação 
das águas predominantemente nas fissuras das rochas, mas também nos poros 
das mesmas. Já a Unidade Granular apresenta aquífero poroso, estabelecido em 
coberturas superficiais (como aluviões) e armazenamento e circulação da água 
nos poros dos materiais que compõem o solo, neste caso.

Para verificar se existem usos da água no local em que se pretende implantar o 
Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central foram levantados as outorgas e 
os cadastros de usos insignificantes para as áreas de influência. O levantamento 
indicou a presença de três outorgas e um cadastro de uso insignificante, sendo 
que nenhuma das captações é interferida pelo Projeto.

A sub-bacia do córrego Martinha drena uma área de 3,88 km². A extensão total 
do curso d’água principal da bacia possui 2,810 km escoando, preferencialmente, 
na direção leste-oeste até desembocar na margem direita do rio São Francisco. 

O córrego Retiro Velho é um curso d´água de pequeno porte que apresenta 
2,877 km de extensão, drenando uma área de 3,68 km². O Retiro Velho percorre 

Saiba MAIS

A Bacia Hidrográfica corresponde a área em que o relevo e geografia direciona toda 
água da chuva, curso d’água (subterrâneo ou superficial) se direciona ao mesmo rio 
principal, no caso da nossa área o Rio São Francisco.

Saiba MAIS

A outorga de direito de uso das águas é concedida pelo poder público estadual ou 
federal e tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 
da água, garantindo o acesso aos recursos hídricos por todos os interessados.

O cadastro de uso insignificante das águas é destinado às captações dispensas de 
outorgas, por serem baixas vazões/volumes captados, mas obrigadas a realizarem 
um cadastro junto ao órgão competente.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS (SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS)

A qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área de inserção do Projeto 
Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central foram avaliadas por meio de dados de 
monitoramentos disponibilizados pela Nexa do período de janeiro de 2018 a junho 
de 2020, em dois pontos nos córregos Retiro Velho e Martinha e em três poços de 
monitoramento.

Os resultados físico-químicos das amostras de águas superficiais mostraram 
que a grande maioria dos parâmetros se encontram em conformidade com o que 
estabelecem as legislações de referência adotadas, tanto para águas superficiais 
(Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 01/2008, padrão classe 2 de águas doces), 
quanto para águas subterrâneas (Resolução CONAMA nº 396/2008, padrão de 
consumo humano).

No caso das águas superficiais, os pontos de monitoramento estão localizados no 
córrego Matinha e no córrego Retiro Velho. No córrego Matinha só foi realizada 
uma coleta no período em um dos pontos monitorados, devido ao leito estar seco 
no momento das demais amostragens. Esta amostra não apresentou qualquer 
anomalia em relação aos padrões de referência. Já no córrego Retiro Velho foram 
identificadas concentrações anômalas para os parâmetros manganês total, cádmio 
total e zinco total no córrego Retiro Velho, porém só foram coletadas duas amostras 
em todo o período, devido ao leito estar seco no momento das demais amostragens.

Para águas subterrâneas, os resultados apontaram que em 96% dos valores 
registrados nas amostras avaliadas estavam de acordo com os limites 
estabelecidos na legislação. Porém, foram registradas anomalias para alguns 
metais, principalmente ferro, manganês e chumbo. A grande maioria delas 
apresentaram caráter pontual, difuso e não recorrente. Além disso, estudos 
realizados por empresas especializadas demostraram que o ferro, o manganês 
e o chumbo são associados à constituição dos solos e rochas da região.

Contudo, devido aos resultados históricos do monitoramento de qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas no local, a Nexa desenvolverá estudos de investigação 
ambiental, para entender os resultados dos monitoramentos. Há suspeita de possível 
influência da Barragem Córrego da Lavagem, área contaminada do empreendimento, 
já declarada no passado.

| Localização dos pontos de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas
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DIAGNÓSTICO  
DO MEIO BIÓTICO

O diagnóstico do meio biótico contempla a caracterização da flora 

(plantas) e da fauna (animais) terrestre e aquática nas áreas de 

influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

DRM. A caracterização foi desenvolvida com base em levantamentos de 

campo e, também, dados secundários (estudos anteriores) disponíveis 

para a região. 

FLORA 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central está inserido no Bioma Cerrado, 
que possui diferentes tipos de formações vegetais: as chamadas fitofisionomias. 
Na figura apresentada a seguir são mostradas as fitofisionomias associadas ao 
bioma. O Cerrado possui uma das maiores diversidades de espécies de plantas e 
animais do planeta, o que faz com que este bioma seja de extrema importância para 
a conservação

Saiba MAIS

Bioma pode ser definido através do conjunto de espécies vegetais e espécies animais 
que possuem características em comum em relação às adaptações adquiridas por 
elas por meio dos milhares de anos de história evolutiva em relação às espécies e aos 
ambientes onde elas estão inseridas (rochas, clima, cursos d’água, solos etc.).

Fitofisionomia é o termo utilizado para agrupar um conjunto de árvores e/ou arbustos 
e/ou gramíneas com características similares. Diz respeito ao aspecto da vegetação, 
à forma como ela se apresenta na natureza.

Na área do Projeto foram registradas regiões de Cerradão e Cerrado senso stricto. 
O Cerradão possui aspecto de floresta, com espécies típicas do bioma. Já o Cerrado 
senso stricto é caracterizado pela presença de árvores com troncos tortos e folhas 
grossas. Na região do estudo o Cerrado s. stricto foi dividido em dois tipos, que foram 
classificados como Cerrado Denso, para as áreas de vegetação mais conservadas, e 
Cerrado Ralo, para os ambientes mais degradados. 

| Fitofisionomias encontradas no Bioma Cerrado

| Fotografias das fitofisionomias registradas na ADA

Cerradão Cerrado Denso Cerrado Ralo



 49 48

No levantamento realizado na área diretamente afetada pelo Projeto, foi registrado 
o total de 61 espécies de plantas. Uma espécie, Machaerium villosum (jacarandá do 
cerrado) é considerada ameaçada na categoria “Vulnerável” (ou seja, que enfrenta risco 
elevado de extinção no futuro próximo) de acordo com a IUCN (União Internacional para 
Conservação da Natureza). Além disso, foram registradas duas espécies endêmicas 
do cerrado: Dalbergia miscolobium (jacarandá-caviúna) e Connarus suberosus (mata-
cachorro). No que se refere ao uso medicinal, existem duas espécies de importância, 
sendo Protium heptaphyllus (ameslca), cuja resina do tronco é utilizada na medicina 
popular como analgésico, cicatrizante e expectorante e Dimorphandra mollis (faveiro) 
que possui uma substância extraída de seus frutos que é usada na fabricação de 
medicamentos e cosméticos.

Em relação à vegetação da área diretamente afetada, mais de 80% da área total é 
constituída por classes de uso do solo de origem antrópica. Considerando a ADA do 
Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, será suprimida uma área equivalente 
a 36,58 ha de vegetação nativa (Cerradão, Cerrado Denso e Cerrado Ralo). O inventário 
florestal indicou um rendimento lenhoso total de 28,7126 m³, sendo 14,885 m³ de lenha e 
13,8276 m³ de madeira, que corresponde a 68,3634 m³/ha.

FAUNA 

A fauna pode ser definida como um conjunto de espécies de animais tanto domésticas 
(que convivem com o ser humano), quanto as selvagens (possuem hábito de vida, 
formas de alimentação, reprodução e sobrevivência independente do ser humano).

Em razão dos animais selvagens estarem associados aos ambientes naturais e 
por possuírem muita importância para conservação da biodiversidade, deve-se 
considerar esse conjunto de animais para a realização de estudos ambientais, de 
modo a conhecer a fauna local para que assim, medidas de proteção e conservação 
sejam indicadas, se necessário.

Para este estudo foram realizadas pesquisas sobre quatro diferentes grupos, sendo 
três terrestres e um aquático: mastofauna (mamíferos), avifauna (aves), herpetofauna 
(répteis e anfíbios) e ictiofauna (peixes).

Mastofauna (Mamíferos)
Os mamíferos representam um grupo de animais que, em sua maioria, possuem 
como principais características a pelagem cobrindo o corpo e a presença de glândula 
mamária nas fêmeas, com a função de produzir para alimentação dos filhotes.

Além disso, os mamíferos terrestres podem ser classificados em dois diferentes 
grupos: mamíferos de pequeno porte (tamanho), grupo composto principalmente 
pelos marsupiais e roedores, com capacidade de ocupar uma grande variedade de 
ambientes e que possuem peso menor que 1 kg; e os mamíferos e médio e grande 
porte, que animais que possuem exigência de ambientes consideravelmente mais 
alta. São conhecidos principalmente pelas atividades de predação, ou seja, caçam 
outras espécies para alimentação, o que contribui para o controle natural de outras 
espécies, existindo, também, espécies que são importantes dispersoras de sementes 
e que contribuem para o reflorestamento de áreas.

No contexto do presente estudo, foram identificadas 14 diferentes espécies de 
mamíferos, sendo três consideradas como ameaçadas de extinção: lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e cateto (Pecari 
tajacu). Além disso, duas espécies são bioindicadoras de ambientes com baixa 
qualidade, sendo elas a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e o cachorro-do-
mato (Cerdocyon thous).

| Mico-estrela (Callithrix penicillata) | Pegada de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) 

Saiba MAIS

Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem exclusivamente em uma determinada 
região, não sendo verificadas em outros locais.

Espécies ameaçadas de extinção são aquelas cujas populações estão diminuindo, 
correndo o risco de desaparecer. A ameaça está associada à atividades de exploração, 
como a caça, ou à alteração dos locais de vida (habitats) destas espécies.



 51 50

Avifauna (Aves)
As aves são animais bastante característicos, por possuírem bico, penas e se 
reproduzirem pela postura de ovos. Através da presença de asas, a maioria das 
aves possuem capacidade de voo, sendo que esta característica contribui para o 
aumento da distribuição destes animais ao redor do mundo. 

Além de utilizarem diversos ambientes, os representantes da avifauna são 
importantes para a manutenção do ecossistema local, ajudando na recuperação de 
áreas florestais através da dispersão de sementes e controle de insetos-praga.

No entanto, apesar da sua grande importância, algumas espécies de aves são alvo 
de grande preocupação, uma vez que a beleza de suas penas e do seu canto tornam 
algumas espécies alvo de caça. 

Considerando a área do projeto, foram identificadas 99 diferentes espécies de 
aves, sendo duas delas consideradas ameaçadas de extinção: a arara-canindé 
(Ara ararauana) e o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). Foram identificadas, 
também, três espécies endêmicas do Cerrado, sendo elas a fura-barreira (Clibanornis 
rectirostris), o batuqueiro (Saltatricula atricollis) e a gralha-do-campo (Cyanocorax 
cristatellus).

Além disso foram registradas sete espécies que são alvo de caça, seja para alimentação 
ou para que sirvam como animais de estimação, sendo elas: inhambu-chororó 
(Crypturellus parvirostr), irerê (Dendrocygna viduata), pé-vermelho (Amazonetta 
brasiliensis), pomba-asa-branca (Patagioenas picazuro), juriti-pupu (Leptotila 
verreauxi) e juriti-gemedeira (Leptotila rufaxilla).

| Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus)

| tico-tico (Zonotrichia capensis)

| Tucanuçu (Ramphastos toco)

| Periquito-rei (Eupsittula aurea) 

Herpetofauna (Répteis e Anfíbios)
A herpetofauna é composta por dois grandes grupos: os anfíbios (sapos, pererecas, 
rãs, etc.) e os repteis (cobras, lagartos, tartarugas, etc.).

Os anfíbios são animais que, em sua maioria, dependem da água em alguma fase 
da vida. Eles se alimentam de insetos e outros invertebrados, agindo muitas vezes 
como controladores de pragas. Os anfíbios também são conhecidos como animais 
bioindicadores de boa qualidade ambiental, ou seja, sua presença num local funciona 
como indicador de que o ambiente está em equilíbrio ecológico.

Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável 
que pode apresentar escamas (cobras), placas (jacarés, crocodilos) ou carapaças 
(tartarugas, jabutis). Em sua maioria, são animais carnívoros; algumas espécies 
são herbívoras (se alimentam de plantas) e outras são onívoras (se alimentam de 
plantas, algas e de outros animais).

Através dos estudos realizados na área do Projeto, foram identificadas 14 espécies 
de anfíbios, contando com algumas espécies típicas de ambientes abertos. Esta 
característica torna estas espécies menos exigentes, ou seja, são mais resistentes 
às modificações ambientais causadas pelo homem.

Quanto aos répteis, apenas três espécies foram registradas, sendo a cobra-de-
duas-cabeças (Amphisbaena alba), a lagartixa-de-casa (Hemidactylys mabouia) e o 
lagarto (Tropidurus torquatus). Esse baixo número de espécies registradas segue 
um padrão esperado, uma vez que estes animais são de difícil registro pelos hábitos 
de vida e pela estratégia de camuflagem.
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| Pererequinha (Dendropsophus nanus)

| Calango (Tropidurus torquatus )

| Rã (Leptodactylus mystacinus)

| Cobra-de-duas-cabeças (Amphisbaena alba)

Ictiofauna (peixes)
Os peixes são animais muito importantes para manter o funcionamento das cadeias 
alimentares, uma vez que se alimentam de microrganismos, algas e outros peixes 
e são também alimento para outros animais, como nós: os humanos!

Além disso, os peixes são importantes para nos mostrar a qualidade da água, uma 

vez que existem espécies que só existem em águas com uma boa qualidade e 
outras que são capazes de viver em águas com má qualidade, como aquelas recebem 
água de esgoto. Conhecendo estas espécies, é possível ter um entendimento sobre 
a condição de um rio, lago ou córrego.

Na área estudada foram identificadas 24 diferentes espécies de peixes, sendo 
que nenhuma delas é classificada como ameaçada de extinção. Além disso, nove 
espécies são alvo de pesca para o consumo de sua carne, sendo eles o curimatá-
pacu, curimatá-pioa, dourado, trairão, traíra, piranha e duas diferentes espécies de 
piau-gordura. 

Ao avaliar o grau de ameaça das espécies registradas, verificou-se que nenhuma 
delas é classificada com risco de ser extinta. No entanto, duas espécies de anfíbios 
registradas são consideradas endêmicas, sendo o sapinho-do-folhiço (Barycholos 
ternetzi) e a rã-quatro-olhos (Physalaemus nattereri).



 55 54

Na área estudada foram identificadas 24 diferentes espécies de 

peixes, sendo que nenhuma delas é classificada como ameaçada de 

extinção. Além disso, nove espécies são alvo de pesca para o consumo 

de sua carne, sendo eles o curimatá-pacu, curimatá-pioa, dourado, 

trairão, traíra, piranha e duas diferentes espécies de piau-gordura.  

 DIAGNÓSTICO DO  
MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico do meio socioeconômico foi realizado considerando, 

especialmente, a utilização de dados secundários. Para caracterização 

da área de influência direta do empreendimento foram realizadas 

entrevistas com a população local e com representantes de órgãos públicos 

dos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, e instituições 

do terceiro setor, com vistas a obter dados primários entender a relação 

desta com o empreendimento. As entrevistas também foram voltadas 

à identificação da percepção dos representantes das instituições e de 

residentes, quanto à existência da Nexa em Três Marias e à intenção 

da empresa implantar um novo depósito de resíduos industriais.

HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

Três Marias
A cidade de Barreiro Grande, atual Três Marias, não foi planejada. As primeiras 
residências foram construídas com a finalidade de abrigar os operários da 
construção da Barragem/Usina Hidrelétrica, pessoas do comércio e os fazendeiros 
que já residiam na região. No início da construção da Usina Hidrelétrica de Três 
Marias, Barreiro Grande era um sítio que pertencia à família Josh Pereira de Freitas. 
Com o crescimento vertiginoso, o povoado Barreiro Grande logo passou a distrito, 
com terras desmembradas do distrito de Andrequicé, pertencendo ao município de 
Corinto.

O Distrito de Barreiro Grande foi elevado à categoria de município, pela Lei Estadual 
nº 2764, de 30 de dezembro de 1962, com terras desmembradas do município de 
Corinto, sendo constituído de dois distritos: Barreiro Grande (Sede) e Andrequicé.

A Usina Hidrelétrica de Três Marias, cuja construção teve início em 1957, tinha 
como objetivo a regularização do rio São Francisco nas cheias periódicas para 
melhorar a navegabilidade, a utilização do potencial hidrelétrico e o fomento da 
indústria e irrigação. O projeto era empreendedor e significou a construção de uma 
das maiores barragens de terra do mundo. A conclusão da obra se deu em janeiro 
de 1961. Pelo seu potencial hidrelétrico, tornou-se conhecida em todo Brasil, mas 
poucos conheciam a cidade Barreiro Grande. Durante treze anos, o nome da cidade 
foi “Barreiro Grande”, o que não agradava à população local. 

Na administração Municipal de Dano Soares, em 1975, foi encaminhado um Projeto 
de Lei à Câmara Municipal e organizado um abaixo-assinado com a maioria dos 
eleitores do município para a mudança toponímica de Barreiro Grande para Três 
Marias. Pela Lei Estadual nº 6756, de 17 de dezembro de 1975, o município de 
Barreiro Grande tomou a denominação de Três Marias.

| Vista parcial da Usina no então município de Barreiro Grande, em 1967
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São Gonçalo do Abaeté
Por volta de 1713, em decorrência dos movimentos das entradas e bandeiras, inicia-
se o povoamento da região de Paracatu. Negros fugidos de fazendas e lavras lá 
estabeleciam quilombos, contribuindo também para a ocupação daqueles sertões. 

Em meados do século XVIII, uma expedição organizada por Manuel Pinto da Fonseca 
chega aos rios Indaiá e Abaeté. Em pouco tempo, a riqueza destes rios e de outros 
da região é confirmada com a presença de diamantes - além de ouro - em seus 
leitos. Os primeiros aventureiros que chegaram encontraram índios de três tribos: 
Temiminós, Borrachudos e Abaetés. Provém daí os nomes de dois importantes rios 
que banham o município. As terras férteis e a abundância de água também atraíram 
agricultores e pecuaristas para a região.

Para fins de fiscalização, a Coroa Portuguesa instalou, no início do século XIX, vários 
quartéis gerais, dentre os quais o Quartel Geral de Abaeté, nas cercanias da atual 
cidade de Tiros. Em maio de 1867, o distrito de Santo Antônio de Tiros é elevado 
a Paróquia e conta em seu território com o pequeno povoado de São Gonçalo de 
Abaeté, formado em 1911.

No ano de 1923, Tiros eleva-se à categoria de município, passando São Gonçalo do 
Abaeté a figurar como um de seus distritos. No fim do ano de 1937, foi encontrada 
uma esmeralda no rio Abaeté. Além dessas, outras foram achadas na região, o que 
garantiu seu desenvolvimento.

O progresso foi aumentando e o povo exigiu a instalação do município através de 
reuniões registradas em atas e de uma carta enviada ao governador. A emancipação 
política foi obtida em 1943, sendo o município instaurado através do Decreto-Lei  
nº 1 058, de 31 de dezembro de 1943. 

A pecuária leiteira e de corte, a agricultura e o garimpo de diamantes continuam 
gerando suas riquezas na atualidade. O município é composto por dois distritos, 
sendo o distrito-sede de São Gonçalo do Abaeté e o distrito de Canoeiros. Além 
desses, possui as seguintes localidades: Caraíba, Lagoa do Garimpo, Lagoa do 
Canastrão, Lagoinha e Pontal do Abaeté.

Exames arqueológicos e documentais permitem identificar que a região onde se 
encontra o município de Três Marias fora ponto de fixação de fazendeiros, de 
grande cabedal constituindo uma fronteira agrícola importante num momento em 
que Minas Gerais ainda não vislumbrava a febre do ouro.

Os caminhos gerais do sertão cruzavam certamente as paragens ribeirinhas, o que 
criava um incipiente movimento colonizador. Além desses, outro fator é o ponto 
geográfico, caminho obrigatório no processo de descoberta e interiorização do Brasil, 
caminho entre Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso ao resto da colônia. A grande área 
entre a Bahia e as nascentes do rio Pará eram controladas pelo potentado Manuel 
Nunes Viana, um dos homens mais poderosos na história de Minas Gerais.

A origem do atual nome, Três Marias, gera dúvidas até hoje. Algumas versões 
apontam para a menção astronômica das três estrelas pertencentes à constelação de 
Orion, perfeitamente vistas nessa região. Do ponto de vista geográfico, há referências 
que esse nome seria originário do número de cachoeiras existentes no local onde foi 
construída a hidrelétrica, que eram três.

Para o nome Três Marias existe ainda uma terceira versão: há muitos e muitos anos, 
residiria, às margens do rio São Francisco, uma família composta por mãe, pai e três 
filhas. Eram fazendeiros, trabalhadores e tementes a Deus. A família montou uma 
pequena hospedaria na fazenda, para o descanso dos tropeiros viajantes, pescadores 
cansados de viajar a pé, carro de boi ou no lombo dos animais. Com o passar dos anos, 
os dois velhos morreram e as filhas, Maria Francisca, Maria das Dores e Maria Geralda, 
continuaram com a hospedaria, ponto de parada obrigatória, porque na região era 
o único lugar de descanso. Aquela pequena hospedagem tornou-se popular como 
as Três Marias: “Hoje vou pernoitar, lá, nas Três Marias. ”Quando atravessar o Rio 
São Francisco vou almoçar nas Três Marias”. As irmãs Maria Geralda, Maria das 
Dores e Maria Francisca gostavam muito de nadar e mergulhar nas águas do Rio São 
Francisco. Certo dia, como de costume, as “Três Marias” foram nadar, sem saber que 
vinha vindo uma cabeça de enchente que as levou ao fundo do rio. 
 
Após o acidente, o nome de Três Marias tornou-se ainda mais popular, ficando 
aquela região assim conhecida. 

O município é composto por dois distritos, sendo o distrito-sede de Três Marias 
e o distrito de Andrequicé. Além desses, possui as seguintes localidades: Silgas, 
Brejo, Pedras, Barra do Rio de Janeiro, Forquilha dos Cabrais, Aldeia dos Dourados, 
Bonfim e Escadinha.
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INSERÇÃO REGIONAL

O município de Três Marias está localizado na Mesorregião Central Mineira, ao 
passo que o município de São Gonçalo do Abaeté está localizado na Mesorregião 
Noroeste de Minas.

O município de Três Marias limita-se com os municípios de Lassance e Buritizeiro a 
norte, São Gonçalo do Abaeté a oeste, Morada Nova de Minas a sudoeste, Felixlândia 
a sul e Corinto a leste. O Município de São Gonçalo do Abaeté faz limite com Três 
Marias a leste, João Pinheiro a noroeste, Varjão de Minas e Tiros a sul, Morada Nova 
de Minas a sudeste e Buritizeiro a norte.

Ambos municípios possuem localização estratégica entre as capitais de Minas 
Gerais e do Distrito Federal que estão conectadas pela BR-040. Em termos de 
infraestrutura de transporte, as principais rodovias que os conectam às capitais e 
principais municípios do entorno são a BR-040, MG-354, BR-352, BR-354, BR-050 
e BR-060 e MG-188. 

DINÂMICA POPULACIONAL

Em termos de dimensão territorial, os municípios da AII, São Gonçalo do Abaeté e 
Três Marias, possuem média representativa e correspondem, respectivamente, à 
37ª e 38ª maior área do estado de Minas Gerais, entre os 853 municípios. 

A densidade populacional dos dois municípios, apesar de crescer no período entre 
2000 e 2020 (estimativa), aponta um crescimento tímido se comparado aos do 
estado de Minas Gerais e do Brasil.

Quanto ao número de habitantes, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias são municípios 
de pequeno porte populacional, ambos registraram, em 2010, uma população total 
menor que 50 mil habitantes, sendo a estimativa de 2020 para Três Marias em 
torno de 32.716 habitantes e, para São Gonçalo do Abaeté, apenas 8.459 habitantes.

No que se refere à estrutura etária da população dos municípios de São Gonçalo do 
Abaeté e Três Marias, e sua composição por faixa etária e sexo, é possível observar, 
por meio da estruturação da pirâmide etária de 2010, que os municípios em estudo 
vêm acompanhando a transição demográfica vivenciada no país, decorrente da 
redução da taxa de fecundidade e também da taxa de mortalidade, o que tem 
desencadeado um processo contínuo de envelhecimento da população.

Tal alteração se evidencia a partir do estreitamento da base da pirâmide e 
alargamento do topo, conforme visualizado nos gráficos abaixo. Em Três Marias, 
outro fenômeno que se nota é o incremento da população em idade ativa (15 a 64 
anos) no ano de 2010, o que está relacionado à dinâmica econômica e à atratividade 
do município quanto a empregos e negócios, sobretudo para parcela da população 
apta ao mercado de trabalho.

| Densidade demográfica em Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais e Brasil, 2000, 2010 e 2020 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censos de 2000 e 2010 e Estimativa de 2020.

| Distribuição da população de Três Marias por sexo e faixa etária –2010
Fonte: IBGE (2020).
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Em termos de composição da população por situação de domicílio (urbano ou 
rural), em São Gonçalo do Abaeté entre 1991 e 2000 ocorreu uma redução tanto da 
população urbana quanto da rural. Já no período entre 2000 e 2010 ocorreu uma 
recuperação tanto da população urbana quanto rural, contudo nos três períodos 
censitários a população urbana se manteve superior a rural.

No município de Três Marias observa-se um crescimento contínuo da população 
urbana nos três últimos períodos censitários. Quanto à população rural, notou-se 
uma redução entre 1991 e 2000 e um aumento em 2010, superando o quantitativo 
inicial em 1991.

No que tange aos aspectos de migração, tanto em Três Marias quanto em São 
Gonçalo do Abaeté foi verificado que entre 2000 e 2010 o número de pessoas que 
emigraram, isto é, entraram nos municípios e permaneceram foi maior do que 
imigraram, ou seja, saíram dos territórios. Em geral, a emigração ocorre por motivo 
de estudo ou, mesmo, de outras opções de trabalho.

DINÂMICA ECONÔMICA

O Produto Interno Bruto - PIB tanto de Três Marias quanto de São Gonçalo do Abaeté 
mantém receitas advindas de diversas atividades. Isto significa que os municípios 
possuem contribuições de uma série de setores para a economia.

wEm Três Marias, a atividade de agropecuária respondeu nos últimos anos por 
apenas 4% do PIB do município em 2017, sendo pouco relevante para a economia 
municipal. Já a participação da indústria correspondeu a 43% do PIB no mesmo 
ano, tendo na indústria metalúrgica da Nexa Recursos Minerais S.A., sua principal 
representante. O setor de serviços mostra-se forte no município, correspondendo a 
23% do PIB. Deve-se destacar que o setor é fundamental na estruturação econômica 
do município, induzindo o crescimento dos setores de comércio e serviços.

| Distribuição da população de São Gonçalo do Abaeté por sexo e faixa etária –2010
Fonte: IBGE (2020).

Saiba MAIS

O Produto Interno Bruto  — PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em 
um local, durante um período de tempo. É um indicador que ajuda a avaliar se a 
economia está crescendo.

Já em São Gonçalo do Abaeté, a agropecuária tem forte contribuição para o PIB, com 
23% em 2017. O setor de serviços também se destaca bastante, correspondendo a 38% 
do PIB. As indústrias têm tímida contribuição, com apenas 14%. 

Destaca-se, também, a importância do turismo no setor de serviços de ambos os 
municípios. A região é atrativa sobretudo para prática pesqueira, que, entre os meses 
de março e outubro, atrai grande quantidade de turistas.

A análise da evolução temporal do PIB entre 2010 e 2017 evidencia que o município 
de Três Marias apresentou uma ligeira retração no PIB nos anos de 2011 e 2012, 
quando comparado a 2010 e, a partir de 2013, retomou o crescimento econômico, 
obtendo um incremento significativo nos anos de 2014 e 2015. Em 2016, o PIB de 
Três Marias apresentou uma pequena retração que foi prontamente compensada em 
2017. Destaca-se, comparativamente, que Três Marias apresenta um PIB quase oito 
vezes maior que o município de São Gonçalo do Abaeté.

O município de São Gonçalo do Abaeté apresentou uma ligeira queda no PIB municipal 
no ano de 2014, mas desde 2015 tem apresentado um crescimento contínuo. No ano de 
2016 e 2017 observa-se um maior incremento no crescimento do PIB de São Gonçalo 
do Abaeté.
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Quanto à estrutura ocupacional nos dois municípios, observa-se crescimento absoluto 
da População Economicamente Ativa (PEA) entre 2000 e 2010. No município de Três 
Marias, a População Economicamente Ativa (PEA) passou a representar 48% da 
população total. Em relação à população ocupada do município também observa-se 
seu crescimento (de 85% em 2000 para 92% em 2010) (Tabela 4 76 e Gráfico 4 99). Em 
São Gonçalo da Abaeté passou a representar em 2010 quase 44% da população total, 
percentual próximo ao mineiro e brasileiro. Já a População Ocupada (POC) também 
cresceu em termos absoluto e relativo no período intercensitário (de 93% para 96% 
da população economicamente ativa), levando à redução da população desocupada 
(absoluta e relativa). A população desocupada representou no último censo 2010, 4% 
da PEA de São Gonçalo da Abaeté.
 
Em relação aos setores que mais empregam, em Três Marias, no período de 2016 
e 2017, o setor de comércio foi o responsável pelo maior número de vínculos de 
empregos formais, seguido pela construção e pela agropecuária. No período de 2018 
e 2019 o setor de comércio perde representatividade, sendo substituído pelo setor 
de serviço. A construção e a agropecuária também perderam representatividade 
enquanto a indústria passa ocupar a segunda posição de destaque na geração de 
postos de trabalho. A indústria também impulsiona os setores de serviço e comércio, 
de forma indireta.

Já em São Gonçalo do Abaeté, o ramo de comércio foi o que mais se destacou entre 
2016 e 2017, seguido pelos setores de serviços e construção. No período de 2018 e 
2019 o setor de serviços passou a ganhar mais destaque seguido da agropecuária e 
pelo comércio.

Importante mencionar que as atividades turísticas, sobretudo as relacionadas à 
pesca no rio São Francisco, garantem a ocupação de diversos moradores de ambos os 
municípios, que geralmente não apresentam vínculo formal de trabalho, realizando 
serviços autônomos como guias ou como barqueiros.

Em sentido similar, está a atividade de pesca, a qual é desenvolvida por diversos 
moradores das proximidades do rio São Francisco, sendo este o meio de subsistência 
de várias famílias locais.

CONDIÇÕES DE VIDA (IDH, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO 
E OUTROS)

A caraterização do nível de desenvolvimento humano dos municípios de Três Marias 
e São Gonçalo do Abaeté foi realizada considerando diversas variáveis, sendo as 
principais apresentadas a seguir.

Saiba MAIS

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi proposto no âmbito do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) por meio do Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH) no ano de 1989. Criado por uma equipe de 
pesquisadores, o IDH visa ser uma medida geral e sintética para mensuração do 
desenvolvimento humano e tem como dimensões sociais básicas a longevidade 
(expectativa de vida), a educação e o poder de compra de uma determinada 
população, este último representado pelo Produto Interno Bruto.

O IDH, adequado para a realidade específica dos municípios brasileiros, utiliza 
uma gama de 180 indicadores, que dão origem ao Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M). O IDH possui cinco faixas de classificação: muito 
baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

No município de Três Marias, o IDHM foi de 0,752, em 2010, o que o situa na faixa de 
Alto Desenvolvimento Humano (IDHM entre 0,700 e 0,799). A aferição desse indicador 
foi inferior ao valor do estado e superior à média nacional. A dimensão que mais 
contribui para o IDHM do município é a expansão do acesso de crianças e jovens à 
educação formal, que passou por aumento em todas as faixas etárias. Considerando 
a série histórica de 1991 a 2010 o IDHM de educação foi o que mais avançou nos 20 
anos. Como se sabe, o país passou nas últimas décadas por um forte processo de 
universalização do acesso à educação, iniciado no ensino básico e gradativamente 
evoluindo para os anos finais do ensino fundamental e médio, que demonstra a 
evolução no acesso ao ensino e instrução da população para o referido período.

O IDH Renda apresentou tímida evolução de 0,136 entre 1991 e 2010 e 0,056 na última 
década, em consonância à baixa variação da renda per capita, que transitou de R$ 
422,53 para R$ 637,80, explicado também pela desvalorização da moeda e pelo 
aumento do custo de vida no período.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considera uma série de variáveis acerca 
do atual estágio de desenvolvimento socioeconômico e cultural do município e de 
suas populações.
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Em São Gonçalo do Abaeté o IDHM foi de 0,670, em 2010, o que situa esse município 
na faixa de Médio Desenvolvimento Humano (IDHM entre 0,600 e 0,699). A aferição 
desse indicador foi inferior às médias estaduais e nacionais. A dimensão que 
mais contribuiu para o IDHM do município na série histórica de 1991 a 2010 foi a 
Educação, com a expansão do acesso de crianças e jovens à educação formal, que 
passou por aumento substancial em todas as faixas etárias, principalmente no ensino 
fundamental.

As modificações ocorridas na saúde pública do estado estão interligadas às condições 
de saúde do município, dada à hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a disponibilidade de rede hospitalar na região e programas de acompanhamento 
familiar e distribuição de medicamentos gratuitos, o que provocou, em certa medida, 
o desempenho mais acentuado do IDHM Longevidade no município, sendo que a 
esperança de vida ao nascer cresceu 3,13 anos nas últimas décadas, passando de 
70,66 em 1991, para 73,86 em 2000 e 76,93 anos, em 2010.

O valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar de Três Marias, de acordo 
com o último Censo (2010), era de R$ 1.591,65, valor ligeiramente inferior ao exibido 
pela microrregião de Três Marias, da qual faz parte (R$ 1.596,46), ao exibido por 
Minas Gerais (R$ 2.017,33) e pela média nacional (R$ 2.126,66). Já em São Gonçalo do 
Abaeté, o valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar era de R$ 1.343,43, 
valor inferior ao exibido pela microrregião de Paracatu, da qual faz parte (R$ 1.670,59), 
ao exibido por Minas Gerais (R$ 2.017,33) e pela média nacional (R$ 2.126,66).

Saúde
A rede de assistência à saúde em Três Marias é formada por oito equipes do 
Programa Saúde da Família (PSF), localizadas nas unidades básicas de saúde 
(UBS) do município, e uma equipe itinerante na zona rural. Além do PSF, das UBS 
e Ambulatórios Especializados, há no município um único hospital: o Hospital São 
Francisco – de caráter filantrópico subsidiado pela Fundação de Saúde. Trata-se de 
um hospital de pequeno porte, com 32 leitos e voltado para as especialidades de 
ginecologia e obstetrícia, ortopedia e clínica médica.

No caso dos atendimentos de alta e média complexidade, o encaminhamento é feito 
conforme as pactuações do município. As transferências podem ser realizadas para 
Curvelo (MG) e Sete Lagoas (MG), nos casos de média complexidade, e Belo Horizonte 
(MG), no caso de alta complexidade. Para encaminhamentos da oncologia há a opção 
de Barretos (SP). Nesse caso, o município oferece suporte com transporte e apoio 
financeiro para hospedagem. A rede particular funciona por meio de clínicas e 
consultórios.

A estrutura de saúde no município de São Gonçalo do Abaeté conta com uma rede 
de atenção em saúde bem restrita, de acordo com os dados do DATASUS (2020), o 
município não possui hospital, apenas centros de saúde. Considerando que o 
município pertence a Microrregião de Saúde de Patos de Minas, a população 
depende em grande parte dos atendimentos médicos realizados em a ser realizados 
nos municípios maiores como Patos de Minas e João Pinheiro que integram a 
referida Microrregião. Em São Gonçalo do Abaeté, na sede do município, há uma 
UBS e um Ambulatório Especializado no mesmo espaço físico, que conta com uma 
equipe do PSF.

A referência de atendimento de média e alta complexidade é o município de Patos 
de Minas (MG). No bairro Beira-Rio os casos de maior complexidade são atendidos 
em Três Marias.

Educação
O analfabetismo pode ser considerado uma forma de exclusão social das mais 
severas nas sociedades contemporâneas. Sua erradicação continua a ser um dos 
grandes desafios a serem vencidos pelos países em desenvolvimento. A educação 
está incluída entre os dezesseis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, que estabeleceu o ano 
de 2030 como prazo para assegurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade residentes nos 
municípios de interesse no período intercensitário 1991/2010, registrou redução, 
contudo o município de São Gonçalo do Abaeté, no período 2000/2010 apresentou 
uma redução quase que imperceptível saindo de uma taxa de 11,8 (2000) para 11,3 
(2010), enquanto Três Marias saiu de uma taxa de 10,9 (2000) para 7,6 (2010), ficando 
abaixo das médias de analfabetismo do estado e do país em 2010.
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No município de Três Marias ocorreu a redução de matriculas na educação básica 
no período de 2010 (selecionado como referência para a análise) e 2019 (último ano 
disponível quando da elaboração do diagnóstico), sendo 1.849 matriculas a menos. Em 
relação ao número de estabelecimentos, houve uma redução de escolas da educação 
infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional, a 
exceção se dá apenas pelos estabelecimentos de educação de jovens e adultos e de 
educação especial que ampliaram. Em 2019, o maior número de estabelecimentos 
é da rede municipal de ensino, por estar mais dispersa no território, de forma a 
facilitar o acesso à educação infantil nos níveis creche e pré-escola e primeiro ciclo 
do ensino fundamental. 

No município de São Gonçalo do Abaeté, entre 2010 e 2019 houve redução no número 
de matrículas (-304) nos estabelecimentos de ensino formal da educação básica. O 
ensino fundamental reduziu quase 76% das matrículas entre 2010 e 2019%, isso se 
deve, em parte, às alterações demográficas observadas não só no município, mas no 
país como um todo, resultantes da redução da taxa de natalidade e do envelhecimento 
da população. Por outro lado, o ensino médio ampliou ligeiramente (12%) o número de 
matriculados. Em relação ao número de estabelecimentos de ensino que oferecem 
educação básica observa-se que ocorreu a redução no número de escolas de ensino 
fundamental e profissional. Não ocorreu alteração no quantitativo de escolas da 
educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos. No período 
ocorreu a ampliação das escolas de educação especial.

Saneamento Básico e Energia Elétrica
A prestação de serviços de abastecimento de água em ambos os municípios é 
realizada pela COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Com base nos 
dados referentes aos serviços de abastecimento e acesso à água, para o ano de 2010, 
nos municípios de referência, tem-se:

• Três Marias: com 8.168 domicílios (92,88%) atendidos pela rede de cobertura do 
sistema, índice superior àquele registrado na Microrregião e Estado de referência;

• São Gonçalo do Abaeté: com um cenário inferior ao registrado para as outras 
unidades territoriais de comparação (Microrregião e Estado) – 1.590 domicílios 
abastecidos (79,03%).

No que se refere ao esgotamento sanitário, têm-se que um percentual relevante 
de domicílios não é, ainda, atendido por este serviço, sobretudo em São Gonçalo do 
Abaeté, conforme mostram dados de 2010:

• Três Marias: com 6.831 domicílios (77,67%) com acesso a rede geral coletora ou 
pluvial; percentual pouco maior quando comparado ao ano de 2.000 – 75,31%. E 
ainda, utilizando a fossa séptica como método de esgotamento sanitário, 567 
domicílios (6,44%);

• São Gonçalo do Abaeté: com 1.138 domicílios, apenas 56,56% atendidos pelo mesmo 
tipo de serviço e também registrando um percentual pouco acima do verificado em 
2.000 – 52,15%. O método de esgotamento por fossa séptica é registrado em apenas 
29 domicílios (1,44%).

É válido mencionar que, em ambos os municípios, os serviços de saneamento 
básico são realizados pela mesma empresa que realiza o abastecimento de água: 
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. Ainda, nas áreas rurais 
não há atendimento de serviços de esgotamento sanitário, sendo que os moradores 
costumam utilizar fossas ou despejar os esgotos domésticos nos cursos d’água.

No que se refere à coleta de lixo, os resíduos sólidos no município de Três Marias são 
depositados em aterro municipal não licenciado localizado próximo ao Depósito de 
Rejeitos Murici. O lixo de origem hospitalar é recolhido por empresa especializada 
e posteriormente, encaminhado para o município de Montes Claros, e os resíduos 
industriais são de responsabilidade das empresas geradoras.

De acordo com dados obtidos no levantamento censitário de 2010, o serviço de coleta 
de resíduos sólidos na região tem os seguintes cenários distintos:

| Taxa de analfabetismo entre a população de 15 anos ou mais em São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, 
Minas Gerais e Brasil, 1991, 2000 e 2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010



 69 68

• Três Marias: com o registro de um percentual acima daquele identificado para a 
Microrregião e Estado de referência – 92,58%, totalizando 8.142 domicílios, sendo 
importante mencionar ainda que, deste universo, apenas 1,12% tem o lixo coletado 
em caçambas do serviço de limpeza. Este índice é significativamente maior quando 
comparado aos do ano de 2.000;

• São Gonçalo do Abaeté: ainda que registrado um percentual de melhoria também 
muito significativo em relação ao ano de 2.000, o município ainda apresenta um 
índice inferior àquele observado para a Microrregião e Estado de referência – 80,11%, 
totalizando 1.612 domicílios; deste universo um percentual inferior a 1% utiliza 
caçambas do serviço público para coleta do lixo.

Em relação aos métodos considerados inadequados à destinação dos resíduos sólidos, 
percebe- se que para São Gonçalo do Abaeté 17,39% dos domicílios queimam o lixo na 
propriedade, ao passo que em Três Marias apenas 7,15% recorrem ao mesmo método, 
e ainda, percentuais menores que 1,0% foram identificados em ambos os municípios 
para os casos de lixo enterrado na propriedade, jogado em logradouros ou terrenos 
baldios, ou ainda, jogado diretamente em cursos d’água e mananciais.

A CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais é a empresa responsável pelo 
fornecimento e distribuição de energia elétrica em ambos os municípios de interesse. 
De acordo com dados obtidos a partir do censo demográfico de 2010, o serviço de 
fornecimento de energia elétrica na região alcança uma rede de cobertura onde se 
distingue os seguintes cenários:

• Três Marias: totaliza 8.794 domicílios (99,20%); sendo importante mencionar 
as situações de fornecimento irregular sem relógio medidor, apenas 0,25% dos 
domicílios (22); bem como as situações sem acesso à energia elétrica – apenas 
0,80% dos domicílios (70).

• São Gonçalo do Abaeté: totaliza 1.950 domicílios (96,91%); as situações de 
fornecimento irregular sem relógio medidor totalizam 2,68% domicílios (54), e as 
situações sem acesso à energia elétrica apenas 3,08% dos domicílios (62). Notam-se 
aqui as situações de maior criticidade, tendo em vista que se trata de um município 
de menor proporção populacional e número de domicílios; tal fato possivelmente 
aponta para a menor eficiência do serviço de fornecimento, especialmente nas 
zonas rurais mais distantes em relação às sedes urbanas.

Segurança Pública
O estado de Minas Gerais é dividido em 18 regiões de segurança pública, sendo que o 
município de Três Marias pertence a 14ª Região de Curvelo. Em Curvelo há o 42º Batalhão 
responsável pela 226ª Companhia de Polícia Militar de Três Marias.

A Companhia dispõe de efetivo existente de 28 policiais militares (PMs), sendo que o 
previsto seria de 29 PMs. Além disso, há seis viaturas de quatro rodas e três motocicletas 
na Companhia. Há ainda, no município, o 3º Grupamento da Polícia de Meio Ambiente de 
Três Marias, cujo efetivo existente de oito PMs é pequeno, dado a extensa área municipal 
e especificidades ambientais da região, como a dinâmica de chacreamentos, a ocupação 
de áreas de veredas e o controle da pesca no período de defeso, conforme apresentando 
anteriormente.

Não há Corpo de Bombeiros Militar no município, apenas voluntários civis. No caso de 
ocorrências de maior porte, é solicitado atendimento ao Corpo de Bombeiros de Curvelo 
(a 130 km).

O município de São Gonçalo do Abaeté, por sua vez, pertence à 10ª Região da Polícia Militar 
de Patos de Minas. Em Patos de Minas está instalado o 15º Batalhão de Polícia Militar 
responsável pelo 2º Grupamento da Polícia Militar de São Gonçalo do Abaeté. Há ainda o 
4º Grupamento de Polícia de Meio Ambiente no município, além de um Subdestacamento 
no bairro Beira Rio, próximo à cidade de Três Marias.

PATRIMÔNIOS NATURAL E CULTURAL

Três Marias é um município que apresenta elevada riqueza natural e cultural. Em 
relação ao patrimônio natural, destacam-se as veredas, as cachoeiras e os cursos 
d’água exuberantes que apresentam um potencial turístico largamente explorado, 
sobretudo quando se trata do rio São Francisco. Este é, inclusive, um dos sítios 
naturais inventariados no município, estando localizado próximo às áreas em que 
ocorrem atividades metalúrgicas da Nexa.

Cita-se, dentre os bens naturais, as Veredas de Ponte Firme, Tolda e São José, 
conhecidas por terem sido visitadas por Guimarães Rosa. As veredas estão 
localizadas a mais de 10 km do empreendimento e constituem bem natural tombado 
pelo município de Três Marias.

Em se tratando do patrimônio cultural, há destaque para bens materiais tombados no 
âmbito municipal, sendo eles a Capela Nossa Senhora da Mercês e o Museu Casa do 
Manuelzão, ambos localizados no distrito de Andrequicé.
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Os bens imateriais presentes no município, são, também, bastante relevantes e foram 
registrados a nível federal e a nível estadual, sendo eles:

• Roda de Capoeira – registrado no Livro de Formas de Expressão do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em novembro de 2008;

• Ofício de Mestres de Capoeira - inscrito no Livro de Registro dos Saberes do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em novembro de 2008;

• Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais – 
registrado como patrimônio cultural (práticas musicais) por meio da Deliberação 
nº 10/2018, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP), vinculado ao 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA);

• As Folias de Minas - declaradas como patrimônio imaterial (manifestações 
religiosas) do estado por meio da Deliberação CONEP nº 01/2017.

Nenhum destes bens é diretamente afetado pelo Projeto Alteamento dos Módulos 
Oeste 1 e Central do DRM. Além disso, os acessos ao empreendimento não coincidem 
com vias/redondezas utilizadas para formas de expressões ou como lugares culturais.

Saiba MAIS

O patrimônio cultural pode ser dividido entre material e imaterial. O patrimônio 
material é representado por materiais, sendo de natureza tangível. Podem ser 
bens móveis, como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, ou bens imóveis, 
como edificações e sítios arqueológicos. Já o patrimônio imaterial está no campo do 
intangíveis, não mensurado, podendo ser dividido entre:

• Saberes: onde são inscritos ofícios e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades;

• Celebrações: onde são inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do 
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;

• Formas de Expressão: onde são inscritas manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas;

• Lugares: onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços 
onde se concentrem e reproduzam práticas culturais coletivas.

No município de São Gonçalo do Abaeté há menor riqueza de bens, mas, ainda 
assim, há registros importantes para o contexto regional. Do patrimônio natural, as 
cachoeiras, sobretudo aquelas formadas no rio Abaeté são as mais relevantes.

O patrimônio cultural está representado por alguns registros arqueológicos pré-
históricos, principalmente cerâmicos e líticos, ou seja, com materiais construídos com 
cerâmica e rochas, próximo às cachoeiras e no distrito de Canoeiros. Do patrimônio 
histórico existe a Capela de Nossa Senhora de Imaculada Conceição e São Sebastião, 
localizada no vilarejo dos Canoeiros, que é tombada pelo município.

Quanto aos bens culturais imateriais, destacam-se As Folias de Minas e os Saberes, 
Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais, registrados a nível 
estadual, além do Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas, inscrito no Livro de 
Registro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
em junho de 2008.

O bem cultural ou natural inserido no município de São Gonçalo do Abaeté que se 
encontra mais próximo da área do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 
está localizado a cerca 11,5 km, correspondendo a um sítio arqueológico que não 
apresenta relação direta com a área do empreendimento.

PESQUISA DE PERCEPÇÃO COM REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES

A pesquisa de percepção com stakeholders institucionais foi realizada em setembro 
de 2020 abrangeu um universo de 13 representantes de instituições localizadas na 
AII, sendo sete do município de Três Marias e seis de São Gonçalo do Abaeté. Além 
disso, do total de entrevistados, 10 eram representantes do poder público e, os outros 
três, da sociedade civil. 

A pesquisa contemplou cinco questões em relação ao empreendimento metalúrgico 
da Nexa Recursos Minerais S.A. e à intenção da empresa em ampliar ou implantar um 
depósito de rejeitos/resíduos. No momento das entrevistas o projeto do depósito não 
estava finalizado e, por este motivo, não foi apresentado em detalhe aos entrevistados.
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A primeira questão buscou obter o posicionamento do entrevistado frente a operação 
da Nexa em Três Marias, e foi apresentada da seguinte forma: “Como o(a) Senhor(a) 
avalia a existência de uma unidade metalúrgica da Nexa no município de Três 
Marias?”. A maior parte dos entrevistados localizados na AII (85%) avaliaram a 
existência da empresa em Três Marias como sendo “ótima” e, os demais (15%), como 
“bom”. Nenhum dos entrevistados indicou avaliação “regular” ou “ruim”. A grande 
maioria fundamentou sua resposta na geração de emprego e renda e dois citaram, 
ainda, que a cidade de Três Marias não existiria se não fosse a empresa. Dentre os 
que avaliaram como “bom”, alguns indicaram que, apesar dos impactos positivos, a 
operação gera degradação ambiental.

| Avaliação da existência de uma unidade metalúrgica da Nexa 
no município de Três Marias por representantes institucionais

Na segunda questão, foi perguntado o posicionamento do entrevistado em relação à 
instalação das novas estruturas de disposição de resíduos na Nexa, em Três Marias, 
da seguinte forma: “Como o(a) senhor(a) avaliaria a intenção da empresa em ampliar 
ou implantar um depósito de rejeitos?”. 

Do total de entrevistados, 77% indicou que a possibilidade como “ótimo” e cerca de 23% 
indicaram como “bom”. A grande maioria condicionou o posicionamento favorável à 
necessidade de que fossem seguidas todas as melhores práticas de segurança e as 
legislações aplicáveis. Os que avaliaram como “bom” indicaram como justificativa a 
possibilidade de rompimento.

Em seguida, foi colocada a seguinte pergunta: “Quais consequências positivas e/ou 
negativas que o empreendimento (Nexa) traz para o município?”. Para esta questão 
pode existir mais de uma resposta de cada entrevistado. Dentre as consequências 
positivas, quase todos os entrevistados indicaram a geração de emprego e renda. 
Alguns também indicaram a arrecadação tributária e, outros, a responsabilidade 
socioambiental da empresa. Em relação às consequências negativas, a maioria não 
respondeu ou abordou a degradação ambiental. Também foi citada a contaminação 
da água e o impacto visual. Além disso, três disseram não existir consequências 
negativas. 

| Avaliação da possibilidade de implantação ou ampliação de um depósito  
de rejeitos pela Nexa por representantes institucionais

| Consequências positivas da atuação da Nexa por representantes institucionais
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A pergunta posterior questionava aos entrevistados: “Quais consequências positivas 
e/ou negativas que a ampliação ou implantação de depósito de rejeitos traz para o 
município?”. As consequências positivas estavam sempre associadas à operação do 
empreendimento como um todo ou respostas similares àquelas da pergunta anterior, 
como “geração de emprego e renda” e “arrecadação tributária”. Muitos entendem a 
necessidade de implantação do depósito para a continuidade das operações da Nexa 
em Três Marias, sendo indicado por um dos entrevistados que a implantação do 
depósito é uma forma de impedir a degradação ambiental, por não lançar rejeito em 
qualquer local.

Para as consequências negativas, a maioria não respondeu, indicando como 
justificativa o fato de não conhecer o projeto em detalhe. Três indicaram a possibilidade 
de rompimento como a consequência negativa, um afirmou a possibilidade de 
contaminação do rio São Francisco, um indicou que a empresa precisa buscar novas 
tecnologias para disposição do rejeito e um alegou que a empresa já realiza muitas 
ações socioambientais, mas que pode incrementá-las. Ainda, um entrevistado disse 
não existir consequências negativas.

| Consequências negativas da atuação da Nexa por representantes institucionais | Consequências negativas que a ampliação ou implantação de depósitos pode  
ocasionar do ponto de vista de representantes institucionais

Por fim, foi perguntado aos stakeholders: “Você é a favor da operação da Nexa em 
Três Marias?”. Unanimemente, todos responderam que sim, principalmente pela 
grande contribuição que a existência da empresa gera tanto para o município de Três 
Marias, quanto para São Gonçalo do Abaeté. Cumpre mencionar que os stakeholders 
de São Gonçalo do Abaeté citaram as ações realizadas na localidade de Beira-Rio 
como justificativa para continuidade do empreendimento.

PESQUISA DE PERCEPÇÃO COM A COMUNIDADE

A pesquisa de percepção com a comunidade também foi realizada em setembro 
de 2020 e buscou identificar o perfil socioeconômico da população e a percepção 
em relação aos serviços existentes e à implantação do depósito e à Nexa. A 
população amostrada compreendeu um universo de 53 indivíduos, representantes 
de núcleos familiares distintos, priorizando aqueles que residiam mais próximo ao 
empreendimento.

Quanto ao perfil da população entrevistada, tem-se que a maioria dos entrevistados 
eram mulheres, mas quase em proporção igual a de homens. As faixas etárias 
predominantes foram dos 45 aos 59 anos de idade e de 35 aos 44 anos. 

Em um primeiro momento, foram realizadas perguntas voltadas à qualificação dos 
serviços existentes. Em relação aos serviços públicos ofertados, os de educação 
e saúde obtiveram as avaliações mais favoráveis, ao passo que o transporte e a 
infraestrutura viária tiveram as avaliações menos favoráveis. De maneira geral, a 
segurança, a assistência social e a comunicação são também serviços avaliados de 
forma positiva.
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| Percepção da comunidade em relação aos serviços públicos

| Percepção da comunidade em relação à qualidade dos serviços de saneamento domiciliar,  
energia elétrica domiciliar e lazer 

No que tange à qualidade dos serviços de saneamento básico domiciliar, energia 
elétrica domiciliar e lazer, tem-se a energia elétrica como o item melhor avaliado, 
seguido pela qualidade da água e lazer e cultura. Por outro lado, o esgotamento 
sanitário teve uma avaliação bastante negativa, tendo em vista que muitos domicílios 
não possuem esse serviço. 

Os entrevistados foram solicitados a mencionar os três principais problemas em ordem 
de importância que identificavam na localidade/bairro de residência. Os problemas 
mais mencionados foram o transporte público, a saúde/falta de médicos e a falta de 
água, seguida pelo problema de limpeza urbana, turismo desordenado e estradas/
acessos. Em terceiro lugar, dentre os principais problemas citados, na percepção dos 

entrevistados, estão a falta de vagas nas creches e falta de assistência pública.

| Percepção da comunidade em relação aos três principais problemas existentes

Questionados acerca dos principais problemas ambientais existentes, a maioria dos 
entrevistados relataram que estes não existem. Dentre as menções mais frequentes 
estão as queimadas nas matas da região, seguido pelo desmatamento e a disposição 
incorreta do lixo. Alguns residentes mais próximos do aterro controlado (em verdade, 
se trata de um aterro sanitário), o citaram como sendo um dos principais problemas 
ambientais. Houve, ainda, menções sobre poeira e contaminação do lençol freático.

| Percepção da comunidade em relação aos três principais problemas ambientais 
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Da mesma maneira que realizado com os representantes institucionais, foi realizada 
uma entrevista de percepção em relação à Nexa e à instalação/ampliação de depósitos 
de rejeitos no empreendimento metalúrgico.

Em relação à avaliação quanto à existência da Nexa em Três Marias, 91% classificou 
como “ótimo”, 7% como “bom” e somente 2% (1 entrevistado) declarou não saber opinar, 
afirmando que conhece a empresa, mas que prefere não julgar.

| Avaliação da existência de uma unidade metalúrgica da Nexa no município de Três Marias pela comunidade

| Avaliação da possibilidade de implantação ou ampliação de um depósito de rejeitos pela Nexa pela comunidade

Outro ponto perguntado é como o entrevistado avaliaria a intenção da empresa 
em ampliar ou implantar um depósito de rejeitos. A maior parte dos entrevistados 
disse que a intenção é “ótima” ou “boa” (23% e 41%, respectivamente), 27% disseram 
não saber opinar e 9% declaram a intenção como ruim; estes últimos disseram se 
preocupar com as consequências de um possível rompimento da estrutura a ser 
ampliada ou implantada. Um destes entrevistados, apesar de achar a intenção ruim, 
fez questão de mencionar que a Nexa é uma empresa que atua com responsabilidade 
socioambiental.

Em relação às consequências favoráveis da atuação da Nexa no município de Três 
Marias, a grande maioria citou a geração de emprego e renda para os residentes 
próximos do empreendimento. Houve também, indicações de que a empresa executa 
projetos junto à comunidade, atua em parceria com o município de Três Marias, atua 
com responsabilidade socioambiental, proporciona oportunidades de emprego às 
mulheres e atua contra a pandemia de Covid-19.

| Consequências positivas da atuação da Nexa pela comunidade
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Quanto às consequências negativas, a grande maioria disse não saber opinar ou 
não respondeu. Além disso, uma quantidade representativa afirmou não existir 
consequências negativas. A contaminação da água e a degradação ambiental foram 
as consequências mais citadas, seguidas do impacto visual, da poluição atmosférica 
e da contaminação do solo.

Sobre as consequências positivas da implantação ou ampliação de um novo depósito 
de rejeitos/resíduos na Unidade Três Marias, os entrevistados indicam os mesmos 
fatores positivos que aqueles relacionados à operação do empreendimento como um 
todo (principalmente geração de emprego e de renda). No caso das consequências 
negativas, a maioria dos entrevistados não soube ou preferiu não opinar. Dentre 
aqueles que responderam, a preocupação gira em torna de um possível rompimento 
e, também, da possibilidade de contaminação ambiental. Ressalta-se que alguns 
entrevistados indicaram querer conhecer o projeto em detalhe para opinarem.

Finalmente, ao serem perguntados se são favoráveis à operação da Nexa no município 
de Três Marias, os entrevistados foram unânimes em responder que sim, novamente 
tendo como principal justificativa a geração de emprego e renda.

OCUPAÇÃO NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO

A Zona de Autossalvamento (ZAS), conforme definição da Lei Federal nº 12.334, de 
20 de setembro de 2010 (alterada pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 
2020), corresponde ao “trecho do vale a jusante da barragem em que não haja tempo 

| Consequências negativas da atuação da Nexa pela comunidade

suficiente para intervenção da autoridade competente em situação de emergência, 
conforme mapa de inundação”. A Política Estadual de Segurança de Barragens de 
Minas Gerais (Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019) dá definição para a 
ZAS similar ao ato federal.

O Estudo de Ruptura Hipotética do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 
do DRM foi desenvolvido pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A., em 
2020, tendo sido detalhado no Estudo de Impacto Ambiental - EIA.

Conforme levantamento preliminar, existem cerca de 60 casas na Zona de 
Autossalvamento, que pode ser visualizada na figura abaixo.

| Mancha de inundação modelada para o Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA

A área diretamente afetada – ADA pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 
Central está integralmente inserida em imóveis rurais de propriedade da Nexa 
Recursos Minerais S.A. Dessa forma, o empreendimento não tem potencial para 
provocar impactos diretos sobre propriedades de terceiros, como a realocação de 
benfeitorias, o reassentamento de população ou a interferência no uso das terras. 

| Localização da área diretamente afetada em relação aos imoveis da Nexa Recursos Minerais S.A.
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IDENTIFICAÇÃO E 
AVALIAÇÃO 
DOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS

4

A avaliação de impactos pode ser entendida como uma ferramenta que 

oferece uma previsão dos impactos socioambientais que podem ser 

gerados por um empreendimento, embasando a prevenção de danos ao 

meio ambiente.

Basicamente, para identificação dos impactos avalia-se as atividades 

que serão desenvolvidas em um contexto socioambiental específico, 

identificando primeiro os aspectos ambientais e, depois, os impactos 

ambientais.
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Modificação da Paisagem

Interferência na Dinâmica 
Geomorfológica

Interferência nas Propriedades 
Químicas do Solo

Interferência na Dinâmica Hídrica 
Superficial e Subterrânea

Interferência na Qualidade das 
Águas Superficiais e Subterrâneas

Interferência na Qualidade do Ar

Interferência nos Níveis de 
Pressão Sonora

Dispersão Forçada de Indivíduos 
da Fauna Terrestre

Eventuais Danos s Espécimes 
da Fauna Terrestre por 

Atropelamentos

Está associado ao impacto visual provocado pela 
implantação e operação do depósito.  

Na fase de fechamento, todavia, as modificações são 
favoráveis, com a reabilitação/recuperação da área.

Este impacto tem relação com as alterações 
topográficas e no fluxo das águas, que 

podem, por exemplo, provocar processos 
erosivos durante a implantação e operação 

do empreendimento. Na fase de fechamento 
esta modificação é benéfica, por objetivar a 

estabilidade física das áreas.

Está relacionado a possíveis alterações no solo 
em decorrência, por exemplo, da infiltração de 
água superficial ou subterrânea, com presença 

de contaminantes. Durante o fechamento, 
espera-se que ocorra a estabilização química 

das áreas e ações de gerenciamento para locais 
possivelmente afetados.

Diz respeito às alterações no fluxo das águas 
superficiais e subterrâneas em decorrência das 

modificações na topografia e impermeabilização 
de áreas. Durante o fechamento, espera-se a 

estabilização física  das áreas afetadas.

As alterações na qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas podem ocorrer em decorrência 
de carreamento ou lixiviação de contaminantes 

para os cursos d’água ou aquíferos.

Está relacionado às alterações produzidas na 
atmosfera, principalmente em razão da emissão de 
material particulado em atividades que envolvam 

revolvimento do solo ou na movimentação de 
veículos, máquinas e equipamentos.

Está relacionado às alterações produzidas 
em razão da emissão de ruídos, sobretudo 
relacionados à movimentação de veículos, 

máquinas e equipamentos.

Na fase de implantação, com a supressão vegetal, 
limpeza do terreno e movimentação de veículos 

(emissão de ruídos) pode ocorrer dispersão forçada 
dos animais, em razão da alteração do ambiente.

Com a movimentação de veículos, máquinas e 
equipamentos pode ocorrer, eventualmente, 

atropelamento de animais. Este impacto é mais 
provável na fase de implantação, quando há maior 

tráfego local.

Impacto Descrição Fase

   Planejamento   Implantação   Operação   Fechamento

Os principais impactos relacionados ao Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 
e Central do Depósito de Rejeitos Murici estão previstos para ocorrer na fase de 
implantação, quando modificações importantes serão realizadas no local do depósito 
e nas áreas auxiliares (como áreas de empréstimo e bota-foras).

Os impactos mais benéficos estão associados à geração temporária de emprego e 
renda e à arrecadação de impostos na fase de implantação, o que também contribui 
para a melhoria da qualidade de vida. Porém, tendo em conta que o depósito pode 
proporcionar a continuidade das atividades desenvolvidas na Unidade Três Marias, 
contribui, de forma indireta, na geração de emprego e renda durante sua vida útil.

Por outro lado, os incômodos gerados à população local, as expectativas diversas e 
a sensação de insegurança por residir próximo a depósito de resíduos em polpa 
constituem um dos principais impactos adversos do empreendimento.

O quadro a seguir apresenta os impactos identificados para o Projeto Alteamento dos 
Módulos Oeste 1 e Central do DRM, fazendo uma breve descrição do que cada um está 
relacionado e, também, indicando a(s) fase(s) em que estão previstos para ocorrer.

Saiba MAIS

Meio Ambiente pode ser entendido como a circunvizinhança em que uma empresa 
opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos 
e suas inter-relações.

Aspecto ambiental é o elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 
organização que pode interagir com o meio ambiente.

Impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma organização.
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Incremento nas Práticas de  
Caça e Apanha

Alteração na Composição da 
Fauna Terrestre

Alteração nas Propriedades 
Limnológicas

Alteração do Uso do Solo e 
Cobertura Vegetal e Eventuais 

Danos a Espécimes Relevantes da 
Flora

Incremento no Conhecimento 
Científico sobre a Região

Alteração nos Níveis de Emprego 
e Renda

Alteração nos Níveis de 
Arrecadação Tributária

Interferência nos Níveis de 
Conforto e Qualidade de Vida da 

População Local

Com a implantação do empreendimento e 
aumento do fluxo de pessoas no meio rural, pode 

ocorrer, em consequência, o incremento em 
práticas de caça e apanha, que representam um 

grande risco para a fauna local.

Diz respeito à possíveis interferências causadas 
nos animais com hábitos terrestres, em todas as 

fases do empreendimento.

Um possível carreamento de sedimentos 
para os cursos d’água locais podem alterar as 
características de seus leitos, interferindo na 

fauna aquática. Com o fechamento, espera-se a 
estabilização física das áreas, revertendo este 

possível impacto.

Este impacto diz respeito a todas as modificações 
de uso do solo e cobertura vegetal que ocorrerão 
nas diferentes fases do empreendimento. Deve-se 

destacar a atividade de supressão de vegetação 
durante a fase de implantação.

Este impacto está relacionado à fase de 
planejamento, quando são realizados diversos 

estudos e investigações na região de inserção do 
empreendimento, o que contribui para aumentar 

o conhecimento científico.

Os níveis de emprego e renda são mais 
influenciados na fase de implantação, quando 
há necessidade de contratação temporária de 
grande contingente de mão-de-obra. Porém, 
como o depósito garante a manutenção das 

operações metalúrgicas na Unidade Três Marias, 
indiretamente contribui, durante sua operação, 

para manutenção do emprego e renda associados. 
Na fase de fechamento, haverá perda dos postos 

de trabalho permanentes.

Assim como a alteração nos níveis de emprego 
e renda, este impacto tem relação com a 

possibilidade de aumento na arrecadação 
tributária, principalmente na fase de implantação, 

quando são temporariamente contratados 
serviços e equipamentos/materiais de empresas 

locais e regionais.

Este impacto está tanto relacionado aos benefícios 
que o empreendimento pode trazer para a 

população local, como tanto aos incômodos e 
expectativas geradas. Perdura durante todas as 

fases, em razão das interferências no cotiado dos 
moradores locais.

Impacto Descrição Fase

   Planejamento   Implantação   Operação   Fechamento
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AÇÕES 
AMBIENTAIS

5
As ações ambientais correspondem a medidas de controle e redução 

(mitigação) de efeitos adversos sobre o meio ambiente e potencialização 

de efeitos benéficos. Também estão incluídas as ações de monitoramento 

que têm por objetivo acompanhar possíveis interferências do 

empreendimento sobre o meio ambiente.

As ações são aqui divididas entre medidas mitigadoras e programas 

ambientais, conforme apresentado a seguir.
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MEDIDAS MITIGADORAS

Os controles existentes para os impactos somam numerosas medidas que podem 
contribuem para a mitigação ou redução das interferências causadas ao ambiente. 
Estas medidas são, principalmente:

• Umectação de pátios e de vias (aspersão de água);

• Revegetação de taludes e superfícies com solo exposto;

• Enclausuramento de motores (para reduzir ruído);

• Manutenção preventiva em veículos e equipamentos (para reduzir emissões 
atmosféricas e emissão de ruídos);

• Armazenamento temporário de resíduos em locais adequados e destinação final 
corretos;

• Bacias de contenção de vazamentos (para barrar líquidos que podem poluir o 
ambiente);

• Sistema de impermeabilização e detecção de vazamentos, de forma a prevenir a 
possibilidade de contaminação da água e solo;

• Plano de Ação de Emergência (ações previstas para situações de emergência e 
treinamentos da população que vive nas proximidades);

• Sistema de drenagem pluvial;

• Tratamento de efluentes líquidos, correspondente à água sobrenadante do 
reservatório, antes de descarte em curso d’água (Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais);

• Destinação correta (tratamento) de efluentes oleosos;

• Destinação correta (tratamento) de efluentes sanitários.

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

De forma a reunir as principais ações de mitigação ou potencialização de impactos 
serão definidos programas ambientais que deverão compor outro estudo, chamado 
de Plano de Controle Ambiental, sendo executados continuamente ao longo das fases 
do empreendimento. Nos itens a seguir, serão apresentados de forma sucinta os 
programas sugeridos.

Programa de Gestão Ambiental das Obras
Este programa objetiva o acompanhamento das atividades, sobretudo no canteiro 
de obras, prevendo ações relacionadas à gestão de efluentes líquidos, emissões 
atmosféricas e resíduos sólidos na etapa das obras. Estas ações são voltadas à 
prevenção de possíveis impactos nas águas, solos e ar.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Busca implementar ações no sentido de garantir a conformidade ambiental na gestão 
dos resíduos gerados em todas as fases do empreendimento, através da capacitação, 
conscientização e atuação em conjunto com as áreas geradoras.

As propostas objetivam a separação dos resíduos, o armazenamento e o transporte 
de forma correta e a promoção da melhor destinação final. Com estas ações, é possível 
prevenir a poluição do solo, da água e do ar seja na área do empreendimento ou em 
outros locais. A prioridade deve ser sempre a reciclagem do lixo.

Programa de Gestão de Qualidade do Ar
Este programa traz ações de controle (como aspersão de vias, sistemas de 
despoeiramento, etc.) e monitoramento da qualidade do ar na área de influência do 
empreendimento. O monitoramento objetiva acompanhar possíveis alterações na 
qualidade do ar.

Programa de Gestão dos Níveis de Ruído
O Programa de Gestão dos Níveis de Ruídos tem a função de propor medidas para 
reduzir as emissões sonoras e, também, averiguar possíveis alterações nos chamados 
níveis de pressão sonora (ruídos) que possam provocar incômodos na população, 
contribuindo para minimizar impactos e melhorar o desempenho ambiental do 
Projeto.

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Este programa visa acompanhar a qualidade das águas superficiais e superficiais 
na área de inserção do empreendimento, possibilitando a identificação de possíveis 
modificações nas características físico-químico e microbiológicas dos cursos d’água 
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e aquíferos que estão sob influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 
Central do DRM.

Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico
O Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico reúne as atividades que serão 
desenvolvidas nas fases de implantação e operação do depósito para acompanhamento 
das condições de estabilidade da estrutura geotécnica e correção de possíveis 
anomalias verificadas. Deverá ser executado seguindo todas as normas e legislações 
de referência e as melhores técnicas conhecidas.

Programa de Controle de Processos Erosivos e Disciplinamento de Águas Pluviais
Este programa objetiva definir ações que devem ser constantemente promovidas 
no contexto da implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 
para estabelecer uma rotina de manutenção e correções de situações relacionadas a 
processos erosivos que possam prejudicar os solos e os cursos d’água, principalmente 
nas áreas de empréstimo e de bota-fora, onde haverá solo exposto. Estas ações estão 
principalmente relacionadas ao controle da água pluvial, correção de processos 
erosivos e a revegetação de taludes e superfícies expostas.

Programa de Acompanhamento de Desmate, Afugentamento e Resgate da Fauna e Flora
Este programa está previsto para ser executado na fase de implantação, tendo como 
objetivo o acompanhamento dos desmates, com ações voltadas à gestão da supressão 
e prevenção de desmate em áreas protegidas. Prevê, também, o afugentamento 
(dispersão) da fauna terrestre e resgate da flora.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas está previsto para ser executado 
ao fim da fase de implantação, visando, principalmente, a recuperação/reabilitação 
de áreas de empréstimo, bota-foras e demais áreas que tiverem sido intervindas 
para alteamento dos depósitos.

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
O objetivo geral deste Programa é levantar e monitorar a fauna de vertebrados 
aquáticos (peixes) e terrestres (mamíferos, aves, répteis e anfíbios), de forma a 
identificar possíveis interferências nas comunidades de animais decorrentes das 
alterações no ambiente potencialmente provocadas pelo empreendimento.

Programa de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local
Este programa tem por objetivo principal a priorização de contratação da mão-de-
obra local, especialmente dos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, de 
forma a potencializar o impacto positivo associado à geração temporária de emprego 

e renda, durante a fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 
Central do DRM.

Programa de Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade
O Programa de Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade visa 
sustentar o diálogo social com as populações e instituições das áreas de influência 
direta e indireta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, a fim de informá-
las sobre os diversos aspectos e intervenções do empreendimento, conhecer suas 
percepções e interesses e contribuir para a harmoniosa convivência.

Programa de Educação Ambiental
O Programa de Educação Ambiental tem por objetivo promover ações educativas, 
tanto com os colaboradores que atuarão na implantação e operação dos depósitos 
quanto com o público externo (moradores da área de influência direta, principalmente) 
visando a capacitação e a sensibilização para questões de ordem ambiental.

Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta
O Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta tem como objetivo final orientar 
posturas defensivas/preventivas nos colaboradores que atuarão na implantação e 
operação do Projeto, em todos os níveis de responsabilidade, e demais usuários das 
vias de acesso ao empreendimento. 

Programa de Compensação Ambiental
O Programa de Compensação Ambiental contempla ações voltadas à efetivação das 
compensações devidas em lei, relacionadas à implantação do Projeto Alteamento dos 
Módulos Oeste 1 e Central do DRM.

Plano de Fechamento (ou Descomissionamento)
O Plano de Fechamento contempla ações para recuperar a área do depósito após 
o encerramento de sua vida útil, ou seja, quando este não puder mais receber 
os resíduos industriais. A Nexa Recursos Minerais S.A. já possui um Plano de 
Descomissionamento que contempla os módulos Oeste 1 e Central do DRM. Neste 
plano, estão previstas todas as atividades que deverão ser realizadas para fechar o 
depósito e habilitar a área para o uso futuro pretendido: conservação da natureza. Há 
também, avaliações dos impactos e previsão de outros programas de monitoramento, 
específicos para a fase de fechamento.
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CONCLUSÕES

6 A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental permitiu a compreensão 

das atividades previstas no âmbito do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici e o conhecimento das 

características ambientais e socioeconômicas da região onde se insere o 

empreendimento.

Com base nestas informações, foi possível identificar e avaliar os impactos 

decorrentes das atividades previstas para o projeto, considerando 

o alteamento de dois depósitos existentes, que serão unidos na 

mesma elevação. Também foi possível detalhar as ações ambientais 

imprescindíveis para mitigação e compensação de efeitos adversos e 

para potencialização de efeitos benéficos.
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A Unidade Três Marias da Nexa Recursos Minerais S.A. constitui empreendimento 
metalúrgico que tem como atividade principal a produção de zinco em formas 
primárias. O processo produtivo do empreendimento gera um resíduo, denominado 
lama terciária, o qual, atualmente, precisa ser disposto hidraulicamente em barragens/
depósitos de contenção.

O empreendimento iniciou sua operação no ano de 1969, sendo o resíduo industrial 
sempre disposto em barragens de contenção, sobretudo devido à enorme limitação 
técnica para realizar desaguamento e empilhamento a seco.

Atualmente, a Unidade Três Marias está realizando a disposição hidráulica dos 
resíduos no Depósito de Rejeitos Murici – DRM, sendo esta a única estrutura 
disponível. Para que a Unidade Três Marias continue operando a partir do ano de 
2023, até 2026, será imprescindível a implantação de um novo reservatório, sendo o 
Projeto de Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central a melhor alternativa locacional 
em termos socioambientais.

No que se refere às alternativas tecnológicas, a Nexa Recursos Minerais S.A. vem 
desenvolvendo diversas pesquisas com o intuito de viabilizar uma nova forma de 
disposição dos resíduos ou uma destinação final. Os projetos mais promissores neste 
sentido, estão sendo aprofundados e, a melhor previsão indica que começarão a 
operar no ano de 2025. Contudo, estes são capazes de absorver somente uma parte 
dos resíduos produzidos (cerca de 30%), de forma não há outra alternativa senão a 
disposição dos resíduos em forma de polpa nos depósitos.

O projeto conceitual do alteamento de módulos Oeste 1 e Central do DRM, que visa 
elevar o maciço (El. 598,0 m para El. 602,0 m) e unificar os dois módulos, levou 
em consideração as melhores práticas para reduzir os impactos ambientais, como 
alteamento pelo método de jusante, implantação de sistema de impermeabilização e 
detecção de vazamentos, recuperação da água sobrenadante e tratamento antes de 
ser lançada em curso d’água, fatores de segurança de projeto adequados e extravasor 
de emergência.

Em síntese, está se tratando de um projeto que será desenvolvido em uma área já 
dominada por paisagem industrial e, portanto, marcada pela presença da atividade 
metalúrgica, desenvolvida há mais de cinco décadas.

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici 
tem como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento de resíduos em polpa 
gerados na planta hidrometalúrgica de zinco da Unidade Três Marias. Conforme 
dados disponibilizados pela Nexa, a Unidade Três Marias produz, atualmente, cerca 

de 193 mil toneladas de zinco por ano e conta com um total de 1.580 empregados, 
sendo 976 próprios e 604 terceiros, fixos e móveis.

No contexto em que se insere, o Projeto permitirá a manutenção das atividades 
da Unidade Três Marias, na medida em que possibilita o aumento da vida útil de 
estruturas de disposição de rejeitos existentes, proporcionando, por consequência, a 
continuação dos níveis de emprego e da massa salarial associada, além da manutenção 
da arrecadação pública gerada pela operação.
De fato, durante os estudos socioeconômicos, foram entrevistados representantes de 
instituições e moradores do entorno do empreendimento, sendo que, unanimemente, 
todos foram favoráveis à continuidade das atividades da Unidade Três Marias, tendo 
como fundamento principal a geração de emprego e renda. 

A execução de ações ambientais, incluindo medidas mitigadoras de efeitos adversos ao 
meio ambiente e potencializadoras dos efeitos benéficos e medidas de monitoramento, 
são capazes de contribuir para melhoria das condições socioambientais das áreas 
de influência do Projeto.

Em razão de todas as conclusões obtidas no Estudo de Impacto Ambiental, conclui-
se pela viabilidade socioambiental do Projeto Alteamento dos Módulos 
Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici.
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