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Ao
Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos - IE
Setor de Avaliação de Empreendimentos Industriais, Agroindustriais e Minerários - IEEM
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB

Rio Claro, 25 de setembro de 2020.

Ref.

Processo CETESB nº 56/2016
Solicitação de Licença Ambiental Prévia para ampliação da área de lavra de argila refratária no
município de Rio Claro/SP, sob responsabilidade de Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.

A empresa Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. Vem, respeitosamente, solicitar a Licença Ambiental
Prévia para a ampliação de área de lavra de empreendimento de extração de argila refratária localizada no
município de Rio Claro, Estado de São Paulo, em atendimento ao Parecer Técnico nº 366/16/IE, que consiste
no Termo de Referência para elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Para tanto, apresenta os seguintes documentos:
•

Ficha Cadastral e comprovante de recolhimento da taxa de análise do EIA/RIMA;

•

Cópias da Certidão de Uso do Solo e da Manifestação Técnica, emitidas pela Prefeitura de Rio Claro;

•

Documentação junto ao IPHAN;

•

Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs;

•

Tabelas Síntese do Licenciamento e arquivos cartográficos georreferenciados.
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Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos e, com estima e
consideração, subscreve.

Atenciosamente,

BARRA DO TIETÊ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) trata da ampliação da área de lavra da empresa Barra do
Tietê Comercial e Serviços Ltda., localizada no município de Rio Claro, Estado de São Paulo, cujo objeto se
refere à exploração de argila refratária em uma área de 306,94 ha inserida no Processo ANM nº
820.987/1995. O estudo foi elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar e seu escopo atendeu as
orientações constantes no Parecer Técnico nº 366/16/IE, que constitui o Termo de Referência para
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, segundo diretrizes da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB). Dentre os aspectos legais, a ampliação prevista está em conformidade com as
diretrizes nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, sendo que as especificações foram detalhadas ao
longo do estudo e documentação municipal (Certidão de Uso do Solo e Manifestação Técnica emitidas
pela Prefeitura de Rio Claro). A partir do diagnóstico ambiental, foi possível estabelecer que para a
ampliação de lavra será necessária a supressão de indivíduos arbóreos isolados. Em relação ao meio físico,
não haverá nenhuma intervenção em cursos d’água ou em suas respectivas Áreas de Preservação
Permanentes (APPs). Com base no levantamento realizado por meio da Pesquisa de Percepção ambiental,
é importante destacar, ainda, que há aceitação dos moradores do entorno do empreendimento quanto à
ampliação das suas atividades. Na sequência, efetuou-se a avaliação dos impactos ambientais passíveis
de ocorrência face à ampliação do empreendimento, bem como as medidas mitigadoras a serem adotadas
durante as atividades previstas. Tais medidas foram tratadas por meio de Programas Ambientais, além do
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Face ao exposto, em todo este Estudo de Impacto Ambiental,
pode-se concluir pela viabilidade ambiental da ampliação da lavra para extração de argila refratária da
Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda., desde que implementadas todas as medidas preventivas,
mitigadoras, de controle e compensatórias propostas na forma de programas ou ações independentes,
possibilitando, assim, a emissão da solicitada Licença Ambiental Prévia (LP) pela CETESB.
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Solo muito arenoso no chão da estrada e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-24
Solo muito arenoso no chão da estrada e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-27
Perfil de solo arenoso avermelhado na margem de acesso local, no ponto BT-29
Solo muito arenoso em carreadores e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-31
Solo muito arenoso no chão de carreadores e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar,
no ponto BT-34
Solo muito arenoso no chão da estrada e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-39

83

84

84
85
85

85

85

Foto 9.1.2.109

Solo muito arenoso nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT-62

85

Foto 9.1.2.110

Detalhe de solo arenoso nos carreadores de canaviais, no ponto BT-62

85

Foto 9.1.2.111

Foto 9.1.2.112

Solo muito arenoso no chão da estrada e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-87
Solo muito arenoso nos carreadores e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-101

86

86
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Foto 9.1.2.113
Foto 9.1.2.114

DESCRIÇÃO
Solo muito arenoso nos carreadores e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-108
Detalhe de solo arenoso, no ponto BT-108

PÁG.
86
86

Vista de cava de extração de argila no ponto BT-109, onde é possível notar o
Foto 9.1.2.115

disciplinamento da água para o fundo da cava e os taludes estáveis visando evitar

88

processos erosivos
Foto 9.1.2.116
Foto 9.1.2.117
Foto 9.1.2.118

Foto 9.1.2.119

Vista de vala escada no sopé de Área de mineração de argila para escoamento de
águas pluviais e para evitar processos erosivos em áreas de preservação
Ravinamento observado no ponto BT-97
Ravinamento profundo, de grande porte no argissolo vermelho amarelo no ponto BT97
Remoção de terra e desenvolvimento incipiente de ravinamento, induzido por
atividade antrópica no ponto BT-97

88
89
89

89

Foto 9.1.2.120

Ravinamento profundo, de grande porte no ponto BT-131

89

Foto 9.1.2.121

Ravinamento profundo, de grande porte no ponto BT-105

90

Foto 9.1.2.122

Ravinamento profundo, de grande porte no ponto BT-105

90

Foto 9.1.2.123

Área desprovida de vegetação ou plantio onde se observa início de processo erosivo
no solo no ponto BT 140

90

Foto 9.1.2.124

Rio Passa Cinco no ponto BT-4

94

Foto 9.1.2.125

Rio Passa Cinco no ponto BT-6

94

Foto 9.1.2.126

Rio Passa Cinco no ponto BT-17

96

Foto 9.1.2.127

Afluente do Rio Corumbataí no ponto BT-37

96

Foto 9.1.2.128

Ponte sobre o Córrego dos Cochos no ponto BT-48.

96

Foto 9.1.2.129

Córrego dos Cochos no ponto BT-53

96

Foto 9.1.2.130

Córrego dos Cochos no ponto BT-53

96

Foto 9.1.2.131

Córrego da Assistência no ponto BT-65

96

Foto 9.1.2.132

Córrego dos Cochos no ponto BT-66

97

Foto 9.1.2.133

Rio Corumbataí no ponto BT-68

97

Foto 9.1.2.134

Confluência do Rio Passa Cinco com o Rio Corumbataí no ponto BT-70

97

Foto 9.1.2.135

Córrego dos Cochos no ponto BT-73

97

Foto 9.1.2.136

Cachoeira no Córrego dos Cochos no ponto BT-74

97

Foto 9.1.2.137

Travessia localizada no Córrego dos Cochos no ponto BT-99

97

Foto 9.1.2.138

Meandro no Córrego dos Cochos no ponto BT-77

98

Foto 9.1.2.139

Rio Corumbataí no ponto BT-122

98
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Foto 9.1.2.140
Foto 9.1.2.141

DESCRIÇÃO
Rio Corumbataí no ponto BT-127
Pontos de surgências de água na Formação Rio Claro, presentes na bancada superior
da cava, e no contato com a Fm. Corumbataí

PÁG.
98
101

Foto 9.1.2.142

Vista geral dos argilitos da Formação Corumbataí, que constitui o minério explorado

101

Foto 9.1.2.143

Argilitos impermeáveis da Formação Corumbataí, sem percolação de água

102

Foto 9.1.2.144

Percolação de água nos argilitos, através de fraturas no maciço

102

Foto 9.1.2.145

Medição do nível d’água no poço cacimba 1

103

Foto 9.1.2.146

Poço tubular 02, sem abertura para aferir o nível d’água

103

Foto 9.1.2.147

Medição do nível d’água do poço-cacimba 03

103

Foto 9.1.2.148

Medição do poço-cacimba 03

103

Foto 9.1.2.149

Foto 9.1.2.150

Amostrador de Grande Volume (AGV) instalado no ponto HV-1, próximo ao norte da
ADA
Amostrador de Grande Volume (AGV) instalado no ponto HV-2 próximo à atual área
de lavra da Barra do Tietê

120

120

Foto 9.1.2.151

Calibração do medidor de nível sonoro (ruído)

125

Foto 9.1.2.152

Ponto R1, medição de nível sonoro localizado no bairro a extremo norte da AID

125

Foto 9.1.2.153

Ponto R2, no conjunto residencial Jardim das Nações II

125

Ponto R3, posicionado na entrada do Sítio Ferrari, na estrada de terra que liga
Foto 9.1.2.154

diversos empreendimentos minerários à rodovia Rodovia Fausto Santo Mauro – SP-

125

127
Foto 9.1.2.155

Ponto R4, localizado na entrada do Museu da Energia

127

Foto 9.1.2.156

Ponto R5, próximo à Escola Municipal João Batista Maule

127

Foto 9.1.2.157

Ponto R6, posicionado a sudeste do empreendimento, dentro da ADA

128

Foto 9.1.2.158

Ponto R7, medição a norte do empreendimento, dentro da ADA

128

Foto 9.1.2.159

Ponto R8, localizado a norte do empreendimento, dentro da ADA

128

Foto 9.1.2.160

Ponto R9, posicionado na entrada do empreendimento BTC

128

Foto 9.1.3.1

Vista da área de lavra atual, exibindo em toda a sequência siltitos de coloração cinza

135

Foto 9.1.3.2

Foto 9.1.3.3

Detalhe do siltito da Formação Corumbataí em amostra de mão, com laminação
plano-paralela presente
Veios carbonáticos de até 2 cm, muito presentes nos afloramentos na área de lavra
atual

135

135

Foto 9.1.3.4

Dique carbonático muito espesso, de ocorrência mais rara na frente de lavra atual

135

Foto 9.1.3.5

Zonas de alteração esbranquiçadas acompanhando fraturas

135

Foto 9.1.3.6

Horizontes esbranquiçados intercalados com o siltito cinza, exibindo ritimicidade

135

Página: 294

FOTO
Foto 9.1.3.7
Foto 9.1.3.8
Foto 9.1.3.9
Foto 9.1.3.10

DESCRIÇÃO
Solo arenoso em plantio de cana de açúcar
Vista aérea de área com solo exposto, que resulta ou intensifica os processos
erosivos.
Solo arenoso em local de plantio recente de cana de açúcar
Acima do tracejado em amarelo, ocorrência de solo arenoso e abaixo, ocorrência de
argilito em camadas subhorizontais

PÁG.
136
136
137
137

Foto 9.1.3.11

Frente de lavra atual exibindo o faturamento denso presente na região

138

Foto 9.1.3.12

Fraturas conjugadas preenchidas por veios carbonáticos

138

Foto 9.1.3.13

Família de fraturas verticalizadas observadas na região.

138

Foto 9.1.3.14

Foto 9.1.3.15

Material desagregado do horizonte observado na sequência de argilitos da Formação
Corumbataí
Estrutura de captação em local de afloramento do lençol freático. Ponto
Coordenadas: E: 230.104 m/N:7.512.172 m

138

143

Local de dessedentação animal, em tanque escavado no solo, com acúmulo de água
Foto 9.1.3.16

sobre camada argila; ao fundo, áreas deprimidas com vegetação típica de regiões

143

alagadiças. Ponto coordenadas: E: 231.101 m/N:7.511.560 m
Foto 9.1.3.17

Padrão geral de ocupação das áreas estudadas

149

Foto 9.2.1.1

Vista aérea do município de Rio Claro (Prefeitura de Rio Claro, 2018)

158

Foto 9.2.1.2

Estação Ferroviária de Rio Claro

205

Foto 9.2.1.3

Área de eventos e lazer na antiga estação de Rio Claro

205

Foto 9.2.1.4

Locomotiva no trecho da linha férrea de Rio Claro que ainda opera para manutenções

205

Foto 9.2.1.5

Trilhos ferroviários no centro da cidade.

205

Foto 9.2.2.1

Área urbanizada

213

Foto 9.2.2.2

Área de mineração

213

Foto 9.2.2.3

Cultivo de cana-de-açúcar

214

Foto 9.2.2.4

Pastagem

214

Foto 9.2.2.5

Reflorestamento de eucalipto

215

Foto 9.2.2.6

Área Florestal

215

Foto 9.2.2.7

Área campestre

216

Foto 9.2.2.8

Curso hídrico

216

Foto 9.2.2.9

Corpo d’água

216

Foto 9.2.2.10

Área descoberta

216

Foto 9.2.2.11

Área úmida

217

Foto 9.2.2.12

Acessos

217
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Foto 9.2.2.13

Visada aproximada do ponto E-14 (seta), atualmente sem barreiras

230

Foto 9.2.2.14

Visada do ponto E-15, atualmente sem barreiras

230

Foto 9.2.2.15

Visada E-16, com barreira de vegetação à frente (seta)

230

Foto 9.2.2.16

Visada do ponto E-17, sem barreiras mesmo com vegetação à frente

230

Foto 9.2.2.17

Visada aproximada do ponto E-23, com barreira topográfica

230

Foto 9.2.2.18

Visada aproximada do ponto E-24, com barreira topográfica e vegetal

230

Foto 9.2.2.19

UBS PSF da Assistência

234

Foto 9.2.2.20

EE Professor Oscar de Almeida, no distrito de Assistência

234

Foto 9.2.2.21

Entrada do Museu da Energia de Rio Claro

241

Foto 9.2.2.22

Museu da Energia de Rio Claro (Fundação Energia e Saneamento, 2018).

241

Foto 9.2.2.23

Espaço para eventos culturais na Estação Ferroviária

243

Foto 9.2.2.24

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade

243

Foto 9.2.2.25

Ponto MDV-1 na Rodovia Fausto Mauro (SP-127)

250

Foto 9.2.2.26

Registro do ponto MDV-1

250

Foto 9.2.2.27

Ponto MDV-2 no acesso à Cerâmica Delta

252

Foto 9.2.2.28

Registro do ponto MDV-2

252

Foto 9.2.2.29

Ponto MDV-3 da estrada de terra

252

Foto 9.2.2.30

Registro do ponto MDV-3

252

Foto 9.2.2.31

Ponto MDV-4 na entrada da mineração

253

Foto 9.2.2.32

Registro do ponto MDV-4

253

Foto 9.2.2.33

Ponto MDV-5 na Rodovia Fausto Mauro (SP-127)

253

Foto 9.2.2.34

Registro do ponto MDV-5

253

Foto 9.2.2.35

Aplicação da Pesquisa de Percepção no bairro Assistência

260

Foto 9.2.2.36

Realização da Pesquisa de Percepção no bairro Assistência

260

Foto 9.2.2.37

Aplicação da Pesquisa de Percepção no Sítio Santa Clara, a norte da área de estudo

260

Foto 9.2.2.38

Aplicação da Pesquisa de Percepção na porção norte da AID

260

Foto 9.2.2.39

Aplicação da Pesquisa de Percepção no Sítio do Salto, Fazenda Velha, próximo a ADA

261

Foto 9.2.2.40

Aplicação da Pesquisa de Percepção a sul da ADA

261

Foto 9.2.3.1

Área em divisa entre plantio de cana-de-açúcar e pastagem, dentro da ADA (futura
cava 1)

308

Foto 9.2.3.2

Propriedade dedicada à pecuária, dentro da futura cava 2

308

Foto 9.2.3.3

Carreador dentro de plantação de cana-de-açúcar na ADA (futura cava 3)

308

Foto 9.2.3.4

Cultivo de cana-de-açúcar na ADA em fase de preparo do solo, na futura cava 4

308

Página: 296

FOTO

DESCRIÇÃO
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Foto 9.2.3.5

Cultivo de cana-de-açúcar na ADA, dentro dos limites da futura cava 5

308

Foto 9.2.3.6

Residência rural (Q16) e, ao fundo, cultivo de cana-de-açúcar na futura cava 6

308

Foto 9.2.3.7

Edificação rural não habitada nos limites da ADA

309

Foto 9.2.3.8

Edificação desocupada no primeiro grupo de edificações (futura cava 3)

309

Foto 9.2.3.9

Porteira fechada no segundo grupo de edificações (futura cava 4)

310

Foto 9.2.3.10

Porteira do terceiro grupo com placa proibindo acesso à propriedade (futura cava 6)

310

Foto 9.2.3.11

Entrevista Q25 (Antonio), realizada com morador residente dentro da área da
Poligonal ANM

310

Foto 9.2.3.12

Realização da entrevista Q12 (Neusa), com moradora vizinha à futura cava 2

310

Foto 9.2.3.13

Entrevista com senhor Anjo (Q03), vizinho da futura cava 4

312

Foto 9.2.3.14

Entrevistado Q11, senhor Dirceu, proprietário de imóvel de parte da futura cava 4

312

Foto 9.2.3.15

Entrevistado Q23 (Antonio), cuja propriedade abrange parte da poligonal ANM

312

Foto 9.2.3.16

Foto 9.3.1.1

Realização da entrevista Q52 (Denise), moradora de propriedade de parte da futura
cava 4
Paisagem rural com predominância da cultura de cana-de-açúcar (foto tirada em
05/07/2018)

312

326

Foto 9.3.1.2

Pastagem em propriedade rural localizada na AID

335

Foto 9.3.1.3

Campo antrópico (pastagem e plantio de milho) localizado dentro da AID

335

Foto 9.3.1.4

Áreas de plantio de cana-de-açúcar em fase de colheita

335

Foto 9.3.1.5

Plantio de cana-de-açúcar e árvore isolada morta em meio ao plantio

335

Foto 9.3.1.6

“Trilha” abandonada em área de vegetação nativa no fragmento F3 (foto tirada em
05/07/2018)

336

Foto 9.3.1.7

Resíduo descartado na borda do fragmento F4 (foto tirada em 05/07/2018)

336

Foto 9.3.1.8

Serrapilheira e sub-bosque do fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)

337

Foto 9.3.1.9

Dossel contínuo presente no fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)

337

Foto 9.3.1.10

Foto 9.3.1.11

Foto 9.3.1.12

Foto 9.3.1.13
Foto 9.3.1.14

Vista geral da vegetação em estágio inicial de regeneração (em destaque) (foto tirada
em 05/07/2018)
Composição da vegetação nativa em estágio inicial de regeneração (foto tirada em
05/07/2018)
Denso povoamento de Melastomataceae característico de sub-bosque (foto tirada
em 05/07/2018)
Presença de samambaias regenerantes no estrato herbáceo do fragmento (foto tirada
em 05/07/2018)
Presença de exemplares de Piper sp. no estrato herbáceo (foto tirada em

338

338

338

338
338
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05/07/2018)
Foto 9.3.1.15

Indivíduo de Pera glabrata em regeneração acima do estrato herbáceo do fragmento
(foto tirada em 05/07/2018)

338

Foto 9.3.1.16

Vista externa do fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)

339

Foto 9.3.1.17

Vista externa do fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)

339

Foto 9.3.1.18
Foto 9.3.1.19
Foto 9.3.1.20

Foto 9.3.1.21

Foto 9.3.1.22

Foto 9.3.1.23
Foto 9.3.1.24
Foto 9.3.1.25

Foto 9.3.1.26

Foto 9.3.1.27

Foto 9.3.1.28

Foto 9.3.1.29
Foto 9.3.1.30
Foto 9.3.1.31
Foto 9.3.1.32
Foto 9.3.1.33
Foto 9.3.1.34

Serrapilheira contínua de espessura mediana presente no fragmento F3 (foto tirada
em 05/07/2018)
Dossel fechado presente no fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)
Exemplares da família Poaceae no sub-bosque do fragmento F3 (fotos tiradas em
05/07/2018)
Exemplares da família Poaceae no sub-bosque do fragmento F3 (fotos tiradas em
05/07/2018)
Detalhe de nó do ramo engrossado, característica do gênero Piper, encontrado com
alta frequência no sub-bosque do fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)
Alta concentração de exemplares da família Melastomataceae no sub-bosque do
fragmento F3, área com interferência antrópica (foto tirada em 05/07/2018)
Lianas bem desenvolvidas encontradas no fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)
Indivíduo jovem de Cedrella fissilis (Cedro-rosa) presente no sub-bosque do
fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)
Exemplar de Billbergia nutans (Lágrima-de-rainha) constituinte do sub-bosque do
fragmento F2 (foto tirada em 05/07/2018)
Exemplar de Hedychium coronarium (Gengibre-branco) presente em solo úmido do
sub-bosque do fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)
Inflorescência de Byrsonima intermedia (Murici) no fragmento F1 (foto tirada em
05/07/2018)
Estruturas foliares de Byrsonima intermedia (Murici) presente no fragmento F1 (foto
tirada em 05/07/2018)
Dossel descontinuo presente no fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)
Vista geral do trecho de floresta paludosa presente no fragmento F1 (foto tirada em
05/07/2018)
Frutificação de Geonoma schottiana (Tucum) (foto tirada em 05/07/2018)
Alto índice de ocorrência de Geonoma schottiana (Tucum) no trecho de floresta
paludosa do fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)
Áreas de plantio de espécies exóticas (fotos tirada em 05/07/2018)

340
340
340

340

340

340
341
341

341

341

342

342
344
344
344
344
346
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Foto 9.3.1.35

Áreas de plantio de espécies exóticas (fotos tirada em 05/07/2018)

346

Foto 9.3.1.36

Área de campo antrópico (pasto) localizada na ADA

347

Foto 9.3.1.37

Áreas de plantio de cana-de-açúcar inseridas na ADA

347

Foto 9.3.1.38

Medição do diâmetro de um indivíduo arbóreo nativo isolado previsto para corte

348

Foto 9.3.1.39

Ramo selecionado e fotografado em detalhes para identificação

348

Foto 9.3.1.40

Foto 9.3.1.41
Foto 9.3.1.42
Foto 9.3.1.43

Foto 9.3.1.44

Foto 9.3.1.45

Foto 9.3.1.46

Foto 9.3.1.47

Foto 9.3.1.48

Foto 9.3.1.49

Foto 9.3.1.50

Foto 9.3.1.51

Foto 9.3.1.52

Foto 9.3.1.53

Área de pastagem apresentando pilhas de armazenamento de argila em segundo
plano (foto tirada em 05/07/2018)
Área de pastagem apresentando residências em segundo plano (foto tirada em
05/07/2018)
Área de cultivo de cana-de-açúcar na ADA (foto tirada em 05/07/2018)
Atividade de colheita de cana-de-açúcar na ADA do empreendimento (foto tirada em
28/08/2018)
Área de plantio de eucaliptos próximo à unidade de operação da empresa (foto tirada
em 05/07/2018)
Baixa regeneração de sub-bosque na área de plantio de eucaliptos (foto tirada em
05/07/2018)
Indivíduo da espécie Copaifera langsdorffii (Copaíba) cadastrado nos limites da ADA
(foto tirada em 05/07/2018)
Fruto de indivíduo de Cedrela fissilis (Cedro-rosa) localizado próximo ao limite da ADA
(foto tirada em 05/07/2018)
Indivíduo da espécie Cordia sellowiana (Louro-pardo) previsto para corte (foto tirada
em 05/07/2018)
Indivíduo de Zanthoxylum riedelianum (Mamica-de-cadela) presente na ADA (foto
tirada em 05/07/2018)
Fruto de indivíduo de Cocos nucifera (Coqueiro) previsto para corte (foto tirada em
05/07/2018)
Indivíduo da espécie Znthoxylum rhoifolium (Mamica-de-porca) presente em área de
plantio de cana-de-açúcar na ADA (foto tirada em 05/07/2018)
Indivíduo de Enterolobium contortisiliquum (Orelha-de-negro) (foto tirada em
05/07/2018)
Detalhe de frutificação de indivíduo da espécie Enterolobium contortisiliquum
(Orelha-de-negro) (foto tirada em 05/07/2018)

349

349
349
349

350

350

353

353

354

354

354

354

355

355

Fotos 9.3.2.1

Vista para a armadilha fotográfica AF1 instalada na AID e seu campo de visada

363

Fotos 9.3.2.2

Vista para a armadilha fotográfica AF1 instalada na AID e seu campo de visada

363
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Fotos 9.3.2.3

Vista para a armadilha fotográfica AF2 instalada na ADA e seu campo de visada
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho, intitulado Estudo de Impacto Ambiental para ampliação da área de lavra de argila,
foi elaborado para análise da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, por meio da CETESB, à luz do
que dita a legislação vigente sobre a matéria, como parte do processo de obtenção das competentes
licenças ambientais para o empreendimento da empresa Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda., no
município de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Ampara-se, sobretudo e de acordo com Milaré (1988), no conceito de ecodesenvolvimento, cuja
característica principal consiste na possível e factível conciliação entre o desenvolvimento, a preservação
ambiental e a melhoria da qualidade de vida humana. Bem apontado neste referendado trabalho é o fato
de que, sendo o meio uma fonte de recursos para usufruto do homem, ambos devem harmonizar-se e
complementar-se, ainda que as necessidades humanas pareçam ilimitadas e os proventos
disponibilizados pela natureza caracterizem-se pela finitude de seus recursos.
Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar as questões ambientais advindas e
associadas à dada atividade, dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se
adequadamente às exigências de ambos e observando suas inter-relações particulares a cada contexto
sociocultural, político, econômico e ecológico uma vez consideradas as dimensões tempo e espaço.
É esta compatibilização entre o projeto de interesse e a sua integração com o meio estudado que se
configura no principal objeto deste estudo, uma vez que se vale das necessárias justificativas de
implantação/ampliação, estudos de alternativas tecnológicas e no diagnóstico ambiental dos meios físico,
biótico e antrópico para criar um modelo de aproveitamento da área de maneira ambientalmente
responsável, sustentável e que promova, ao final da atividade, um efetivo ganho ambiental local.
Em sua essência, contempla assertivamente todas as discussões necessárias ao desenvolvimento de um
estudo desta magnitude, onde são abordados, por equipe multidisciplinar, os seguintes tópicos:
•

Avaliação das alternativas tecnológicas e locacionais do projeto;

•

Avaliação da hipótese de sua não execução;

•

Caracterização das Áreas de Influência;

•

Identificação e sistematização dos impactos gerados nas fases de ampliação, operação e
desativação do empreendimento;

•

Estabelecimento de planos e programas ambientais;
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•

Estabelecimento do plano de compensação ambiental;

•

Implantação de programas de gestão e monitoramento ambiental (follow up); e

•

Propostas para recuperação e uso futuro da área.

Demonstra-se, no presente estudo, que a proposta de ampliação da área de lavra, devidamente amparada
nas legislações ambiental e mineral vigentes, é compatível com as tendências e técnicas mais recentes
observadas para a compensação e recuperação de áreas de mineração.
Não obstante, o fato de se tratar da ampliação da área de lavra de um empreendimento que já está em
operação faz com que a situação ambiental e a percepção locais já sejam de conhecimento da população
do entorno, posto que a ampliação pretendida será associada não a seu aumento de produção, mas sim,
ao aumento da vida útil do empreendimento, de modo que os impactos ambientais relativos à operação
já são conhecidos, monitorados e mitigados.
Considerando o Parecer Técnico nº 366/16/IE e o Termo de Referência para Elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Empreendimentos Minerários
(Anexo I), emitidos pela CETESB para o estabelecimento das diretrizes e informações específicas
necessárias à avaliação deste projeto, elaborou-se o presente estudo, que se consolida em quinze
capítulos e anexos, sendo que os capítulos introdutórios, enumerados de I a VII, contemplam a
contextualização do empreendimento, em total consonância com o referido roteiro.
No Capítulo I, introduz-se o tema, considerando a metodologia de abordagem e a importância da
avaliação do cenário. O Capítulo II apresenta as informações básicas do empreendimento, do
empreendedor e da empresa e equipe responsável pela elaboração do presente EIA/RIMA.
O Capítulo III apresenta as justificativas da ampliação necessária para a continuidade da operação do
empreendimento, baseadas numa avaliação de cunho econômico e socioambiental.
Os Capítulos IV e V tratam da legislação incidente na área e a compatibilidade do empreendimento com
planos e programas colocalizados.
Já o Capítulo VI, que discorre sobre o estudo de alternativas de aproveitamento mineral, apresenta os
fundamentos adotados para a definição do posicionamento da área de ampliação para extração de argila,
elencando os parâmetros que foram determinantes para sua localização e para a projeção da
configuração final da área de lavra do empreendimento.
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O Capítulo VII apresenta a caracterização do empreendimento no que diz respeito às questões minerárias
e ambientais, trazendo o histórico dos processos administrativos, a situação atual do empreendimento e
as projeções futuras previstas, com o sequenciamento das atividades para os três primeiros anos e,
posteriormente a cada seis anos, para os primeiros 60 anos de vida útil, bem como da configuração final
da cava. São descritos os principais aspectos operacionais da empresa, sua capacidade de produção, seu
perfil profissional, equipamentos e infraestrutura, comparando a situação atual e a pretendida quando
pertinente.
No Capítulo VIII são definidas as áreas de influência do empreendimento para os três meios (físico,
antrópico e biótico), contemplando aspectos de escala regional (AII - Área de Influência Indireta), local
(AID - Área de Influência Direta) e de intervenção (ADA - Área Diretamente Afetada), encerrando os limites
aos quais cada um dos grupos técnicos estendeu-se em seus levantamentos.
Representando a porção do estudo com o maior número de informações, levantadas por uma equipe
multidisciplinar constituída de profissionais das áreas das ciências físicas, humanas e biológicas, o Capítulo
IX descreve todos os aspectos dos meios físico, antrópico e biótico, obtidos em trabalhos de campo (dados
primários) e pesquisa bibliográfica (dados secundários).
Estes trabalhos permitiram traçar um perfil detalhado dos meios, de modo a fornecer todas as
informações necessárias para o completo diagnóstico e para a avaliação de impactos.
O Capítulo X, um dos mais importantes de um Estudo Ambiental deste porte, traz a Avaliação de Impactos
Ambientais, com base no projeto proposto e no diagnóstico ambiental.
Como consequência direta desta análise são propostos no Capítulo XI os planos e programas ambientais
contendo todas as medidas mitigadoras passíveis de aplicação, de controle e monitoramento ambiental,
ressaltando:
•

Programa de Monitoramento Geotécnico;

•

Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos;

•

Programa de Gestão e Monitoramento das Águas Superficiais;

•

Programa de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos e Resíduos Sólidos;

•

Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar;

•

Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído;

•

Programa de Comunicação Social;

•

Programa de Educação Ambiental;

•

Programa de Educação Patrimonial;
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•

Programa de Educação de Trânsito e Prevenção de Acidentes;

•

Programa de Implantação de Cortina Vegetal;

•

Programa de Supressão de Vegetação;

•

Programa de Monitoramento de Fauna Silvestre; e

•

Programa de Compensação Florestal.

O Capítulo XII, complementa os planos e programas ambientais apresentando a Programa de
Compensação Ambiental conforme estabelecem o Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/00, que criou o SNUC
– Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Artigo 2º da Instrução Normativa IBAMA nº 08/11
destinando recursos à Unidades de Conservação.
O Capítulo XIII, por sua vez, apresenta o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), que foi
discutido à luz da reabilitação e estabilização da área, sendo apresentada proposta de uso futuro após sua
desativação.
Como atendimento integral aos Decretos Federais nº 4.340/02 e nº 6.848/09, são fornecidos no Capítulo
XII todos os parâmetros que viabilizaram a indicação da Unidade de Conservação que será beneficiada
com os recursos gerados a partir da compensação ambiental.
Concluindo o estudo ambiental, o Capítulo XIII apresenta as Considerações Finais, onde aquelas questões
que foram trazidas no início deste capítulo são respondidas com base no diagnóstico ambiental efetuado.
Juntam-se as referências bibliográficas e bibliografia consultada no Capítulo XIV, bem como a Lista de
Anexos ao final do Estudo, incluindo os documentos básicos do mesmo (Anexo II). Além disto, em
complementação ao Estudo de Impacto Ambiental efetuado, acosta-se o Relatório de Impacto Ambiental
- RIMA, que exprime, em linguagem acessível ao leigo e de maneira consubstanciada, as principais
informações e conclusões obtidas através do desenvolvimento do estudo.
A Figura 1.1 mostra a localização da área objeto de licenciamento sobre a carta topográfica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na escala 1:50.000.
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Figura 1.1 - Localização da área objeto deste licenciamento sobre a base cartográfica do IBGE
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2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A área de ampliação da lavra de argila, da Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. (BTC), objeto deste
estudo, situa-se no bairro Jardim Novo, município de Rio Claro, a cerca de 150 km da capital do Estado de
São Paulo.
O acesso à área, a partir da capital do Estado pode ser realizado pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).
Toma-se esta rodovia até as proximidades de Campinas (km 81), mantendo-se à esquerda na bifurcação
para continuar na mesma rodovia, seguindo as indicações para Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto. Segue-se, então, até a saída 168 da rodovia SP-310 (Washington Luiz) seguindo em direção à
Cordeirópolis e São José do Rio Preto.
Próximo ao município de Rio Claro, toma-se a saída 172B da rodovia SP-127 (Fausto Santo Mauro) em
direção à Iracemápolis e Piracicaba. Nesta última percorre-se aproximadamente 2,5 km até acesso à
direita, em estrada de terra, sentido ao aterro sanitário municipal. Ao passar pelo aterro (do lado direito)
segue-se a direita passando-se pela ponte sobre o rio Corumbataí e continuando-se até o portão de acesso
da empresa, onde se encontram as áreas de lavra, secagem e de depósito já licenciadas.
Por meio de acessos locais não pavimentados sentido leste acessa-se a área de ampliação da lavra de
argila objeto deste licenciamento. A área se localiza no quadrante delimitado pelas coordenadas UTM
228.000 E a 231.000 E a 7.510.000 N a 7.515.000 N. A Figura 2.1.1 mostra a localização do
empreendimento, a área de ampliação objeto deste licenciamento e as principais vias de acesso a ele
associadas.
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Figura 2.1.1 - Localização e vias de acesso da área objeto de licenciamento
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2.1. OBJETO DO LICENCIAMENTO
A BTC realiza a extração de argila desde 1999 pelo método de lavra a céu aberto com escavação mecânica
em área localizada no município de Rio Claro, Estado de São Paulo e a comercializa, após secagem e
estocagem em galpões, para indústrias cerâmicas da região, dentre as quais se destaca a Cerâmica Delta
Ltda.
Atualmente, suas operações são realizadas nas seguintes Concessões de Lavra de argila no município de
Rio Claro, emitidas pelo antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência
Nacional de Mineração (ANM):
•

Portaria de Lavra nº 166/1999 - processo 820.385/1994;

•

Portaria de Lavra nº 335/2005 - processo 820.841/1999;

•

Portaria de Lavra nº 336/2005 - processo 820.842/1999.

Após a realização de trabalhos de pesquisa mineral no entorno da área do atual empreendimento em
funcionamento foram aprovadas reservas de argila pela ANM, mais especificamente nos limites do
processo ANM 820.987/1995. As Reservas (Medida e Indicada) de argila aprovadas foram de 9.797.004 t
e 62.140.599 t totalizando 71.937.603 t de material passível de lavra.
Desta forma, o presente licenciamento ambiental objetiva a ampliação da área de 306,94 ha para
extração de argila na poligonal do processo ANM 820.987/1995, visando à manutenção do fornecimento
de matéria-prima para cerâmicas na região nas próximas décadas. Cabe ressaltar que as operações da
BTC já ocorrem na região desde 1999, conforme mencionado anteriormente, estando as reservas
referentes aos três processos em concessão próximas à exaustão, sendo estas substituídas pelas áreas
objeto deste licenciamento.
Todas as demais características do empreendimento, como beneficiamento, transporte, equipamentos e
produção licenciada serão mantidas sem alteração, conforme constam nas licenças vigentes, sendo
ampliada apenas a atividade de extração mineral.
Para o presente projeto de ampliação da área de lavra, será considerada uma produção mensal inicial de
25 mil toneladas de argila (ROM) para os primeiros 3 anos de operação. Posteriormente, e
gradativamente, conforme as jazidas que estão atualmente em operação venham sendo exauridas e
encerradas, a produção nestas áreas aumentará até se atingir a produção de 80 mil t/mês, que é a
produção atual licenciada da empresa (conforme licenças ambientais vigentes). Desta forma, não haverá
incremento de produção, apenas da área de lavra. Assim, a empresa objetiva realizar a extração nas áreas
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objeto desta ampliação de acordo com a qualidade do produto e necessidade do mercado, ou ainda
conforme se esgotarem as reservas das áreas já licenciadas.
Junto à CETESB a empresa possui áreas licenciadas e sua operação é autorizada conforme as seguintes
Licenças de Operação (LO):
•

LO nº 21007945, processo CETESB 21/00395/14, com validade até 30/05/2021;

•

LO nº 21007943, processo CETESB 21/10291/15, com validade até 30/05/2021;

•

LO nº 21006615, processo CETESB 21/10386/15 com validade até 22/06/2021;

•

LO nº 21007955, processo CETESB 21/10655/15 com validade até 30/05/2021;

•

LO nº 21007975, processo CETESB 21/10267/14 com validade até 03/07/2021.

Considerando-se exigências constantes nestas LOs e a Decisão de Diretoria (DD) nº 192/2016/C, de
30/08/16, que aprova o “Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE) - Setor das
Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila” - Região de Controle 06 do PREFE, a empresa
realizará a secagem de argila em pátio a céu aberto até a validade de suas Licenças de Operação da CETESB
atuais, tendo em vista que estas áreas de atividades ao ar livre se encontram a distância superior a dois
quilômetros da área urbanizada do município de Rio Claro. Após esta data a empresa utilizará um
equipamento já licenciado para o empreendimento denominado de secador de argila, ao qual o material
será direcionado para galpões cobertos após a secagem antes de sua comercialização. Alternativamente,
poderá ser adotada tecnologia que atenda aos objetivos preconizados no PREFE, objeto da
DD nº 192/2016/C.
Ressalta-se o interesse social e público da atividade minerária em questão, visto se tratar de matéria prima
voltada à indústria da construção civil. Além disso, é importante considerar a rigidez locacional dos
depósitos minerais, conforme será discutido mais detalhadamente em capítulo específico. Tudo isso,
aliado ao fato da existência das reservas provadas no local próximo aos consumidores já instalados
(indústrias cerâmicas) e em região onde já ocorre a operação da empresa, garante a sustentabilidade
econômica do empreendimento, visto o incremento da sua vida útil.
Considerando-se que as estruturas já existentes e outras que vem sendo modernizadas no
empreendimento para melhoria contínua das técnicas de extração, secagem e armazenamento serão
utilizadas também para ampliação da área de lavra de argila objeto de licenciamento, os impactos
ambientais relacionados à atividade serão mitigados ou minimizados.
A Figura 2.1.1 mostra as poligonais dos processos DNPM (ANM), áreas de lavra já licenciadas e a área
objeto de ampliação da área de lavra (Área Diretamente Afetada - ADA) deste EIA/RIMA.
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome/Razão Social:

Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.

CNPJ:

48.363.428/0001-25

Endereço Social:

Estrada Velha de Rio Claro a Ipeúna, s/nº, km 8, bairro do Cocho
CEP: 13500-000
Rio Claro, SP

Local do Empreendimento:

Zona rural do município de Rio Claro

Endereço Social:

Estrada Velha de Rio Claro a Ipeúna, s/nº, km 8, bairro do Cocho
CEP: 13500-000
Rio Claro, SP

Representante da Empresa:

José Antonio Parizotto
CPF 062.845.958-08
Telefone: (19) 99201 3333
E-mail: migmajap@hotmail.com

Responsável técnico pela

Carlos José do Espírito Santo Batista

Empresa:

Engenheiro de Minas - CREA 5.061.401.134

2.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA
Razão Social:

Multiambiente Consultoria Ltda.

CNPJ:

16.103.568/0001-78

Endereço:

Rua Santa Cruz, 838 – Vila Mariana
CEP: 04122-000
São Paulo, SP
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Telefone: (11) 3829-4700

Coordenador do Estudo:

Hércio Akimoto
Geólogo - CREA/SP 6.019.319.400
E-mail: hak@multiambiente.com.br

2.4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
A elaboração e revisão do presente Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) foram desenvolvidas com o apoio de uma equipe multidisciplinar. A Tabela 2.5.1 apresenta
os técnicos envolvidos na elaboração do presente estudo.
Tabela 2.4.1 - Equipe Técnica responsável pela elaboração do EIA
Técnico

Qualificação

Especialidade

Mauricio Pettinato Lucio

Geólogo

Mineração e Meio ambiente

Hercio Akimoto

Geólogo

Mineração e Meio ambiente

José Antônio Parizotto

Geólogo

Mineração e Meio Ambiente

Mauricio Pettinato Lucio

Geólogo

Mineração e Meio ambiente

Reginaldo Carlos Silvestre

Geógrafo e Geólogo

Meio Físico

Marco Antonio Battoni

Geólogo

Mapeamento geológico / operação de
drone

Ramon Barbosa de Paula

Geólogo

Mapeamento de aspectos físicos

Elizabeth Louize F. Sanchez

Técnica em Mineração

Geoprocessamento e tratamento de
imagens

Raphael Sumida

Geofísico

Geoprocessamento e trabalhos de campo

Danilo Lopes Frimaio

Eng. Minas

Geotecnia

Samuel Agena

Geólogo

Hidrogeologia

Pedro Casagrande

Geólogo

Hidrogeologia

Coordenação geral

Revisão

Diagnóstico do Meio Físico
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Técnico

Qualificação

Especialidade

Priscila Iovine

Bióloga, MSc.

Meio Biótico

Rubens Horikawa Katagiri

Biólogo

Flora

Lucas Sanglade

Eng. Agrônomo

Flora

Henrique Ricci

Biólogo

Flora

Bruno Augusto e Silva Pereira

Biólogo

Fauna

André Moreira Assalim

Biólogo

Herpetofauna

Natália Rizzo Friol

Bióloga

Herpetofauna

Renato Augusto Martins

Biólogo

Herpetofauna

Ariane Carolina Bortolotte

Bióloga

Avifauna

Cayo Rodrigo Santos Môra

Biólogo

Avifauna

Patrick Inácio Pina

Biólogo

Avifauna

Regiane das Dores Silva

Bióloga

Avifauna

Adriana Moufarrige de Lima

Geógrafa

Meio Antrópico

Elizabeth Margot Pastor Humpiri

Geógrafa, MSc

Meio Antrópico

Matheus Jacques Pacheco

Estagiário em Geografia

Meio Antrópico

Fabiana Manzato

Arqueólogo, Dr.

Arqueologia

Douglas Ribeiro de Morais

Historiador

Arqueólogo de campo

Aline Furtado Mazza

Historiador

Historiadora

Everaldo Cristiano Silva

Arquiteto

Patrimônio Edificado e Arquitetônico e
Edificação Patrimonial

Arthur Credo Rodrigues

Tec. em Análise e Des. de Sistemas

Geoprocessamento

Letícia Sanchez Alvarenga

Gestora ambiental

Laboratório

Wagner Gomes Bornal

Arqueólogo, Dr.

Coordenação e Arqueologia

Engenheiro de Minas

Planejamento de lavra

Diagnóstico do Meio Biótico

Diagnóstico do Meio Antrópico

Arqueologia

Projeto Mineral
Carlos José do E. S. Batista
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Técnico

Qualificação

Especialidade

Thais Bressa Malveira

Engenheira de Minas

Planejamento de lavra

Ricardo Baptista Pinto

Bacharel em Ciência da Computação

Desenho Técnico e Geoprocessamento

Danilo dos Santos Amaral

Técnico de Desenho de Construção Civil

Desenho Técnico e Geoprocessamento

Juliana Mendes Kawakami

Desenhista Técnica

Desenho Técnico e Geoprocessamento

Rodrigo Trassi Polisel

Biólogo, Dr.

Botânica

Fabrício Belam de Novaes

Técnico em Mecânica

Suporte de campo

Atividades de Apoio
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3. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
A BTC é uma das mais tradicionais empresas de produção de argila da região, operando nesta região por
quase duas décadas. É uma empresa focada na extração mineral de argila para fabricação de produtos
cerâmicos, sendo a principal fornecedora de argila para a Delta Cerâmica, além de outras indústrias locais.
Suas atividades são desenvolvidas de acordo com todos os parâmetros legais e conforme autorizações e
licenças ambientais e minerais nos âmbitos federal, estadual e municipal. Tendo em vista que os depósitos
minerais são recursos finitos, e que as atuais áreas de lavra da empresa atingirão a exaustão mineral
dentro da próxima década, a abertura de novas frentes de lavra através da ampliação da área de lavra
torna-se fundamental para a continuidade de sua operação, sendo o licenciamento ambiental iniciado
neste momento prevendo a prolongado período de obtenção das devidas licenças.
Neste sentido, considerando uma perspectiva de médio a longo prazo, a ampliação da lavra de argila
objeto deste licenciamento está diretamente associada à continuidade do fornecimento de matéria prima
para as indústrias cerâmicas da região de Rio Claro e do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.

3.1. JUSTIFICATIVAS SOCIOECONÔMICAS
O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é formado pelos municípios de Limeira, Cordeirópolis, Santa
Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna, Piracicaba e Iracemápolis. Nele se concentram atividades da indústria
cerâmica e mineração associada e se encontra instalado um parque industrial especializado na produção
de pisos e revestimentos, considerado o principal aglomerado produtivo minero-cerâmico do país.
Este polo, definido no Estado de São Paulo, como Arranjo Produtivo Local (APL) é uma meta
governamental, definida como um conjunto significativo de agentes econômicos, políticos, educacionais,
tecnológicos e sociais localizados em um mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas
correlatas e apresentando vínculos expressivos de produção, interação, cooperação e aprendizagem.
Conforme a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer, 2016), que representa 29
indústrias cerâmicas e 36 empresas da cadeia produtiva, estas atividades são responsáveis por 12 mil
empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. Estes números incluem trabalhadores da atividade
extrativa mineral, fabricação de insumos, transporte de argila e produtos acabados, vendedores na rede
de varejo, instaladores de pisos, além de pessoas ocupadas em outras funções dentro da cadeia produtiva
na área. No Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, a produção de pisos e revestimentos cerâmicos é de cerca
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de 600 milhões de m²/ano, representando 85% da produção do Estado de São Paulo e o atendimento de
70% da demanda do país.
Este é um setor organizado que busca soluções para as questões técnicas, econômicas e ambientais. A
Aspacer, neste contexto, promove cursos profissionalizantes, apoia pesquisas visando à qualidade dos
produtos e desenvolve atividades socioambientais, além de outras ações de fomento do setor cerâmico.
As principais empresas localizadas na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes são Delta Cerâmica,
Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Almeida, Artec Pisos e Revestimentos, Cerâmica Atlas, Buschinelli, Cecafi Cerâmica Carmelo Fior, Cedasa Indústria e Comércio de Pisos, Celva Produtos Cerâmicos, Ceral - Cerâmica
Ramos, Cerâmicas Embramaco, Cerâmica Cristofoletti,

Cerâmica Formigrês, Incefra - Indústria de

Cerâmica Fragnani, Incopisos Indústria e Comércio de Pisos, Indústria de Pisos Avaré, Jatobá, Karina Pisos
e Revestimentos Cerâmica, Cerâmica Lanzi, Lef Pisos e Revestimentos, Cerâmica Porto Ferreira, REVDB Revestimento do Brasil, Rocha Grês Pisos e Revestimentos, Cerâmica Savane, Cerâmica Strufaldi,
Cerâmica Triunfo, Unigrês Cerâmica, Villagres - Cerâmica Buschinelli e Viva Pisos e Revestimento Ltda. A
Figura 3.1.1 mostra a localização das principais cerâmicas considerando-se as vias de acesso e localização
das cidades que compõem o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.
Em relação às vantagens competitivas, destaca-se a proximidade das rodovias Washington Luís (SP-310),
Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), além das rodovias Fausto Santomauro (SP-127),
Engenheiro João Tosello (SP-147) e outras para o escoamento dos produtos finais em direção aos
principais mercados internos e ao porto de Santos, por onde é escoada a produção para o mercado
externo, composto por mais de 150 países.
Outra vantagem para a manutenção da competitividade da região ceramista do Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes é a passagem na região do gasoduto Brasil-Bolívia, que permite o fornecimento de gás natural
para os processos de transformação da cerâmica. As plantas industriais se localizam próximas ao
gasoduto, que fornece aproximadamente 30 milhões de m3 de gás por ano para as cerâmicas da região.
A região também é importante no que diz respeito às exportações de produtos cerâmicos, sendo que
dentre aos produtos industrializados, os revestimentos cerâmicos ocupam o primeiro lugar das
exportações nos municípios de Rio Claro, Cordeirópolis e Santa Gertrudes. Em 2016 as exportações de
ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, cubos, pastilhas e
artigos semelhantes na cidade de Rio Claro, representaram 17,97% do total de produtos comercializados
para o exterior (Aspacer, 2017). Dentre os países consumidores de materiais cerâmicos da região de
estudo estão os Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Porto Rico
e outros.
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Fonte: Modificado de Aspacer (2018).

Figura 3.1.1 - Localização das principais cerâmicas considerando-se as vias de acesso e localização das cidades que compõem o polo cerâmico de Santa Gertrudes
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De acordo com o professor Arnaldo Francisco Cardoso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que
lidera uma minuciosa pesquisa sobre a cadeia produtiva da cerâmica no Brasil, mesmo com uma oferta
diversificada de produtos de alta qualidade, o mercado brasileiro atrai cada vez mais produtores
estrangeiros de países pioneiros no setor como Itália e Espanha.
O atendimento à demanda nacional e o crescimento das exportações de produtos cerâmicos da região
reforçam a importância do setor cerâmico para o desenvolvimento econômico e social local e regional

3.2. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS
Por conta das propriedades tecnológicas da argila da região, os revestimentos cerâmicos produzidos
utilizam a moagem a seco, processo mais simples do que a “via úmida” e que proporciona uma redução
de custos de até 50% no processo produtivo. A preparação da massa para moagem a úmido requer várias
etapas, enquanto no processo a seco a argila passa apenas por um moinho antes da prensagem.
A argila encontrada na Formação Corumbataí (CPRM, 2009), cuja extensão abrange diversos municípios
do interior do Estado de São Paulo, incluindo os municípios que compõem o Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes, possui propriedades de plasticidade privilegiadas, o que permite um tempo de queima menor,
elevando os índices de produtividade. Desta forma, a aproximação das indústrias com a cadeia produtiva
foi determinante para o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento dos processos produtivos na
região e, consequentemente, para o crescimento da cerâmica paulista.
Além da proximidade das jazidas, as cerâmicas da região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes
beneficiam-se do aporte de informações técnico-científicas propiciado pelas instituições de pesquisa
presentes no local, como a UNESP, fator importante para a manutenção de sua competitividade.
O método de lavra adotado pela empresa e as medidas mitigadoras e de controle ambiental da atividade
permitem uma recuperação da área concomitantemente ao seu avanço, estabilização e conservação da
disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica em que se insere, estabilização dos taludes e revegetação
dos mesmos, recomposição do perfil pedológico e enriquecimento vegetal, além de possibilitar o seu uso
futuro para implantação de reservatórios de águas pluviais e atividades agropastoris.
O método de secagem de argila atualmente realizado em pátios ao ar livre será substituído a partir de
2021 por secador rotativo já licenciado em área coberta, onde também será realizado o armazenamento
da argila até a sua expedição visando minimizar a emissão de material particulado para a atmosfera.
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Esta medida visa ao atendimento do item 2.1.1 da Decisão de Diretoria da CETESB - DD nº 192/2016/C,
de 30/08/16, que prevê que a prática de secagem de argila ao ar livre em área localizada a distância
superior a 2 quilômetros de núcleo urbano consolidado do município de Rio Claro deverá ser eliminada,
caso não ocorra o enquadramento dos padrões de qualidade do ar.
Em conformidade com a Decisão de Diretoria da CETESB - D.D. nº 192/2016/C, de 30/08/16, que aprova
o “Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE) - Setor das Indústrias de Pisos Cerâmicos
e Mineração de Argila” - Região de Controle 06 da PREFE 2014 - e dá outras providências, as áreas de
atividades ao ar livre atualmente licenciadas como pátio de secagem de argila serão substituídas pela
melhor tecnologia disponível nas próximas solicitações de renovação das Licenças de Operação junto à
CETESB.

3.3. JUSTIFICATIVAS LOCACIONAIS E AMBIENTAIS
O presente estudo abordou a verificação da compatibilidade do empreendimento com a legislação
incidente e com as políticas públicas, demonstrando a consonância entre a ampliação da atividade e o
cumprimento de todas as normas ambientais e minerárias aplicáveis ao caso.
A região se caracteriza pela existência de rochas argilosas da Formação Corumbataí, de onde se obtém a
matéria-prima para a indústria cerâmica e fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos, atividade com
grande relevância na economia municipal e regional.
Foram realizados trabalhos de pesquisa na área do processo DNPM/ANM 820.987/1995, que culminaram
na comprovação de reservas de argila de pouco mais de 70 milhões de toneladas, e cuja aprovação pelo
DNPM/ANM possibilitou a continuidade dos estudos ambientais da área objeto deste licenciamento.
As áreas de lavra foram cuidadosamente planejadas de modo a excluir da planta de configuração final do
empreendimento, prevista no Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) da jazida, as áreas de vegetação
nativa, interferências nos corpos d’água e nas Áreas de Preservação Permanente, resultando na menor
interferência possível na flora e na fauna da região. A configuração final da cava prevê a cota do seu piso
acima do nível d’água dos corpos hídricos e surgências existentes no entorno.
A área objeto deste licenciamento localiza-se em área antropizada e que atualmente é utilizada para o
cultivo intensivo de cana-de-açúcar. A ampliação da área de lavra do empreendimento prevê o corte de
alguns indivíduos arbóreos nativos isolados e sua respectiva compensação com plantio de nativas em
outra área.
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Em consonância às informações já apresentadas, a rigidez locacional da jazida, que condiciona a
implantação das empresas de extração mineral nos locais onde os depósitos minerais ocorrem
(condicionantes geológicos), gera, na maioria dos casos, a necessidade de coexistência entre meio
ambiente, sociedade e empresas de mineração.
A existência de empresas de extração mineral nas proximidades de áreas de alta sensibilidade antrópica
e ambiental não necessariamente representa um aspecto negativo, podendo ter caráter benéfico
principalmente nos casos em que a boa gestão e o desenvolvimento sustentável prevalecem.
Hoje é possível citar centenas de casos no Brasil e no mundo onde a existência da atividade de mineração
criou condições para proteger grandes áreas contra diversos vetores de degradação, como a pressão da
urbanização e avanço da pecuária extensiva e outras atividades, muitas vezes resultando num ganho
ambiental associado.
É importante ponderar que a transferência da cava e unidade de beneficiamento para outro local
implicaria obrigatoriamente em mais e maiores efeitos e impactos ambientais negativos para sua
implementação, quando comparado às derivações da continuidade de uma situação construída
paulatinamente por um processo de acomodação de longo prazo.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o município de Rio Claro é beneficiado não só com a proximidade
de fornecimento de um produto essencial ao bem estar de sua população, diminuindo seu preço final,
mas também com a geração de empregos diretos e indiretos, a geração de renda e tributos e a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, que é partilhada entre o Governo Federal,
Estado e o próprio Município.
Outra questão de grande importância se refere ao uso futuro da área do empreendimento, para a qual se
prevê a formação de corpos d’água com possibilidade de abastecimento de água, ou mesmo a
recomposição da área para pastagens e uso agrícola controlado. Atualmente, áreas mineradas pela
empresa são utilizadas para armazenamento de água, que pode ser utilização nas atividades de
umectação das vias de circulação. Além disso, como ocorreu durante a última crise hídrica em 2014, a
água armazenada nestas cavas contribuiu para superar a escassez de água e para abastecimento
municipal.

3.4. HIPÓTESE DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Supondo que não seja efetivada a ampliação da cava atual para a continuidade da extração de argila como
matéria prima para a indústria cerâmica no local objeto deste licenciamento, outra jazida deveria ser
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utilizada para o fornecimento desse material, o que necessariamente envolveria outro percurso de
transporte entre jazida, área de secagem e as cerâmicas existentes.
Dado o contexto da dinâmica da economia local, a subtração das contribuições da empresa representaria
perdas diretas e indiretas relevantes para o município e para os munícipes. Essas circunstâncias,
indesejadas em qualquer cenário, são mais prejudiciais se analisadas segundo a situação econômica atual
do país, que apresenta alta do desemprego e estagnação do crescimento.
Os custos envolvidos em novas instalações também podem levar à desativação de unidades industriais
atualmente em funcionamento no município de Rio Claro ou de outros municípios do polo cerâmico de
Santa Gertrudes.

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do planejamento da BTC, a principal premissa da empresa foi o desenvolvimento de um projeto
que primasse pela excelência operacional, controle ambiental e logística. Tudo isso, com o objetivo de
suprir a demanda pelo bem mineral de interesse no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que é a argila para
fabricação de revestimentos cerâmicos, e ainda assim, devolver à sociedade uma área recuperada e
ambientalmente estável para seu uso futuro.
Neste contexto, em 1998, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento estabeleceu que
deve ser compromisso das atuais gerações garantir o atendimento das necessidades do presente sem
comprometer a qualidade de vida no futuro, definindo o conceito de desenvolvimento sustentável como
o “processo de transformação no qual a exploração do recurso, a direção dos investimentos, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”.
São esses os princípios que norteiam os trabalhos desenvolvidos pela empresa e que serão colocados em
prática no local objeto desde licenciamento caso a CETESB conclua por sua viabilidade ambiental.
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5. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
5.1. ASPECTOS GERAIS
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em vigência, determina em seu artigo 225 que:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras
gerações”.

Desta forma, fica claro que o meio ambiente é um bem de uso comum, cabendo não só ao Poder
Público, quanto a todos os cidadãos, o dever de sua preservação para a posterioridade.
Ainda segundo a Constituição Federal, os assuntos relativos ao meio ambiente são de competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar (artigo 24, incisos VI e VIII),
além de ser de competência comum deles e dos Municípios a proteção do meio ambiente, o combate à
poluição em qualquer de suas formas e a preservação das florestas, da fauna e da flora (artigo 23,
incisos VI e VII). Ademais, a Carta Magna definiu a necessidade do estabelecimento de normas para
firmar a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, via Lei Complementar (LC),
visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacionais (artigo 23, parágrafo único).
Para tanto, posteriormente, foi publicada a LC nº 140/11, buscando justamente disciplinar a cooperação
entre os entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
prevista na constituição.
A Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA (Lei nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto
nº 99.274/90) instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, formado por órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações criadas pelo
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Dentro da esfera de suas
competências, a norma deixa a cargo das Unidades da Federação e dos Municípios a elaborarão normas
supletivas e complementares às medidas definidas na PNMA e pelo SISNAMA.
A atuação do SISNAMA ocorre mediante articulação coordenada dos órgãos e entidades que o
constituem, de forma a propiciar o acesso da opinião pública às informações relativas às ações nocivas
ao meio ambiente e às medidas de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA.
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Órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA é um colegiado representativo de cinco setores: órgãos
federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. Este tem a finalidade de assessorar,
estudar e propor normas e padrões concernentes com o equilíbrio do meio ambiente.
Com atuação comum ao CONAMA, porém não concorrente, o Estado de São Paulo criou o Conselho
Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA (Decreto Estadual nº 20.903/83), sendo que a Lei nº 13.507/09
definiu suas atribuições como um órgão consultivo, normativo e recursal, integrante do Sistema
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA.
Em consonância, o governo paulista também instituiu a Política Estadual do Meio Ambiente - PEMA (Lei
Estadual nº 9.509/97), cujo artigo 16 determina que os:
“órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado cujas
atividades estejam relacionadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de
disciplinamento e controle do uso dos recursos ambientais, bem como os órgãos e
entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo
controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental,
prestarão ao CONSEMA informações sobre seus planos de ação e programas em
execução, consubstanciados em relatórios anuais, sem prejuízo de relatórios parciais
para atendimento de solicitações específicas”.

Atualmente, o CONSEMA está vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA e é composto
por trinta e seis membros, sendo que metade de seus representantes vincula-se aos órgãos
governamentais e metade à sociedade civil.
Entre as atribuições do conselho estão a avaliação e o acompanhamento da política ambiental, no que
se refere à preservação, conservação, recuperação e defesa do meio ambiente; o estabelecimento de
normas e padrões ambientais; a convocação e condução de audiências públicas e, sob determinadas
circunstâncias, a apreciação de EIAs/RIMAs1 .
A PNMA também foi responsável por instituir o princípio da responsabilidade objetiva do poluidor, que
determina a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
permitindo a legitimidade ao Ministério Público de propor ação de responsabilidade civil e criminal por
tais atos.

1

http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/ (consulta realizada em julho/2015)
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As infrações e sanções administrativas ao meio ambiente na esfera nacional são tratadas na Lei de
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e no Decreto nº 6.514/08 (alterado e acrescido pelo Decreto
Federal nº 6.686/08). Supletivamente, o Decreto Estadual nº 60.342/14 e a Resolução SMA nº 48/14
dispõem sobre as infrações ao meio ambiente e como devem ser aplicadas as sanções administrativas,
sendo esta última para procedimentos específicos adotados pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo - CETESB e com alguns dispositivos alterados pela Resolução SMA nº 83/14.

5.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
5.2.1. ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS
Em alguns estados da federação, o licenciamento ambiental surgiu em meados da década de 1970, de
forma dispersa e com temáticas específicas, notadamente no que diz respeito à prevenção e ao controle
da poluição. O estado de São Paulo foi um dos pioneiros, instituindo, em 1976, o sistema de prevenção e
controle da poluição do meio ambiente (Lei Estadual nº 997/76, regulamentada pelo Decreto Estadual
nº 8.468/76), passando a exigir licença prévia, de instalação e de funcionamento para as fontes de
poluição e atividades potencialmente poluidoras.
Estas iniciativas foram incorporadas à PNMA no início da década de 1980. Ao regulamentar a Lei
nº 6.938/81, o Decreto nº 99.274/90 (que substituiu o Decreto nº 88.351/83) instituiu três modalidades
de licenças ambientais:
•

Licença Prévia (LP): expedida na fase de concepção do empreendimento, atestando a sua
viabilidade ambiental, e especificando estudos complementares e/ou ações condicionantes
necessários para garantir o bom desempenho ambiental nas fases subsequentes;

•

Licença de Instalação (LI): concedida com base no projeto executivo e no atendimento dos
requisitos condicionantes estabelecidos na LP, autorizando as ações, atividades e obras,
antecedentes ao seu funcionamento e necessárias à implantação do empreendimento,
definindo formas de acompanhamento e controle dos efeitos ambientais esperados, assim
como novos requisitos condicionantes à sua operação; e

•

Licença de Operação (LO): concedida para o efetivo início da operação do empreendimento,
definindo formas de acompanhamento e controle dos efeitos ambientais resultantes.

O Decreto nº 88.351/83 (posteriormente substituído pelo Decreto nº 99.274/90) delegou ao CONAMA a
competência de estabelecer normas e critérios gerais para o licenciamento das atividades
potencialmente impactantes e poluidoras.
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Assim, a Resolução CONAMA nº 01/86 estabeleceu as definições, as responsabilidades, os critérios
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação do Impacto Ambiental – AIA como
um dos instrumentos da PNMA. Já a Resolução CONAMA nº 237/97 delimitou as atribuições dos entes
federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) dentro do SISNAMA, atribuindo ao IBAMA a
competência para o licenciamento de atividades no âmbito nacional e regional; aos órgãos estaduais de
meio ambiente o licenciamento de empreendimentos e atividades localizadas em mais de um município
ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; e, ao órgão ambiental
municipal, quando couber, o licenciamento de atividades de impacto ambiental local. Ademais, a
participação dos municípios ficou garantida através da Certidão da Prefeitura Municipal relativa ao Uso
do Solo (artigo 10) e do Exame Técnico do órgão ambiental municipal (artigo 5).
No Estado de São Paulo, a Política Estadual de Meio Ambiente, em seu artigo 19, reafirma a
obrigatoriedade de licenciamento ambiental prévio e a concessão das três modalidades de licenças (LP,
LI e LO). O processo de licenciamento ambiental é abordado nos Decretos nº 47.397/02 e nº 47.400/02
(com alterações dos Decretos nº 55.149/09 e 62.973/17). O procedimento para o licenciamento
ambiental com avaliação de impacto ambiental, no âmbito da CETESB é guiado pela Resolução SMA nº
49/14 e pela Decisão de Diretoria CETESB nº 153/14, que dentre outros aspectos, orientam os estudos
que devem ser apresentados ao órgão ambiental para cada tipologia de empreendimento considerando
os diferentes potenciais poluidores.
No que tange ao setor minerário, a Resolução SMA nº 03/99 abrange especificamente os procedimentos
para o licenciamento ambiental de suas atividades. O ano de 2014 trouxe significativas alterações nas
regras de licenciamento do setor no estado de São Paulo, principalmente através da revogação, pela
Resolução SMA nº 08/14, das Resoluções SMA nº 51/06 e nº 130/10 e com a publicação da Decisão de
Diretoria (DD) CETESB nº 25/2014/C/I. A principal mudança trazida foi a classificação dos
empreendimentos em porte pequeno, médio e grande e categorização das áreas objeto de
licenciamento ambiental em classes “A” e “B”, para auxiliar a tomada de decisão no processo de
licenciamento.
Considerando os parâmetros previstos, a ampliação ora requerida é classificada como um
empreendimento de grande porte, devido à área prevista para a ampliação (306,94 ha), inseridos em
local definido como classe B, por não se enquadrar em nenhuma das situações delineadas no inciso II do
artigo 2º da DD CETESB nº 25/2014/C/I. Tal enquadramento traz como orientação uma consulta do
empreendedor à Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental para verificação do melhor instrumento
para avaliação do impacto potencial do empreendimento pretendido. Após a consulta em questão, por
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conta do porte do empreendimento e da necessidade de supressão de vegetação nativa, por meio do
Parecer Técnico nº 340/15/IE definiu-se que o instrumento para avaliação da viabilidade ambiental
neste caso seria o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
Ressalta-se que, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar nº 140/11, o empreendimento em
avaliação deve ser licenciado no âmbito estadual, cuja competência de análise é atribuída à Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (Lei Estadual nº 13.542/09).

5.2.2. AUDIÊNCIA PÚBLICA
Uma importante etapa do processo de licenciamento ambiental é a audiência pública. Ela tem por
finalidade expor a qualquer interessado da sociedade civil as informações obtidas através dos estudos
ambientais, de forma a fomentar a participação da população e incentivar as discussões relativas às
questões ambientais, propiciando a tomada de decisão sob a viabilidade do empreendimento. A
audiência pública é regulamentada pelas seguintes normativas:
•

Resolução CONAMA nº 01/86 - estabelece que o órgão ambiental, sempre que julgar
necessário, promoverá a realização de audiência pública para informar sobre o projeto, seus
impactos ambientais e discutir o RIMA (artigo 11, § 2º);

•

Resolução CONAMA nº 09/87 - estabelece que o órgão ambiental promova audiência pública
sempre que julgar necessário ou quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público
ou por mais de 50 cidadãos (artigo 2º); e

•

Resolução CONAMA nº 237/97 - garante, sempre que couber, a realização de audiências
públicas como parte do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental
sob qualquer forma (artigo 10, inciso V).

No Estado de São Paulo, a solicitação de audiência pública deve ser realizada mediante petição dirigida à
CETESB no prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data da publicação da solicitação da
Licença Prévia (DD CETESB nº 153/14, artigo 8º, § 3º). A CETESB, por sua vez, encaminhará ao CONSEMA
a solicitação nos termos definidos na Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/11 (artigo 8º, § 4º).
As principais diretrizes da Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/11 são destacadas segundo sua
ordem a seguir:
•
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obrigatoriamente realizadas quando o instrumento de avaliação ambiental é o EIA/RIMA
(artigo 2º, inciso I);
•

A convocação de audiências públicas se dá através do DOE (Diário Oficial do Estado), por ato
do Secretário-Executivo do CONSEMA, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis
(artigo 5º);

•

É dever do empreendedor dar publicidade sobre a convocação para a audiência pública, que
de imediato deve providenciar a divulgação do edital de convocação em jornal de grande
circulação no estado de São Paulo e em outros veículos de comunicação locais ou regionais,
em especial de radiodifusão, por ao menos 3 (três) dias distintos anteriores à data de sua
realização, resguardado o período mínimo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 9º);

•

Visando ao acesso e o conhecimento público do estudo e permitindo também que os
interessados possam manifestar-se pela internet ou por qualquer outro meio endereçado ao
órgão responsável por essa análise, no período que compreendido entre a convocação e a
realização da audiência pública, o estudo técnico alvo de discussão deverá ser disponibilizado
no site do órgão ou da entidade responsável pela sua análise (artigo 10);

•

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data de realização da audiência, os
interessados podem apresentar documentos relativos ao assunto objeto da mesma, mediante
protocolo direto ou por meio de carta registrada ao órgão responsável pelo licenciamento,
para que sejam anexados ao respectivo processo administrativo (artigo 20);

•

A audiência pública terá registros e lavratura de ata (artigo 21).

5.2.3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A Lei nº 9.985/00, que regulamenta o artigo nº 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. O SNUC (regulamentado
pelo Decreto nº 4.340/02, alterado pelo Decreto nº 6848/2009) tem como objetivos (artigo 4º):
“I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas
naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no
processo de desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
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VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e
monitoramento ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendoas social e economicamente.”

De acordo com o artigo 2º (inciso I), o termo “unidade de conservação”, popularmente conhecido como
UC, é definido como:
“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

As UCs são divididas, segundo sua finalidade, em dois grupos: Proteção Integral, que visam “preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, com exceções legalmente
previstas (artigo 7º, inciso I, § 1º); e Uso Sustentável, que objetiva “compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (artigo 7º, inciso II, § 2º).
As categorias de UCs de Proteção Integral compreendem: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque
Nacional; Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre.
São consideradas como categorias de UCs de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental - APA; Áreas
de Relevante Interesse Ecológico - ARIE; Floresta Nacional - FLONA; Reserva Extrativista - RESEX; Reserva
de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN.
O SNUC determina, dentre outras, a obrigatoriedade de apoio financeiro à implantação e/ou
manutenção de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, nos casos de
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental fundamentados em

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo V

SET/2020

7

Página: 340

EIA/RIMA (artigo 36). O empreendedor deve, por sua vez, prover uma quantia de compensação
ambiental proporcional prevista para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado
pelo órgão ambiental licenciador (artigo 36, §1º). Já ao órgão ambiental licenciador compete “definir as
unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e
ouvido o empreendedor” (artigo 36, §2º).
Caso uma UC específica e/ou sua zona de amortecimento sejam afetados, a licença ambiental só poderá
ser concedida após autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada,
mesmo que não integre o Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da
compensação financeira prevista (artigo 36, §3º).
Neste contexto, a Resolução CONAMA nº 428/10 (aletrada pela Resolução CONAMA nº 473/15) trouxe
procedimentos acerca da autorização do órgão responsável pela administração da UC, bem como sobre
a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA. Já a Resolução CONAMA nº 371/06 estabeleceu diretrizes
aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos
advindos de compensação ambiental.
Caso a UC possivelmente afetada seja de gestão do governo federal, deverão ser seguidas as diretrizes
do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, principalmente observando-se o disposto na Instrução
Normativa nº 03/18 que, a partir de 07/02/18, substituiu a Instrução Normativa nº 10/14. Para UCs sob
responsabilidade do estado de São Paulo, deve-se atentar à Resolução SMA nº 85/12, que disciplina a
aplicação da Resolução CONAMA nº 428/10 e dispõe sobre as normas que regulamentam os
procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
que possam afetar as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento.
As áreas prioritárias devem ser consideradas para fins de instituição de UCs, no âmbito do SNUC,
pesquisa e inventário da biodiversidade, utilização, recuperação de áreas degradadas e de espécies
sobre-explotadas ou ameaçadas de extinção e repartição de benefícios derivados do acesso a recursos
genéticos e ao conhecimento tradicional associado. Neste contexto, cabe ressaltar que o município de
Rio Claro apresenta parte de seu território inserido nos limites da Área de Proteção Ambiental - APA
Piracicaba-Juqueri-Mirim Área 1, como será destacado no Capítulo IX.
No Estado de São Paulo, o Projeto Biota-FAPESP indica as “Áreas prioritárias para criação de Unidades
de Conservação”, que estão disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), como
áreas que devem ser consideradas para a manutenção e restauração da conectividade biológica,
principalmente quando se pretende pleitear uma solicitação de autorização para supressão de
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vegetação nativa, uma vez que as unidades de conservação podem contemplar pesquisa e inventário da
biodiversidade, utilização, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre-explotadas ou
ameaçadas de extinção e repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao
conhecimento tradicional associado em alguma dessas áreas.
Diretamente relacionado ao tema de Unidades de Conservação, o Decreto Estadual nº 60.070/14
(alterado pelos Decretos Estaduais nº 60.919/14 e 62.672/17) incumbiu a CETESB como responsável por:
fixar o valor da compensação ambiental, de acordo com o grau de impacto ambiental previsto pela
análise do EIA/RIMA e nos termos do Decreto Federal nº 6.848/09, fator condicionante para obtenção
da Licença de Instalação (LI) (artigo 2º, inciso I); e indicar as unidades de conservação diretamente
afetadas pela implantação do empreendimento que serão necessariamente beneficiadas, considerandose as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor (artigo 2º, inciso II). Ainda
segundo a norma legal, caberá à Câmara de Compensação Ambiental – CCA da Secretaria do Meio
Ambiente analisar e indicar as unidades beneficiadas pelos recursos provenientes da compensação
ambiental, celebrar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA com o empreendedor,
indicar a quitação da compensação ambiental e repassá-la aos órgãos gestores de UCs a serem
beneficiadas, dentre outras atividades (artigo 6º). O procedimento para celebração de TCCA, bem como
os modelos dos Termos de Quitação Parcial e Definitivo de Compensação Ambiental previstos no
Decreto Estadual nº 60.070/14, foram fixados pela Resolução SMA nº 61/14.

5.3. MINERAÇÃO
A atividade de mineração no Brasil é regulada pelo Código de Mineração instituído pelo Decreto-Lei
nº 227/67, que estabelece como competência da União a administração dos recursos minerais, da
indústria de produção mineral e da distribuição, comércio e consumo de produtos minerais. O Decreto
62.934/1968 regulamentou o Código de Mineração e dispõe, basicamente, sobre os regimes de
exploração e aproveitamento de jazidas; a fiscalização, pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de
outros aspectos da indústria mineral; e da competência do extinto Departamento Nacional da Produção
Mineral - DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM (Lei nº 13.575/17).
Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu Art. 20, inciso IX, que os
recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Ainda, em seu Art. 176, a Constituição
Federal disciplina especificamente a atividade minerária:
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“Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra.
§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a
que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na
forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na
forma e no valor que dispuser a lei.
§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações
e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.”

A relação entre atividades minerárias e o meio ambiente é tratada no Art. 225, parágrafo 2º, da
Constituição da República ao afirmar que fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado aquele
que explorar recursos minerais, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente.
Já em 1989, a Lei nº 7.990/89 prevê compensação financeira pela exploração de recursos minerais
(CFEM), enquanto que a Lei nº 8.001/90 define os percentuais da distribuição dessa compensação. Estas
normas foram recentemente alteradas pela Lei nº 13.540/17, que modificou a distribuição das receitas
oriundas do recolhimento de CFEM, inclusive direcionando parte do valor arrecadado ao IBAMA, para
realização de “atividades de proteção ambiental em regiões impactadas pela mineração”.
O licenciamento ambiental de atividades minerárias foi inicialmente regulamentado pelas Resoluções
CONAMA nº 09/90 e nº 10/90, que determinavam as normas e procedimentos específicos para o
licenciamento ambiental para o setor. Ressalta-se que, desde 1996, as Resoluções citadas perderam seu
objeto em razão da publicação da Lei nº 9.314/96, que alterou a forma de classificação de jazidas
minerais. Na atualidade, não há resoluções do CONAMA vigentes com objetivo exclusivo de regular o
licenciamento ambiental de minerações.
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Especificamente no estado de São Paulo, conforme já mencionado, o licenciamento ambiental sobre o
tema em tela é abordado pelas Resoluções SMA nº 03/99 e nº 08/14. Esta última previa a elaboração de
norma específica pela CETESB para disciplinar o licenciamento ambiental para o setor mineral,
considerando a revogação das Resoluções SMA nº 51/06 e 130/10. Neste contexto, foi editada a Decisão
de Diretoria da CETESB nº 25/2014 disciplinando os procedimentos para o licenciamento ambiental das
atividades minerárias no território paulista.
Em relação à compatibilidade do empreendimento proposto com a legislação minerária,
especificamente no que tange à documentação do DNPM e CETESB, os Capítulos II e VII do presente
estudo discorrem sobre o histórico legal e processual do empreendimento.

5.4. ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS
5.4.1. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS
As Áreas de Preservação Permanente - APPs são definidas pela Lei Federal nº 12.651/12, em seu artigo
3º, como:
“Área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas”.

Para efeitos da referida lei, dentre as feições e faixas territoriais definidas como APP no artigo 4º da
mesma lei merecem destaque as seguintes:
•

Áreas ao redor de nascentes e olhos d’água perenes, qualquer que seja a situação
topográfica, em um raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

•

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular,
em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros
de largura, e em largura mínima de 50 (trinta) metros, para os cursos d’água entre 10 (dez) e
50 (cinquenta) metros de largura;

•

As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 (cem)
metros em zonas rurais, salvo corpos d’água com menos de 20 ha cuja faixa marginal será de
50 (cinquenta) metros, e em 30 (trinta) metros em zonas urbanas.
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Em relação ao regime de proteção das APPs, a redação dada pelo novo código preceitua que toda a
vegetação situada em área enquadrada como APP deve ser mantida pelo proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título (artigo 7º). Além disso, a intervenção ou supressão de
vegetação nativa em APP só é passível perante a lei nas hipóteses de utilidade pública, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental (artigo 8º). A Resolução CONAMA nº 369/06, que antes trazia as
atividades que possibilitam intervenção e supressão de vegetação em APP, deixou de ser referência
prioritária nestes casos, sendo substituída pela própria Lei nº 12.651/12, que traz estas definições em
seu artigo 3º, incisos VIII, IX e X.
Vale ressaltar que a ampliação objeto do presente licenciamento não prevê nenhum tipo de intervenção
em Área de Preservação Permanente – APP ou curso d’água. Destaca-se, ainda, que durante o
licenciamento ambiental da mineração já foram regularizadas as intervenções necessárias ao
funcionamento do empreendimento.
A Lei Federal nº 12.651/12 ainda traz em seu artigo 61-A a figura das áreas rurais consolidadas, definidas
como área ou imóvel rural com ocupação antrópica, preexistente a 22 de julho de 2008, representada
por edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvopastoris, incluso, neste último caso, o regime de
pousio. A ocupação de APP é passível em áreas rurais consolidadas, salvo faixa variável de proteção da
respectiva APP de acordo com o tamanho da propriedade e dos respectivos módulos fiscais.
Em âmbito estadual, o Decreto nº 60.329/14 e a Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/14 dispõem
sobre a competência para o licenciamento de empreendimentos de baixo impacto ambiental e de
potencial impacto local, assim como a possibilidade de ser instruído via licenciamento ambiental
simplificado para fins de autorização de supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e
intervenção em APP.

5.4.2. RESERVA LEGAL
O artigo 12 da Lei nº 12.651/12 estipula como área de Reserva Legal ou Reserva Florestal Obrigatória
(RFO) um mínimo de 20% da propriedade rural para a região onde se localiza a área em estudo, sem
prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, sendo tal reserva definida pelo artigo 3º, inciso III,
como:
“Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
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ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa”.

A Lei nº 12.651/12, em seu artigo 15, trouxe uma nova possibilidade de grande destaque, que é o
cômputo das áreas de APPs no cálculo do percentual da reserva legal da propriedade, desde que
respeitados os incisos a seguir:
“I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o
uso alternativo do solo;
II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e
III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), nos termos desta lei”.

Já o artigo 16 prevê que a instituição da reserva legal poderá ocorrer em regime de condomínio ou
coletiva entre propriedades rurais, respeitando o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada
imóvel, mediante a aprovação do órgão competente.
No que tange ao regime de proteção da Reserva legal, a Lei Federal nº 12.651/12 destaca que esta deve
ser conservada com cobertura vegetal nativa pelo proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título.
Nos casos em que a propriedade não possua remanescentes de vegetação nativa em área mínima
estabelecida, estes deverão recompor a área de reserva legal nos moldes e parâmetros previstos nessa
lei.

5.5. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
O dever de recuperar o meio ambiente degradado fruto da exploração de minérios, conforme já
mencionado, está previsto no parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição Federal. Segundo o Decreto-Lei
nº 227/67 (Código de Mineração), em seu artigo 47 (incisos VIII a XI), obriga-se ao titular da concessão a:
“responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra”;
“promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local”; “evitar o extravio das águas
e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos”; e “evitar poluição do ar, ou da água,
que possa resultar dos trabalhos de mineração”.
Trata-se de obrigações de pessoa física ou jurídica, nas quais a responsabilidade civil é objetiva, isto é,
independe de culpa ou dolo, enfoque semelhante ao previsto pela PNMA (Lei nº 6.938/81).
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Considerando a possibilidade de uma empresa mineradora extinguir-se ou até ficar insolvente após a
exploração de uma mina, existe a obrigação de que as medidas de recuperação sejam realizadas
concomitantemente à exploração dos recursos minerais pelo empreendedor.
Ademais, o Decreto nº 97.632/89, que regulamentou a PNMA, determina que empreendimentos que se
destinem à exploração de recursos minerais deverão apresentar Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD ao órgão ambiental competente. Em seu artigo 3º ele estabelece que o objetivo da
recuperação deve se pautar no retorno do local degradado a uma forma de utilização compatível com
um plano preestabelecido para uso do solo, buscando conferir estabilidade ao meio ambiente.
Ainda na esfera federal, a Instrução Normativa IBAMA nº 04/11 trata o PRAD como um instrumento
para avaliação de áreas degradadas independente de estar associado ou não a um estudo ambiental,
inclusive coloca a possibilidade da condução via PRAD Simplificado para alguns casos, mediante
orientações técnicas.
No âmbito estadual, atualmente, o PRAD é parte integrante do licenciamento ambiental, sendo tratado
em um capítulo individualizado dos estudos ambientais. Conforme diretrizes do Parecer Técnico nº
366/16/IE, o Capítulo XIII do presente relatório tem como objetivo apresentar a estabilização e
reafeiçoamento das áreas lavradas de acordo com a NBR 13.030/99, incluindo a fase de encerramento
das atividades por meio de um Programa de Desativação ou Fechamento de Mina.

5.6. FLORA E FAUNA
5.6.1. FLORA
A Constituição Federal determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios preservar as florestas, fauna e flora (artigo 23, inciso VII).
Complementarmente, vale destacar o papel da Lei Federal nº 12.651/12 na proteção da vegetação
nativa e seu direcionamento para o “desenvolvimento sustentável”, preconizado em seu artigo 1º-A:
“Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria‐prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e
financeiros para o alcance de seus objetivos.”
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O município de Rio Claro está inserido em região de Mata Atlântica e, portanto, submetida à Lei nº
11.428/06, que dispõe acerca da utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica,
trazendo regras acerca de sua preservação e das possibilidades de supressão de maciços, mediante falta
de alternativa técnica e locacional.
Ainda em relação aos dispositivos de proteção à Mata Atlântica, o Decreto nº 6.660/08, que
regulamenta a Lei Federal nº 11.428/06, aborda aspectos que devem ser observados no licenciamento
de atividades que preveem intervenções em formações florestais do Bioma Mata Atlântica, tais como:
enriquecimento ecológico da vegetação secundária, plantio e reflorestamento, supressão de vegetação
nativa, compensação e supressão de espécies ameaçadas de extinção. As Resoluções CONAMA nº 10/93
e nº 01/94 são diplomas legais complementares essenciais à proteção da vegetação nativa deste bioma,
uma vez que eles definem e fornecem mecanismos para identificação dos estágios sucessionais da Mata
Atlântica. Ademais, a Instrução Normativa IBAMA nº 22/14 traz a obrigatoriedade de anuência prévia do
IBAMA em casos de supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de
regeneração do domínio Mata Atlântica, desde que acima de 3 ha em zona urbana e 50 ha em zona
rural, estabelecendo critérios e procedimentos para as análises dos pedidos com base nos termos do
artigo 19 do Decreto nº 6.660/08.
O Cerrado, diferentemente da Mata Atlântica, não possui regulamentação em nível federal, sendo que
no estado de São Paulo é tratado pela Lei Estadual nº 13.550/09, que dispõe sobre sua proteção e
utilização. A supressão de vegetação nativa deste bioma também está condicionada à comprovação de
inexistência de alternativa técnica e locacional e, quando autorizada, à compensação ambiental
proporcional à área suprimida. A identificação das fisionomias de vegetação nativa, bem como dos
estágios sucessionais do Cerrado, é detalhada pela Resolução SMA nº 64/09.
A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) estabelece especificamente quais condutas são
consideradas crime contra a flora, em seus artigos 38 a 54.
Para o reconhecimento das espécies da flora nativa classificadas como ameaçadas de extinção,
encontram-se disponíveis as listas de espécies ameaçadas de extinção advindas da Portaria MMA nº
43/14, em esfera federal, e da Resolução SMA nº 57/16, em relação às espécies ameaçadas no estado
de São Paulo. A Instrução Normativa MMA nº 02/15 prevê que nos casos que envolvam supressão de
vegetação nativa que abranjam área de ocorrência ou envolvam espécies da fauna e flora ameaçadas de
extinção, de acordo com as listas federais oficiais, a indicação de alternativa locacional do
empreendimento ou atividade e informações da relevância da área para as espécies alvo devem ser
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apresentadas, bem como a adoção de medidas mitigatórias e compensatórias caso haja autorização da
supressão proposta.
Em relação à compensação pela supressão de vegetação nativa observam-se obrigações dispostas na Lei
nº 11.428/06 e no Decreto nº 6660/08, que regulamenta a Lei da Mata Atlântica, especificamente sobre
a destinação de área equivalente à desmatada. Na esfera estadual, as diretrizes são encontradas na
Resolução SMA nº 07/17 que orienta a metodologia do cálculo para determinação da área a ser
compensada e número de mudas nativas a serem plantadas de acordo com porcentagem de cobertura
de vegetação nativa e classe de prioridade para a restauração da vegetação nativa.
A metodologia para a recomposição e restauração deve ser pautada nos parâmetros previstos pela
Resolução SMA nº 32/14, que estabelece diretrizes e orientações para a elaboração, execução e
monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica.
A este respeito, frisa-se que o licenciamento ora em tela não contempla supressão de fragmentos de
vegetação nativa, envolvendo apenas alguns indivíduos arbóreos isolados. O corte de árvores nativas
isoladas deve atender aos critérios constantes na Resolução SMA nº 07/17, mais especificamente ao
disposto em seu artigo 5º, que define os critérios de compensação ambiental com base no índice de
cobertura vegetal nativa do município. Rio Claro possui 10,1% de cobertura vegetal nativa, inserindo o
empreendimento no limite definido pelo inciso II do artigo 5º:
“II - Corte de árvores nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de
cobertura vegetal nativa entre 5 (cinco) e 20% (vinte por cento), conforme tabela
constante do Anexo II, deverá ser compensada na proporção de 15 para 1”

O projeto e o detalhamento da compensação ambiental inerente ao presente caso constam no
Capítulo XII do presente EIA.

5.6.2. FAUNA
Como citado anteriormente, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso VII, inclui a
proteção à fauna, juntamente com a flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio
ambiente equilibrado, vedando as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
A legislação federal específica sobre o tema é representada pela Lei nº 5.197/67 (Código de Fauna), que
dispõe sobre a proteção à fauna e foi responsável por criar o Conselho Nacional de Proteção à Fauna,
regulamentado pelo Decreto nº 97.633/89. O Código de Fauna dá respaldo à proteção de animais de
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quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, além de seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, sendo
vedada a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha (artigo 1º).
As Portarias MMA nº 444/14 e 445/14 promulgaram a lista de espécies brasileiras de fauna ameaçadas
de extinção, enquanto o Decreto Estadual nº 63.853/2018 define a lista oficial de espécies da fauna
ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo.
No âmbito do licenciamento ambiental, em substituição a antiga Portaria DEPRN nº 42/00, foi
promulgada recentemente a Decisão de Diretoria CETESB nº 167/2015/C, que estabeleceu os novos
procedimentos para a elaboração dos laudos de fauna silvestre no Estado de São Paulo. Segundo a
Decisão de Diretoria, em seu artigo 2º, ficam condicionados à apresentação de estudos da fauna
silvestre nativa para fins de licenciamento ambiental e/ou autorização para supressão de vegetação
nativa:
“I. Em áreas urbanas - Para supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica:
a) Em vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração, quando a vegetação a ser suprimida for igual ou superior a 0,2 ha;
b) Em vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, quando a vegetação a
ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada contígua a Área de
Preservação Permanente (APP) ou conectada com Fragmentos Florestais de vegetação
nativa. Entende-se por área contígua quando não houver barreira física tais como
edificações e arruamento.
II. Em áreas rurais - Para supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica:
a) Quando a vegetação a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha, independente do
estágio sucessional.
III. Para supressão de vegetação nativa do bioma cerrado, em qualquer fisionomia.”

A nova normativa trouxe como principal diferencial a necessidade de esforço amostral mínimo
vinculado à área a ser suprimida pelo empreendedor, além dos grupos faunísticos mínimos que devem
ser considerados nos estudos, as técnicas base a serem adotadas nos levantamentos e a proposição de
medidas mitigadoras e/ou compensatórias, dentre outras obrigações.
Com vistas à descentralização da gestão da fauna silvestre no Estado, buscando atender a competência
comum da União e do Estado na preservação da fauna prevista no artigo 23 (inciso VII) da Constituição
Federal, em outubro de 2008 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
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Renováveis (IBAMA) e o Governo do Estado de São Paulo firmaram Acordo de Cooperação Técnica. A
partir de então a gestão da fauna silvestre no território paulista começou a ficar a cargo da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SMA, que foi reestruturada segundo o Decreto Estadual nº 57.933/12,
passando a contar com o Departamento de Fauna (DeFau), integrante da Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN. Respeitadas as regras e limites federais, o DeFau tem como
atribuição propor normas e modelos para a conservação da fauna silvestre e para o manejo da fauna
exótica invasora, realizar a gestão estadual e expedir as devidas autorizações, com base no
desenvolvimento de ações e na coordenação e auxílio na implantação de políticas públicas relacionadas
à fauna silvestre.
No estado de São Paulo, a Resolução SMA nº 92/14 estabelece os procedimentos para autorizações de
manejo de fauna silvestre no Estado de São Paulo e implanta o Sistema Integrado de Gestão de Fauna
Silvestre - GEFAU. Já a Resolução SMA nº 22/10 regulamenta medidas operacionais para reduzir o
impacto da supressão de vegetação nativa sobre a fauna, que deve ser gradativa e direcionada, tais
como necessidade de levantamentos prévios e posteriores às atividades de corte e adoção de medidas
de resgate e translocação se encontradas espécies ameaçadas de extinção.
Por fim, também vale mencionar novamente a Lei Federal nº 9.605/98, a qual, em seus artigos 29 a 37 e
54 tipificam os crimes contra a fauna.

5.7. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Os sítios arqueológicos e pré-históricos constituem patrimônio cultural brasileiro, conforme
determinado pela Constituição Federal (inciso X do artigo 20 e artigo 216), e são protegidos pela Lei
Federal nº 3.924/61.
No processo de licenciamento ambiental, faz-se necessária a apresentação, pelo empreendedor, de
estudo acerca de eventual existência de vestígios arqueológicos na área de influência da atividade,
sendo que o licenciamento de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio
arqueológico deve, necessariamente, ser compatibilizado com os estudos arqueologia. Como diretriz
para estes estudos utiliza-se a Instrução Normativa IPHAN nº 01/15, que traz todos os procedimentos
sobre a matéria, definindo as fases dos pedidos de manifestação do IPHAN, classificando
empreendimentos, instituindo projetos pertinentes a cada caso e atribuindo as responsabilidades de
cada parte envolvida (união, arqueólogo e empreendedor).
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A descoberta fortuita de vestígios arqueológicos deve ser comunicada ao IPHAN pelo autor do achado
ou pelo proprietário do local, assim como disposto no artigo 18 da Lei Federal nº 3.924/61, ficando sob
sua responsabilidade a conservação provisória dos artefatos encontrados até o pronunciamento do
órgão federal.
Além das normas já indicadas, também é importante a análise das leis estaduais que regem o
CONDEPHAAT, considerando o disposto no artigo 216 da Constituição Federal que define o que integra
o patrimônio cultural brasileiro e prevê o papel do Estado na sua promoção e proteção. Alguns outros
diplomas legais a serem observados são:
•

Constituição do Estado de São Paulo, de 05 de outubro de 1989: define o que constitui
patrimônio cultural estadual e incumbe responsabilidades ao CONDEPHAAT (Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo),
em seus artigos 260 e 261.

•

Lei Estadual nº 10.247/68: cria o CONDEPHAAT.

•

Decreto Estadual nº 13.426/79, revogado pelo de Decreto nº 20.955/83 - exceto quanto aos
artigos 134 a 149 que permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto nº
50.941/06: disciplina o processo de tombamento.

•

Decreto Estadual nº 48.137/03: altera a redação do artigo 137 do Decreto nº 13.426/79, no
que se refere à área envoltória dos bens imóveis tombados pelo CONDEPHAAT.

•

Decreto Estadual nº 50.941/06: reorganiza a Secretaria da Cultura e dá providências
correlatas, entre elas a criação da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH).

•

Decreto Estadual nº 51.916/07: especifica e altera o Decreto nº 50.941/06, o qual reorganiza
a Secretaria da Cultura e dá providências correlatas.

•

Decreto Estadual nº 53.571/08: altera os dispositivos do Decreto nº 50.941/06, que
reorganiza a Secretaria da Cultura e dá providências correlatas.

Com relação à aprovação do IPHAN, em 21/01/2020 foi protocolado junto ao referido órgão o Ofício de
atendimento às exigências técnicas contidas no Ofício IPHAN nº 3117/2019/IPHAN-SP-IPHAN,
atualmente aguardando análise, de acordo com consulta realizada ao SEI em 20/04/2020.

5.8. NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTROLE AMBIENTAL
A legislação ambiental busca, sobretudo, disciplinar e orientar a utilização dos recursos naturais e a
conservação da biodiversidade, além de regulamentar atividades potencialmente ou efetivamente
poluidoras que possam causar impactos sobre a saúde humana, a biota e a qualidade e disponibilidade
dos recursos naturais. Por conseguinte, as normas de controle ambiental surgem como importante
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ferramenta de gestão dos impactos decorrentes da instalação e operação do empreendimento,
instigando a adoção de medidas que visem, em especial, à prevenção ou mitigação desses impactos
gerados. A seguir, é apresentada uma breve abordagem da legislação aplicável aos diversos recursos
disponíveis.

5.8.1. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR
A poluição do ar decorre da modificação das características físicas, químicas ou biológicas normais da
atmosfera, podendo causar danos ao ser humano, à fauna, à flora e aos materiais, além da degradação
da qualidade ambiental apontada no inciso III, artigo 3º, da Lei nº 6.938/81.
Ainda em âmbito federal, cabe destacar as competências do Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar (PRONAR), instituído pela Resolução CONAMA nº 05/89, com o intuito de subsidiar a
“gestão ambiental para proteção da saúde e bem-estar das populações e melhoria da qualidade de vida
com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do país”.
No Brasil, os padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos,
bem como os níveis de qualidade para Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar
são definidos conforme a Resolução CONAMA nº 491/2018 e suas complementações.
Os poluentes considerados foram: partículas totais em suspensão (PTS), materiais particulados MP 2,5 e
MP 10, dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), fumaça, partículas inaláveis e
dióxido de nitrogênio (NO2) e outros.
Os padrões de qualidade do ar são níveis de referência convencionados para estabelecer o limiar entre
uma atmosfera poluída ou não, sob o aspecto legal, para fins de avaliação e monitoramento. Desta
forma, a Resolução CONAMA nº 491/2018 define (artigo 2º):
‘“I - poluente atmosférico: qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou
outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde,
inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à
segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade;
II - padrão de qualidade do ar: um dos instrumentos de gestão da qualidade do ar, determinado
como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um intervalo
de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da população sejam preservados
em relação aos riscos de danos causados pela poluição atmosférica;
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III - padrões de qualidade do ar intermediários - PI: padrões estabelecidos como valores
temporários a serem cumpridos em etapas;
IV - padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia definidos pela Organização Mundial da
Saúde - MS em 2005.”
Com base nesses conceitos, a CONAMA nº 491/2018 especificou para cada concentração de poluente os
padrões primários e secundários de qualidade do ar (artigos 3º e 4º, conforme Anexo I).
No Estado de São Paulo, cabe destacar a importância do Decreto Estadual nº 8.468/76, que
regulamentou a Lei Estadual nº 997/76 e determina os padrões de qualidade do ar (e.g. partículas em
suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e oxidantes fotoquímicos) e de emissão
atmosférica, além de propor o Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar paulista.
À luz da legislação pertinente aqui explicitada, para reduzir a emissão de gases e material particulado
produzido pela movimentação de máquinas e caminhões com motor à combustão, deverão ser
observadas as medidas de controle propostas pelo empreendedor no capítulo referente aos impactos
ambientais e medidas mitigadoras ou ainda estabelecidas no capítulo de plano de gestão ambiental.

5.8.2. POLUIÇÃO SONORA
O CONAMA, por intermédio da Resolução nº 01/90, estabelece que a emissão de ruídos decorrentes de
quaisquer atividades industriais deve obedecer, no interesse da saúde e do sossego público, aos
padrões, critérios e diretrizes previstos na NBR 10.151:2019 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). As normas técnicas em tela fixam índices máximos de emissão de ruídos, visando ao
conforto da comunidade e à proteção da saúde humana.
Geralmente, a abordagem metodológica adota dois valores máximos para emissão de ruído: um a ser
medido, em termos absolutos, nos ambientes externo e interno do estabelecimento em que tem
origem; e outro a ser medido em termos relativos ao nível de ruído preexistente no ambiente externo.

5.8.3. RECURSOS HÍDRICOS
Com a inclusão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Constituição de 1988, a
aprovação da Lei nº 9.433/97 estabelecendo a Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos e a criação da Agência Nacional das Águas (ANA) pela Lei nº 9.984/2000, o tema água
foi definitivamente incorporado à agenda política brasileira.
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Dentre os princípios incorporados pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), em seu artigo 1º,
estão:
•

A água, recurso natural limitado, trata-se de um bem de domínio público dotado de valor
econômico;

•

Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos destina-se ao consumo
humano e à dessedentação de animais;

•

A gestão dos recursos hídricos deve ser exercida de forma descentralizada, tendo como
unidade de gerenciamento a bacia hidrográfica e contando com a participação do Poder
Público, dos usuários e da comunidade, de forma a proporcionar o uso múltiplo das águas.

Este diploma legal ainda instituiu instrumentos essenciais para a gestão dos recursos hídricos (artigo 5º),
tais como: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso
da água; compensação a municípios; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
O enquadramento dos corpos d’água é um dos principais instrumentos criados pela PNRH,
representando um nível de qualidade (classe) a ser alcançado e mantido para um corpo d’água, seja por
segmento ou em sua totalidade, ao longo do tempo. De acordo com a ANA (2007), mais que uma
simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois
deve estar baseado não necessariamente no estado atual dos corpos d’água, mas nos níveis de
qualidade que devem possuir ou manter para cumprir as necessidades estabelecidas pela comunidade.
O estado de São Paulo foi pioneiro na classificação de corpos d’água no país, tendo lançado um sistema
próprio em 1955 e enquadrado alguns rios por meio do Decreto Estadual nº 24.806/55. Na esfera
federal, o primeiro sistema de enquadramento surgiu apenas em 1976 por meio da Portaria MINTER nº
13 do Ministério do Interior.
Após a edição desta portaria foi instituído um novo sistema de enquadramento no estado de São Paulo,
através da Lei nº 10.755/77, que classificou os principais rios do estado. Na mesma época, foi
regulamentada a Lei nº 997/76, através do Decreto Estadual nº 8.468/76, que instituiu padrões de
qualidade e emissão, segundo classificação das águas interiores, com foco a restringir o lançamento de
efluentes e prevenir a poluição das águas.
Já em 2005, foi editada a Resolução CONAMA nº 357/05, que estabelece a classificação das águas doces,
salobras e salinas em função dos usos preponderantes atuais e futuros pretendidos para o corpo d’água.
Este diploma legal fornece ainda diretrizes para o enquadramento, sendo um instrumento importante
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para a atualização da classificação das bacias que possuem enquadramento antigo baseado na Portaria
MINTER nº 13/76, como ocorre com as bacias paulistas classificadas através da Lei nº 10.755/77. A
Resolução CONAMA nº 357/05 também foi responsável por trazer à tona, em nível nacional, padrões de
qualidade da água a serem mantidos segundo a classificação do corpo d’água, além de padrões de
emissão (lançamento) de efluentes, que foram posteriormente atualizados pela Resolução CONAMA nº
430/11.
O CONAMA também trouxe importante contribuição na matéria com a classificação para o
enquadramento das águas subterrâneas, até então legalmente desguarnecidas, com a promulgação da
Resolução CONAMA nº 396/08.

5.9. MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O arcabouço jurídico até aqui sumarizado, tanto quanto as propostas contidas neste estudo, trazem
medidas a ser executadas e monitoradas pelo empreendedor, bem como fiscalizadas pelos órgãos
competentes, a fim de propiciar a conciliação da atividade minerária e a conservação do meio ambiente.
De outra maneira, o licenciamento da atividade corre o risco de perder o caráter preventivo que o
envolve.
É de conhecimento público que os potenciais impactos ambientais do empreendimento em estudo e as
medidas preventivas, corretivas e mitigadoras são de responsabilidade do empreendedor, consoante ao
princípio da precaução e o disposto no artigo 225 (§ 3º) da Constituição Federal de 1988, no artigo 14
(§ 1º) da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº
9.605/98).
Também é sabido que a gestão ambiental da lavra não se resume às ações de responsabilidade do
empreendedor, dependendo, adicionalmente, do exercício das prerrogativas do Poder Público, em
especial do seu poder de polícia no âmbito ambiental.
Na gestão do empreendimento cabe exclusivamente ao empreendedor o cumprimento das exigências
técnicas constantes na licença e/ou autorização ambiental, bem como de outros documentos públicos
integrantes do licenciamento (parecer técnico, termo de recuperação ambiental, etc.).
A Resolução CONAMA nº 237/97, em seu artigo 19, possibilita ao órgão ambiental, mediante decisão
fundamentada, as seguintes medidas: modificar as condicionantes e as medidas de controle e
adequação constantes na licença; ou, em situações extremas, suspender ou cancelar a licença expedida,
quando verificada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou
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falsa descrição de informações relevantes que teriam subsidiado a expedição da licença, ou a
superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.
Neste contexto, o cumprimento dos condicionantes técnicos da licença ambiental e sua eficácia em
termos de proteção ambiental deverão ser perseguidos continuamente pelo empreendedor, assim
como o conhecimento acerca do impacto acumulativo potencial de suas atividades no meio ambiente.
Por outro lado, não se pode esquecer que a licença é renovável, nos termos do artigo 10º da Lei nº
6.938/81 e do artigo 18 da Resolução CONAMA nº 237/97. Diante disso, a renovação da licença coloca
em destaque a necessidade de revisar constantemente os padrões e exigências ambientais, que
avançam de acordo com o desenvolvimento tecnológico e científico, de modo a induzir a mudança de
parâmetros técnicos, a incorporação de novos conceitos e atualização dos requisitos legais.
Por fim, buscou-se trazer à tona o referencial básico necessário para a compreensão e análise dos
fatores legais e institucionais abarcados pelas atividades a serem empreendidas e implantadas,
fornecendo subsídios ao órgão ambiental competente quanto à análise do licenciamento requerido.

5.10. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Elevada à categoria de cidade em 1857, sobe denominação de São João do Rio Claro, o atual município
de Rio Claro teve sua primeira Câmara Municipal instalada em 1845, ano em que foi elevada à categoria
de vila. Desde então, esta instituição vem sendo pioneira na promulgação de normas que marcaram a
história do município, tais como:
•

1884 - determinação de abastecimento de água;

•

1885 - instituição da iluminação elétrica nas vias públicas, sendo a primeira cidade paulista e a
segunda do Brasil a receber esta melhoria; e

•

1888 - determinação da abolição da escravatura, 93 dias antes da promulgação da Lei Áurea.

Esta casa também foi responsável pela edição da Lei Orgânica municipal, em 1970, e suas alterações
posteriores. A última edição da Lei Orgânica se deu em 08 de novembro de 2005 e vem sendo alterada
sempre que necessário. Ainda que tenha recebido algumas emendas, sua constituição básica é a
mesma, tratando sobre os direitos do habitante do município, os poderes municipais, a constituição e
atribuições do município, os vereadores e a câmara municipal, a fiscalização, o poder executivo, a
administração municipal, o regime jurídico dos servidores públicos do município, a participação da
população, o orçamento, entre outros.
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O Capítulo V da Lei trata sobre o Meio Ambiente, sua preservação e proteção, bem como da inserção de
um Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais no Plano Diretor do município. Trata ainda
sobre emissão de poluentes; a geração, gestão e disposição de resíduos; e possíveis contaminações nos
limites municipais. Quanto às áreas verdes traz a prerrogativa da implantação de viveiros municipais, do
mapeamento e preservação das áreas de preservação permanentes e da instituição de reservas legais.
Traz subsídios ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, proíbe a caça, determina a preservação dos
recursos hídricos em seu território e cria um sistema de administração de qualidade ambiental e de
proteção dos recursos naturais.
Quanto à mineração o município se fundamenta na Constituição de 1988 e em outras normas federais e
estaduais e institui em sua Lei Orgânica:
“Artigo 10 - O Município tem como competência concorrente com a União e o Estado
as seguintes atribuições: [...]
VIII – conceder licença, autorização ou permissão e respectiva renovação ou
prorrogação de direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos e minerais, em
especial os portos de areia e extração de argila, calcário e outros em seu território,
desde que apresentados laudos ou parecer técnico de órgãos competentes, na forma
da lei, para provar que o projeto:
a) não infringe as normas previstas;
b) não acarretará qualquer dano à paisagem, à flora, à fauna ou aos bens públicos;
c) não causará o rebaixamento do lençol freático;
d) não provocará assoreamento de rios, lagos, lagoas ou represas e nem erosão; [...]
Artigo 212 - O Plano Diretor de Desenvolvimento deverá mencionar as áreas destinadas
às atividades industriais e comerciais, prevendo um cinturão de reserva com largura,
no mínimo, de 200 (duzentos) metros, a fim de se localizarem estabelecimentos com
potencial poluidor, com emissão de gases ou de deposição de materiais líquidos ou
sólidos, observando as normas de emissão e de qualidade vigentes. [...]
§ 3º - As atividades de industrialização ligadas à extração de recursos minerais
poderão, mediante aprovação do Município, ser localizadas em áreas próximas da
mineração, em função das atividades complementares, mas externas ao perímetro
urbano. Caso haja possibilidade de potencial poluidor, o órgão competente
estabelecerá uma área circundante de proteção, na qual será vedado o uso
habitacional. [...]
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Artigo 234 - O Município exigirá, de quem devidamente autorizado, a explorar os
recursos minerais em áreas do Município, inclusive através de ação judicial, o
cumprimento da obrigação de fazer a devida recuperação do ambiente degradado,
conforme preceitua a Constituição Federal, devendo ser depositada caução para o
exercício dessas atividades ou provada a existência de seguro adequado.
Parágrafo Único - Os danos causados pelas explorações de recursos hídricos e minerais,
em especial portos de areia, extração de argila e outros, no Município de Rio Claro,
deverão ser reparados de modo a que sejam mantidas as características gerais da
área, correndo as despesas por conta da empresa responsável, sob as penas da lei.”

A ampliação de atividade minerária ora pretendida atenderá aos dispositivos supracitados.
Cabe destacar que, por possuir um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente desde 2002, além
de corpo técnico especializado, em 2009 foi autorizado pela municipalidade a firmação de convênio com
a CETESB para que a Prefeitura Municipal de Rio Claro execute o licenciamento ambiental e a
fiscalização de empreendimentos de impacto local. Entretanto, não consta no site da CETESB convênio
firmado com o município de Rio Claro, nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA 01/2014.
Complementarmente, frisa-se que ainda que o município venha firmar convênio com a CETESB, a
atividade de extração mineral permanecerá sendo de atribuição do estado, visto que a mesma não se
encontra listada no Anexo I da Deliberação Normativa CONSEMA 01/2014, nos termos de seu artigo 1º.

5.10.1. USO DO SOLO
Quando se analisa o solo, podem-se deduzir suas potencialidades e fragilidades como: elemento natural,
recurso produtivo, substrato de atividades construtivas ou concentrador de impactos. Neste sentido, a
implantação de empreendimentos, tanto em áreas urbanas quanto rurais, deve contemplar análise
preliminar das restrições e aptidões do solo.
A avaliação da capacidade de uso do solo é bastante desenvolvida em planejamento e norteia a tomada
de decisão a partir de diferentes perspectivas: conservação ambiental; vocação agropecuária; risco de
erosão; produtividade; controle de impactos; ou da indicação de tecnologias adequadas.
A mineração é, intrinsecamente, uma atividade modificadora do solo, visto que seu desenvolvimento
envolve a exploração, na maioria dos casos, de substâncias presentes em subsuperfície. Ademais, tratase de atividade com forte rigidez locacional, o que significa que não pode ser realizada em qualquer
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local, mas sim apenas onde existe uma jazida mapeada e com exploração comprovadamente viável do
ponto de vista econômico.
Logo, se para muitas atividades existem regulamentos que tratam sobre o correto manejo do solo, para
outras resta somente o planejamento e ordenamento da ocupação do território de maneira a identificar
as vocações naturais destes espaços e resguardá-las. Os zoneamentos territoriais buscam justamente
isso, estabelecer a vocação de áreas para a implantação de cidades, indústrias, mineração, agricultura e
unidades de conservação, por exemplo.
No município de Rio Claro o uso e ocupação do solo é norteado pela Lei Complementar Municipal nº
128/17, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município, contendo o zoneamento rural,
urbano e de expansão urbana nos limites municipais. O Título II, que abrange os artigos 24 a 123, trata
do Ordenamento Territorial do município, trazendo o zoneamento e disciplinando o uso e ocupação do
solo. As categorias das macrozonas são descritas no artigo 27, sendo elas: Macrozona de Preservação
Ambiental e Uso Sustentável, Macrozona de Restrição Ambiental, Macrozona Urbana e Macrozona de
Desenvolvimento Econômico e Rural. Já o Zoneamento Urbano, definido no artigo 35, abarca as
seguintes zonas: Residencial, Predominantemente Residencial, de Uso Diversificado, Industrial e de Uso
Sustentável.
A Figura 5.10.1 apresenta os mapas do Macrozoneamento Municipal e do Zoneamento Urbano de Rio
Claro. Observando-se a localização da área objeto da presente solicitação frente a estes mapas verificase que a mesma se insere exclusivamente em perímetro rural, mais especificamente na porção sul da
Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Rural, não abrangendo trechos urbanos ou de expansão
urbana. Esta Macrozona é definida pelo artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 128/17, sendo que
os usos com ela compatíveis estão relacionados no inciso IV do artigo 33 e detalhados no artigo 44:
“Art. 32. A Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Rural é caracterizada pela
ampla possiblidade de exploração econômica, em especial agrícola e minerária, sem
prejuízo às possibilidades de exploração agrícola, silvícola e pastoril de menor porte,
tendo por objetivos: [...]
Parágrafo único - A Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Rural, conforme
Anexo III - Mapa do Macrozoneamento Urbano e Rural, levando em conta as
características ambientais e de uso real do solo, está subdividida em duas porções,
sendo:
a) Porção norte: delimitada pela Estrada Rio Claro/Ajapi RCL 010, Rodovia Wilson
Finardi (SP-191) e Rodovia Washington Luis (SP-310), em direção à região norte do
Município, e
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Figura 5.10.1 - Mapas do Macrozoneamento e do Zoneamento Urbano
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b) Porção sul: delimitada pela Rodovia Wilson Finardi (SP-191), pela Macrozona
Urbana e Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em direção à região sul do Município.
Art. 33. São permitidos os seguintes usos nas Macrozonas do Município, de acordo
com o especificado no Art. 44 desta lei, em consonância ao Anexo VII – Quadro de Usos
por Macrozona: [...]
IV. Na Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Rural: usos compatíveis com a
atividade rural nível 1 - RR1 – caracterizados por atividades que representem o uso
sustentável dos recursos naturais disponíveis, servindo seu enquadramento nesta Lei
ao apoio ao desenvolvimento da área rural do Município; usos compatíveis com a
atividade rural de nível 2 – RR2 - caracterizados por atividades que visem ao
desenvolvimento econômico do Município e demandem compatibilização ambiental
com funções ambientais e agrícolas da área rural de seu território, correspondente à
extração mineral não compreendida no inciso anterior e classificada pela autoridade
ambiental como de pequeno porte, e, exclusivamente na porção sul, usos compatíveis
com a atividade rural de nível 3 – RR3 - caracterizados por atividades que visem ao
desenvolvimento econômico do Município e demandem compatibilização ambiental
com funções ambientais e agrícolas da área rural de seu território. [...]
Art. 44. Ficam definidos os seguintes usos para os efeitos desta Lei: [...]
XII. Usos compatíveis com a atividade rural de nível 3 – RR3, caracterizados por
atividades que visem ao desenvolvimento econômico do Município e demandem
compatibilização ambiental com funções ambientais e agrícolas da área rural de seu
território, correspondentes aos seguintes usos:
a) extração mineral classificada pela autoridade ambiental como de pequeno, médio
e grande porte;
b) fabricação de produtos de minerais não metálicos associada, em sua localização, à
extração de barro, destinados à fabricação de cerâmica, cimento, cal, telhas, tijolos,
dentre outros, e
c) britamento de pedras associado, em sua localização, à extração de pedra.” [grifos
acrescidos]

Nesse sentido, verifica-se que a área objeto do presente pedido de ampliação se localiza em zona
permissiva à mineração. Em consonância, os documentos vinculados às propriedades onde incide a área
objeto de licenciamento, bem como a certidão e manifestação ambiental da Prefeitura Municipal de Rio
Claro constam do Anexo II do presente EIA/RIMA.
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6. COMPATIBILIDADE COM PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E
PROJETOS COLOCALIZADOS
O presente estudo tem como objeto a ampliação de empreendimento minerário, instalado no município
de Rio Claro desde a década de 1990, cujo negócio baseia-se essencialmente na extração de argila
refratária empregada na produção de pisos e revestimentos cerâmicos.
O empreendimento em tela localiza-se no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, o principal polo cerâmico
do Estado de São Paulo, que abrange os municípios de Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira, além de
Rio Claro. Esta região é notadamente conhecida pela sua importante participação econômica e grande
parque industrial e tecnológico. Neste contexto, a região apresenta uma série de programas e projetos
direcionados ao crescimento econômico, desenvolvimento social e à conservação dos recursos naturais.
A seguir são apresentados os principais planos, programas e projetos governamentais incidentes nesta
região, possuindo em sua maioria, abrangência geral.

6.1. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS
6.1.1. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 pelo governo federal buscando
alçar o Brasil a um rápido desenvolvimento com a retomada do planejamento e execução de obras
estratégicas do ponto de vista de infraestrutura social, urbana, logística e energética.
Este programa também tem como pressuposto o aumento na geração de renda e oferta de empregos,
por meio do aumento do investimento público e privado em obras fundamentais para o país, permitindo
a continuidade do consumo de bens e serviços e aliviando os efeitos da crise econômica de proporções
mundiais, ocorrida nos anos de 2008 e 2009, sobre o mercado nacional.
Teve sua segunda fase, denominada PAC 2, iniciada em 2011. Esta contempla investimentos em
parecerias com estados e municípios em seis áreas: (i) Cidade Melhor, que aborda os principais desafios
para melhoria da qualidade de vida urbana; (ii) Comunidade Cidadã, que abarca principalmente o
aumento da oferta de serviços básicos à população de bairros populares; (iii) Minha Casa, Minha Vida,
que busca reduzir o déficit habitacional nacional; (iv) Água e Luz para todos, que procura garantir a
universalização do acesso à água e energia elétrica no país; (v) Transportes, que propõe a consolidação e
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ampliação da rede logística; e (vi) Energia, que tem como foco a garantia de um suprimento energético
seguro a partir, preferencialmente, de fontes renováveis.
No período compreendido entre 2015 e 2018 o PAC executou 65,6% de sua meta, atingindo um total de
R$ 452,9 bilhões investidos no território nacional, distribuídos nos eixos Logística, Energia e Social e
Urbano. O município de Rio Claro é um dos beneficiados pelo PAC, recebendo investimentos nos
empreendimentos relacionados na Tabela 6.1.1(MPDG, 2018).
Tabela 6.1.1 - Empreendimentos de Rio Claro selecionados para receber investimentos do PAC
EMPREENDIMENTO

DATA DA
SELEÇÃO

INVESTIMENTO
TOTAL (R$
MILHARES)

ESTÁGIO

Provisão Habitacional - Bairro Jardim Novo I

set-07

2.313,85

Concluído

Desenvolvimento Institucional - Rio Claro

dez-09

400,00

Em
execução

Provisão Habitacional - Jardim Santa Maria II

dez-09

23.689,79

Em obras

Ampliação de SAA na sede municipal

nov-10

8.586,40

Em obras

Construção de barragem de regularização de nível e ampliação da
ETA

nov-10

5.960,40

Em obras

Ampliação do SAA na sede municipal

nov-10

11.325,73

Em obras

dez-10

2.893,10

Concluído

dez-10

3.266,35

Concluído

dez-10

3.021,79

Concluído

Rio Claro - SP - UBS I (4 unidades)

dez-10

800,00

Em obras

Projeto 1 Convencional (2 unidades)

dez-10

*****

Ação
Preparatória

Construção de Quadra

dez-10

489,36

Concluído

Projeto 1 Convencional

mar-11

*****

Ação
Preparatória

Rio Claro - SP - Ampliação - UPA

jul-12

333,75

Concluído

Implantação de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas,
acessibilidade, pavimentação, calçadas e sinalização no Bairro
Terra Nova.
Implantação de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas,
acessibilidade, pavimentação, calçadas e sinalização no Jardim
Centenário
Implantação de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas,
acessibilidade, pavimentação, calçadas e sinalização no Bairro
Bom Sucesso.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

6.1.2. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV
Em 2009, foi lançado pelo governo federal o “Programa Minha Casa, Minha Vida”, integrante do PAC,
com o objetivo de fornecer subsídios para que todas as famílias com renda bruta mensal de até
R$ 9.000,00, no contexto urbano, ou renda bruta anual de até R$ 78.000,00, no contexto rural, possam
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ter acesso à moradia. Estas faixas de rendimentos foram readequadas em 2017 visando o
aperfeiçoamento do Programa.
Desde seu início, o Programa trouxe os seguintes resultados: mais de 4,7 milhões de moradias
contratadas; 3,5 milhões de unidades habitacionais entregues; 11 milhões de pessoas beneficiadas; e
investimento da ordem de R$ 354 bilhões, que vêm estimulando a cadeia produtiva da construção civil
(MPDG, 2018b).
Dentre algumas regras do programa estão: não possuir imóvel próprio; a ausência de restrições de
crédito ao beneficiário; ser morador de uma cidade parceira do programa; e, para o estado de São
Paulo, o imóvel não superar o valor de R$ 240.000,00 na capital ou R$ 180.000,00 para municípios com
população entre 100 e 250 mil habitantes, como é o caso de Rio Claro.
Rio Claro é um dos municípios abrangidos pelo programa. Como exemplo, podem ser citados: (a) o
Condomínio Residencial Jasmim que, em 2013, contemplou mais de 400 pessoas cuja família possui
renda de até R$ 1.600,00 com a entrega de 112 unidades habitacionais, com área de 46,4 m², divididos
em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes
(BRASIL, 2013); (b) o Residencial Jacarandá, também entregue em 2013, beneficiou cerca de 500
pessoas com a entrega de 112 apartamentos, também para famílias com rendimentos até R$ 1.600,00,
tendo sido construído em parceria entre o PMCMV e a municipalidade (Prefeitura de Rio Claro, 2017); e
(c) o conjunto habitacional Jardim das Nações 1 que em 2017 entregou 928 apartamentos, sendo
construído por meio de uma parceria entre o PMCMV, o programa Casa Paulista do governo estadual e
a prefeitura (Prefeitura de Rio Claro, 2017).
Neste contexto, o empreendimento em questão compatibiliza-se com este plano, uma vez que o
produto da mineração de argila (pisos e revestimentos cerâmicos) são insumos básicos para a
construção civil.

6.1.3. PROGRAMA AGORA, É AVANÇAR - PAA
Em novembro de 2017 o governo federal lançou o Programa Agora, é Avançar com o objetivo de
retomar o crescimento nacional e gerar mais eficiência produtiva, trabalho e renda para os brasileiros.
Com o PAA, pretendia-se que grandes obras do país fossem retomadas esperando-se que, até o final de
2018, cerca de 7 mil empreendimentos sejam concluídos com um orçamento de mais de R$ 130 bilhões,
porém, sendo a última atualização do balanço geral do programa realizada em 2018 (MPDG, 2017), não
foi possível verificar o sucesso das ações.
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O PAA englobará obras de infraestrutura logística, infraestrutura energética e defesa, bem como sociais
e urbanas (saúde, educação, transporte, saneamento, esporte, cultura, comunicações e habitação),
envolvendo todos os ministérios. O mesmo está dividido em três eixos: (i) Avançar, com orçamento de
mais de R$ 42 bilhões para 6 mil empreendimentos; (ii) Avançar Cidades, com financiamentos de 1.100
projetos com cerca de R$ 30 bilhões; e (iii) Avançar Energia, com investimento da ordem de R$ 58
bilhões, envolvendo 97 projetos.
Até o momento, o município de Rio Claro recebeu investimentos do Agora, é Avançar para 4
empreendimentos. Um deles traz investimentos para habitação, com investimento de R$ 9.587.200,00
no Condomínio Residencial Reserva das Palmeiras M2. Os outros três estão vinculados à saúde,
dedicando mais de R$ 180.000,00 para investimentos em unidades básicas de saúde (MPDGc, 2018).

6.2. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS
6.2.1. PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023
O Plano Plurianual (PPA), com diretrizes fixadas pela Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019,
constitui uma das principais ferramentas de planejamento para direcionar as políticas estaduais a serem
executadas durante os anos 2020-2023, orientando ações setoriais e transversais da atuação
governamental. O PPA 2020-2023 (MJSP, 2020) elegeu quatro diretrizes de governo, sustentadas por
onze objetivos estratégicos, formando o conjunto de políticas estruturantes que fundamentam a
elaboração dos programas, ações e metas dos órgãos do governo estadual. Essas políticas foram
formuladas considerando que o papel estatal não é absoluto na tarefa de fomentar o desenvolvimento,
ele se soma aos esforços empreendidos pelos diversos atores sociais e demais entes federativos na
busca pelo bem-estar da população.
Dentre as diretrizes do Plano Plurianual aproximam-se do objeto de licenciamento os seguintes itens:
•

XIII - a promoção da melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável de
recursos naturais, considerados os custos e os benefícios ambientais;

•

XX - o estímulo ao empreendedorismo, por meio da facilitação ao crédito para o setor produtivo, da
concessão de incentivos e benefícios fiscais e da redução de entraves burocráticos.

Dentre os programas estabelecidos pelo PPA 2020-2023 consta o programa do Ministério de Minas e
Energia denominado Geologia Mineração e transformação Mineral. Este programa tem como objetivo
ampliar a participação do setor mineral na economia com sustentabilidade, governança, segurança
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jurídica, estabilidade regulatória e inovação estando diretamente vinculados às diretriz que mais se
aproximam dos objetivos do empreendimento em questão.

6.2.2. PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - PCJ 2010 - 2020
O Plano das Bacias PCJ (UGRHI 05) abrange essencialmente o diagnóstico atual acerca dos contextos
físico, socioeconômico e ambiental, com vias à avaliação da situação dos recursos hídricos na região das
bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o seu planejamento estratégico frente a possíveis
cenários futuros, buscando compatibilizar a oferta e demanda de água, em quantidade e qualidade,
para todos os pontos das bacias hidrográficas.
Os dados apresentados têm o intuito de contribuir para uma gestão organizada das Bacias PCJ,
estabelecendo prioridades de ações, escalonadas no espaço e no tempo, com as respectivas avaliações
de custos, de forma a propor a adequação e a efetivação do enquadramento dos cursos hídricos das
bacias PCJ, sob a ótica do desenvolvimento sustentável.
O município de Rio Claro está majoritariamente inserido no território da bacia do rio Corumbataí, que
conta, segundo o Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020 (Cobrape, 2011), com a vazão Q7,10 de 4,70 m³/s, igual
à vazão disponível. Ainda, as demandas consuntivas da bacia são significativamente inferiores à
disponibilidade superficial, totalizando uma vazão de 2,95 m³/s, empregada em usos urbanos
(2,09 m³/s), industriais (0,48 m³/s) e para irrigação (0,38 m³/s). Quanto às águas subterrâneas a vazão
disponível na bacia do rio Corumbataí é de 1,724 m³/s.
Ressalta-se que, ainda que haja disponibilidade hídrica, a ampliação objeto do presente estudo não
demandará novas captações de recursos hídricos, além daquelas já utilizadas pelo empreendimento da
Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.

6.2.3. PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - PMVA
O Programa Município Verde Azul (PMVA), lançado em 2007 pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, tem como propósito medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental por intermédio da
descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios do Estado de São Paulo. Neste
contexto, o PMVA busca estimular e auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de suas políticas
públicas voltadas à gestão dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável.
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O programa contempla dez diretivas a serem abordadas pela agenda ambiental local, sendo
representadas pelos seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade,
Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar,
Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Com a avaliação destes parâmetros é formulado o Indicador
de Avaliação Ambiental – IAA, instrumento que permite ao poder público e à população traçar um
direcionamento na formulação e aprimoramento de políticas públicas e de outras ações de
sustentabilidade.
Ao final de cada ano é publicado o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”, resultante da
avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com base em critérios preestabelecidos
de medição da eficácia das ações executadas. No ranking de 2017 o município de Rio Claro atingiu a
nota 53,17 e ficou na colocação 152 dentre os 588 municípios avaliados, não atingindo a nota mínima de
80 pontos para receber a certificação. Entretanto, é possível observar por meio dos parâmetros
avaliados a evolução realizada pelo município desde 2011, quando estava na colocação 293 e avançou
141 posições para atingir a colocação atual. Os aprimoramentos ocorreram, principalmente, nos temas
estratégicos Esgoto Tratado, Gestão de Águas, Município Sustentável e Resíduos Sólidos (SMA, 2018).

6.2.4. PROGRAMA CASA PAULISTA - PCP
O PCP, vinculado à Secretaria de Estado da Habitação, tem por objetivo fomentar e executar programas
e ações na área de habitação de interesse social no território paulista, dando apoio a empreendimentos
públicos das três esferas (federal, estadual e municipal). Este programa atua prioritariamente em 5
frentes (SEHAB, 2018a): (i) estímulo à execução de infraestrutura e a construção de moradias em lotes
urbanizados, fornecendo subsídios financeiros para elevar a capacidade de construção do imóvel e
fornecendo assistência técnica especializada; (ii) em parceria com o Banco do Brasil, o PCP oferece o
Microcrédito Banco do Povo, concedendo crédito imobiliário por meio de carta de crédito individual
para beneficiários com renda familiar bruta mensal de até R$ 5.400,00; (iii) realizar parcerias com o
Governo Federal visando complementar os investimentos e subsídios necessários para a produção de
moradias de qualidade nos municípios paulistas; (iv) firmar parcerias público privadas (PPP) para ampliar
a oferta de habitação social e intervir em favelas, cortiços e áreas degradadas ou de risco, nas regiões
metropolitanas; e (v) beneficiar os servidores públicos estaduais na aquisição da casa própria.
Em Rio Claro, além da já citada contribuição no conjunto habitacional Jardim das Nações 1, existem
outros dois empreendimentos com destinação de verba do programa (SEHAB, 2018b): (a) Viver Melhor
Rio Claro 01, que entregará 928 unidades habitacionais, com R$ 18.560.000,00 de recursos advindos do
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PCP; e (b) Viver Melhor Rio Claro 02, que envolve a construção de 1168 unidades habitacionais,
recebendo R$ 22.776.000,00 de recursos estaduais através do PCP.
Programas habitacionais tendem a incentivar e aquecer o mercado produtivo de pisos e revestimentos
cerâmicos como os produzidos no Polo Cerâmico de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira,
bem como traz incremento a toda a cadeia produtiva da construção civil.

6.2.5. PROGRAMA AÇÃO CULTURAL - PROAC
O Programa Ação Cultural - ProAC foi criado pela Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei
Estadual nº 12.268/06 visando promover o acesso da população a eventos e espetáculos artísticos e
culturais, podendo ser implantado nas modalidades ICMS, na qual é viabilizada a concessão de crédito
de ICMS para o apoio financeiro a projetos culturais integrantes do Programa, ou Editais.
O ProAC-ICMS contempla diversas linguagens artísticas, entre elas, artes plásticas, visuais, design,
música, circo, audiovisual, teatro, cultura popular, dança, museus, hip-hop, literatura, preservação do
patrimônio histórico, vídeo, programas de rádio e TV e bibliotecas, e tem como objetivo fomentar a
produção artística em todo o Estado de São Paulo, com base na renúncia fiscal do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O município de Rio Claro está cadastrado no programa, tendo cadastrado requerimentos em 2017 para
mais de 15 ações vinculadas ao ProAC, sendo que 3 já foram aprovadas e envolvem atividades relativas
à música e ao teatro (PROAC, 2018).

6.3. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS
6.3.1. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB
De maneira a atender a Lei nº 11.455/07, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/10, que trata sobre as
diretrizes nacionais para o saneamento básico e à Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, bem como ao Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01), o município de Rio Claro
elaborou, com apoio da Agência das Bacias PCJ, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
Os principais objetivos do PMSB de Rio Claro são realizar diagnósticos, definir metas (curto, médio e
longo prazo), elaborar propostas de intervenções, realizar programação física-financeira e dos
investimentos necessários. A realização desses objetivos se deu de forma integrada à mobilização social
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quanto aos temas abordados, envolvendo aplicação de questionários, realização de reuniões periódicas
e audiência pública.
Nesse contexto, foram traçadas propostas de melhorias e ampliações para seus 4 sistemas de captação
de água para abastecimento público, envolvendo 2 poços e 2 captações superficiais; melhorias e
ampliações em seus 7 sistemas de tratamento de esgoto; e medidas diversas no sentido de traçar
diretrizes para o controle de inundações e outras situações relacionadas ao escoamento de águas
pluviais (Prefeitura de Rio Claro, 2014).
De acordo com o material disponibilizado pela prefeitura (Prefeitura de Rio Claro, 2014), nas
proximidades do empreendimento objeto do presente estudo existe estrutura municipal das redes de
coleta de esgoto e abastecimento de água. Destaca-se, contudo, que a ampliação objeto do presente
estudo não implicará em aumento da demanda de água ou da geração de efluente sanitário no
empreendimento, tendo em vista que não haverá aumento no número de colaboradores, nem novos
usos de água.

6.3.2. PROGRAMA AGENTES AMBIENTAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Instituído pela Lei Municipal nº 4.964/16, o Programa Agentes Ambientais na Rede Pública de Ensino do
Município de Rio Claro tem por objetivo selecionar um grupo de alunos que atuará como representante
nas questões ambientais de suas escolas, sendo estes estimulados às questões ambientais, interação e
defesa do meio ambiente. Estes alunos receberão capacitação para a realização de sensibilização
ambiental escolar, e para que tenham condições de participar de momentos de decisões e de propostas
de ações com temática ambiental, no âmbito da escola e da comunidade na qual se insere.
O programa terá as seguintes atribuições: oferecer formação ambiental com metodologia adequada aos
alunos selecionados como "Agentes Ambientais"; socializar ações desenvolvidas pelas escolas em
benefício do meio ambiente; estimular nos alunos o hábito da participação nos processos de decisão e a
adoção de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável no seu dia-a-dia;
participar de atividades do município com o propósito de divulgar as ações ambientais; e transformar a
escola em um espaço educador sustentável, constituindo-se, assim, em um local privilegiado para
aprofundar o debate sobre os temas ambientais que afetam o meio.
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6.3.3. PROGRAMA SALA VERDE
O Programa Sala Verde, implantado pela Lei Municipal nº 5.100/17, tem por objetivo aderir ao Projeto
Salas Verdes, desenvolvido desde 2000 no âmbito federal pelo Ministério do Meio Ambiente, que
consiste na promoção da educação ambiental não-formal. Inicialmente o projeto foi concebido com
foco no caráter biblioteca verde e, avaliando-se o desenvolvimento e a evolução do Projeto, passou-se a
visualizar as Salas Verdes como espaços com múltiplas potencialidades, que também podem
desenvolver atividades diversas de educação ambiental como: cursos, palestras, oficinas, eventos,
encontros, reuniões, campanhas, etc. O governo federal oferece material pedagógico para subsidiar as
ações do projeto.
No Município de Rio Claro o Programa Sala Verde consistirá na implantação de espaços socioambientais,
denominados de Centros de Informação e Formação Ambiental, situados dentro de uma instituição, os
quais se dedicarão ao delineamento e desenvolvimento de atividades voltadas à Educação Ambiental.
Os instrutores desses espaços serão gestores ambientais e ou educadores com formação especializada.

6.3.4. PROGRAMA JOGANDO LIMPO NO BAIRRO
Visando integrar a comunidade em ações que envolvam lazer, atividades esportiva, recreação,
atividades culturais e oficinas ambientais para educação ambiental, troca sustentável e consciência
ambiental, a Prefeitura de Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 5.041/17, instituiu o Programa
"Jogando Limpo no Bairro". Este programa poderá ser organizado pelo Poder Executivo Municipal e/ou
em parceria com entidades públicas, sociedade civil e a iniciativa privada.
Estão na pauta do programa os seguintes objetivos (artigo 2º):
“I - Discutir os conceitos de desenvolvimento social, econômico e sustentável,
admitindo a hipótese da relação implícita destes com o processo de geração, manejo e
disposição final de resíduos sólidos urbanos como um problema que agrava a
degradação do território ocupado.
II - Traçar a trajetória e avaliar estratégias de políticas públicas sobre destinação de
resíduos sólidos no Brasil e em Rio Claro.
III - Investigar as formas de deposição final dos resíduos sólidos em Rio Claro em vias,
logradouros públicos, loteamentos e aterros, e o que tem sido feito para ajustar as
possíveis irregularidades.
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IV - Estimular crianças e adolescentes de escolas municipais e estaduais a conhecerem
o programa e estimularem a troca sustentável de materiais recicláveis por verduras e
legumes da horta municipal de Rio Claro.
V - Proporcionar através de atividades esportivas, culturais e recreativas a consciências
de um mundo sustentável e descarte consciente de resíduos sólidos.
VI - Educar e mobilizar os cidadãos em relação aos mais importantes temas ambientais
pertinentes ao bairro em que o projeto for realizado.”

6.3.5. PROJETO PRESENÇA ESPERANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL “JARDIM DAS PALMEIRAS - CAIC”
O projeto Presença Esperança da Escola Municipal “Jardim das Palmeiras - Caic” tem por objetivo
atender crianças de seis a dez anos no contraturno do ensino regular, promovendo atividades como
aulas de alfabetização e letramento, artesanato, dança, natação, informática e jogos matemáticos
(Prefeitura de Rio Claro, 2018).
Em 2018, o projeto será realizado em nova sede, com prédio maior e com melhor infraestrutura, o que
permitiu aumentar oito vagas no projeto, passando de 72 para 80 crianças atendidas, além da
possibilidade do uso do quintal para plantio e cultivo de horta e jardinagem. Além de trazer melhor
infraestrutura, o a mudança de imóvel também proporcionará economia de recursos ao município,
diminuindo para R$ 2.500,00 o custo com aluguel, que era de R$ 3.500,00.
Projetos como este aprimoram o serviço de educação oferecido pela municipalidade, valorizando e
ampliando as possibilidades das crianças inscritas na rede pública de ensino.

6.4. PROJETOS COLOCALIZADOS
6.4.1. ABRANGÊNCIA LOCAL
Em relação a projetos e obras de empreendedores privados localizados próximos à área de ampliação da
BTC, foram analisados aqueles que possuem incidência na área diretamente afetada (ADA) e nas áreas
de influência direta (AID) dos meios antrópico, físico e biótico propostas para o empreendimento.
Cabe esclarecer que as informações relativas aos projetos colocalizados foram obtidas por meio das
seguintes metodologias de pesquisa:
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•

Consulta ao banco de dados de EIA/RIMAs disponibilizado pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - CETESB (http://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/eia-rima),
verificando-se todos os processos iniciados desde 2010 junto ao órgão;

•

Consulta com a expressão “Rio Claro” no campo “Endereço” feita junto à base de dados
(http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/processo_consulta.asp) de consulta aos
processos de licenciamento ambiental simplificado, protocolizados junto às Agências
Ambientais Regionais da CETESB; e

•

Pesquisas aleatórias em sites de busca da internet.

Inicialmente, faz-se importante frisar que, depois de realizado o levantamento nas fontes supracitadas,
não foram identificadas quaisquer atividades pretendidas na ADA objeto do licenciamento ora em tela,
nem mesmo empreendimentos que possam gerar conflito com a Barra do Tietê. Os projetos previstos
ou em andamento identificados que apresentem interferência nas áreas de influência direta do
presente estudo são apresentados na Tabela 6.4.1.
Tabela 6.4.1 - Projetos colocalizados identificados na AID do empreendimento
Stavias Stanoski
Terraplanagem
Pavimentação e
Obras Ltda.
Mineradora que
produz pedra britada
e está licenciando
um aterro de
resíduos inertes e da
construção civil

Empresa

Mineradora Alvorada
Rio Claro Ltda

Quaglio Concreto
Ltda.

Cerâmica
Cristofoletti Ltda.

Projeto

Instalação de nova
unidade extratora de
água mineral

Possível retomada de
atividades da antiga
concreteira
Concrebon Serviços
de Concretagem

Produtora de pisos
cerâmicos está
realizando uma
ampliação de suas
atividades

Localização e
coordenada
central

2,3 km da ADA
UTM E 230.070 m /
UTM N 7.516.730 m

3,6 km da ADA
UTM E 234.680 m /
UTM N 7.513.680 m

7,2 km da ADA
UTM E 230.575 m /
UTM N 7.521.555 m

2,2 km da ADA
UTM E 233.500 m /
UTM N 7.511.100 m

3,0 km da ADA
UTM E 234.300 m /
UTM N 7.513.400 m

Ocorrência de
conflitos

Não há

Não há

Não há

Não há

Não há

Contribuição
sinérgica

Fase do
licenciamento
ambiental

ID Projeto
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Não é passível de
previsão

Não é passível de
previsão

A empresa obteve
Licença Prévia e de
Instalação (LP/LI)
junto à CETESB

A Concrebon teve a
renovação de sua LO
negada em 05/2015,
mas em 08/2017 o
licenciamento
ambiental foi
transferido para a
Quaglio, indicando
uma possível
retomada das
atividades

Não é passível de
previsão

Prefeitura Municipal
de Rio Claro
Aterro sanitário
(resíduos urbanos) e
estação de
transferência de
resíduos

A operação do aterro
poderá ser
Os resíduos inertes
estratégica para a
gerados pela Barra
destinação de
do Tietê poderão ser
possíveis resíduos
utilizados no aterro
inertes gerados pela
BTC

A empresa possui
Licença de Operação A empresa requereu
válida e em 07/2017 a Licença Prévia (LP)
recebeu da CETESB
para o aterro em
uma Licença Prévia e 12/2016, sendo que
de Instalação (LP/LI) o pedido se encontra
para ampliar área
em análise junto à
construída e
CETESB desde então
equipamentos
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Empresa

Mineradora Alvorada
Rio Claro Ltda

Quaglio Concreto
Ltda.

Cerâmica
Cristofoletti Ltda.

Stavias Stanoski
Terraplanagem
Pavimentação e
Obras Ltda.

Prefeitura Municipal
de Rio Claro

Perspectivas
temporais

Ainda não foi feita a
instalação e a LP/LI já
venceu, mas o
processo DNPM
continua ativo. Assim
não se sabe quando
o empresário
retomará os
investimentos no
empreendimento

Não é passível de
previsão por não se
saber quando se
dará a efetiva
retomada das
atividades

A empresa já possui
a LP/LI que a
autoriza a
construir/implan-tar
suas ampliações,
podendo iniciar seus
investimentos

Não é passível de
previsão por não se
saber quando serão
emitidas as licenças
e,
consequentemente,
operacionalizada a
atividade

Não é passível de
previsão por não ser
público projeto do
aterro

6.4.2. ABRANGÊNCIA REGIONAL
Segundo o SEBRAE (2017), Arranjo Produtivo Local (APL) pode ser definido como “uma aglomeração de
empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais
como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.”.
Na região objeto do presente estudo é de relevante importância o APL do Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes, que engloba os municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Araras, Limeira,
Ipeúna e Iracemápolis. Segundo Christofoletti & Moreno (2011), o arranjo produtivo em questão
envolve diferentes segmentos, tais como mineração, empresas cerâmicas, comércio, fornecedores de
insumos, máquinas e equipamentos e instituições de ensino e pesquisa, sendo que o parque fabril
possui 45 indústrias cerâmicas e 29 minerações ativas que abastecem estas indústrias, além de 5 minas
paralisadas.
Ainda segundo os autores, o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é o maior na produção de revestimentos
da América Latina, apresentando uma produção de 509 milhões de m² em 2010, sendo que, em sua
totalidade, a cadeia produtiva gera 10.000 empregos diretos e 100 mil indiretos.
O fato da BTC estar inserida na área de atuação do APL em questão permite que a mesma usufrua de
infraestrutura adequada e mercado consumidor consolidado para os insumos que produz. Ainda, é
possível participar de medidas coletivas de controle de impactos ambientais e troca de informações e
experiências de aprimoramento tecnológico com as demais mineradoras do polo. Atualmente, a
umectação das vias não pavimentadas que permite o acesso das mineradoras locais à Rodovia Fausto
Santo Mauro (SP-127) é custeada de forma compartilhada por esses empreendimentos.
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4. ESTUDO DE ALTERNATIVAS
4.1. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
O desenvolvimento de um projeto de mineração inicia-se a partir da prospecção, identificação e estudo
de um depósito mineral, seguindo-se da avaliação da viabilidade econômica, que envolve aspectos
referentes ao seu potencial mineral, à prioridade sobre os direitos minerários, , identificação do mercado
consumidor e avaliação de restrições de ordem territorial e ambiental, o que culmina na comprovação da
existência de uma jazida mineral, que pode ser definida como um depósito mineral que possui valor
econômico.
No que diz respeito a um projeto de mineração, a jazida é por assim dizer, o ativo mais importante da
empresa. Sem uma jazida mineral, não há empreendimento mineral. Sendo que os depósitos minerais
são formados por milhões de anos a partir da atuação de processos geológicos, pode-se dizer que um
projeto de mineração não tem alternativa a não ser escolher estar localizada aonde a jazida está. No caso
em pauta, a preexistência da mineração em operação há muitos anos, adjacente à jazida de interesse e,
ainda, a existência de reservas minerais explotáveis em poligonal contígua à cava atual, configuraram
circunstâncias adicionais e determinantes. É importante destacar que a continuação da atividade no
mesmo local é oportuna e desejável (econômica e ambientalmente) quando comparada à abertura de um
novo empreendimento minerário. Além disso, trata-se da manutenção da dinâmica atual estabelecida,
paulatinamente, que integra a presença da BTC no município de Rio Claro.
Numa escala local, entretanto, dentro dos limites da jazida identificada, é realizada uma série de
simulações considerando diversos fatores (ambientais, técnicos, econômicos e sociais), com o intuito de
se definir a localização mais viável do empreendimento que será submetido à aprovação dos órgãos
ambientais.
O planejamento do uso da reserva foi realizado em escala local, conciliando questões ambientais, sociais,
geológicas, econômicas e minerárias, para garantir o melhor aproveitamento dos recursos minerais
disponíveis na região, com o menor impacto possível. Os pressupostos adotados para orientação do
aproveitamento econômico da jazida e do estudo de alternativas locacionais foram:
•

O baixo valor agregado do material produzido faz com que o transporte tenha impacto direto
no preço de venda do produto final, assim, qualquer alteração locacional pode implicar num
aporte sobre esse valor e elevar o preço do produto final de modo que este não seja absorvido
pelo mercado, que se concentra, majoritariamente, em Rio Claro. Ou seja, se o material viesse
de outra região fora do município de Rio Claro o custo dos produtos seria maior;
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•

As áreas de exploração devem estar inseridas nos limites da poligonal do processo DNPM/ANM
nº 820.987/1995, de titularidade da BTC;

•

A exploração da jazida deve ser realizada de modo a permitir que o material removido das cavas
seja facilmente transportado para beneficiamento e armazenamento utilizando-se a
infraestrutura já existente e licenciada da empresa.

No entanto, para que a proposta escolhida estivesse alinhada, principalmente, à minimização dos
impactos ambientais, sua seleção baseou-se no modelo de avaliação de impactos apresentadas por
Sánchez (2008), no qual são atribuídos valores à magnitude e à importância dos impactos previstos,
permitindo uma análise quantitativa e prévia dos impactos potenciais nesta etapa de escolha locacional.
Nesse contexto, para cada uma das alternativas locacionais possíveis para o empreendimento foi realizada
uma avaliação preliminar dos impactos, na qual foram atribuídos valores para a magnitude e a
importância dos principais impactos passíveis de serem mensurados nessa fase. A Tabela 4.1.1 apresenta
os valores de referência utilizados na análise, sendo que o cálculo foi feito pela multiplicação dos valores
atribuídos às variáveis de importância e magnitude de cada impacto potencial, resultando em um valor
mensurável (significância) do impacto associado a cada alternativa.
Tabela 4.1.1 - Valores atribuídos aos parâmetros de impacto
Parâmetro

Peso dos atributos
Pequena

Média

Grande

Magnitude

0

1

2

Importância

0,5

1

2

A primeira dentre as propostas desenvolvidas (Alternativa 1) é a que resultaria no maior aproveitamento
da área disponível, excluindo-se todas as áreas de preservação permanente inseridas nos limites da
poligonal do Processo ANM nº 820.987/1995 e ocupando uma área de lavra total de 470,59 ha. No
entanto, esta alternativa resultaria na necessidade de supressão de 16,92 ha de vegetação nativa, sendo
assim a alternativa mais impactante em termos ambientais.
A Alternativa 2, que resultaria numa área de lavra de 378,54 ha, foi projetada a partir de uma readequação
da primeira alternativa, excluindo a interferência direta sobre a vegetação nativa. Entretanto, em uma
análise mais refinada, esta alternativa resultaria em cavas com geometria tecnicamente inviável, nas quais
poderiam ocorrer restrições de ordem geotécnica. Esta alternativa geraria, também, cavas pequenas e
isoladas, cujo acesso ou às instalações atuais da mineradora e operação seriam inviáveis.
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Na Alternativa 3, foram desconsideradas áreas de lavra que gerariam cavas muito pequenas e locais de
difícil operação e acesso. Restrições como APPs, cursos d´água, remanescentes vegetais nativos, estradas
municipais, foram respeitadas. Nesta alternativa, a área de lavra a ser ampliada, resultou em 306,94 ha,
o que representa, ainda, um menor impacto visual.
As alternativas locacionais propostas, bem como os cálculos de significância dos impactos associados a
cada uma delas, podem ser observados na Figura 4.1.1.
Cumpre destacar que a “alternativa zero”, ou seja, a exclusão de todas estas propostas, resultando na não
implantação da ampliação empreendimento, resultaria na suspensão dos trabalhos de lavra, ao termino
da vida útil da atual jazida em operação da empresa, que, por sua vez, acarretaria em:
•

desligamento de diversos postos de trabalho, diretos e indiretos;

•

grande redução da oferta de argila no mercado local;

•

redução do fornecimento de pisos, porcelanatos e louças sanitárias no mercado regional,
gerando grande impacto econômico e social na região;

•

migração da atividade minerária para outras localidades, causando uma série de impactos
econômicos, ambientais e sociais em outras regiões, por consequencia desta mudança.
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Figura 4.1.1 - Alternativas locacionais para ampliação da Barra do Tietê
ID Projeto

RT 000312

Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro / SP

Data

SET/2020

Capítulo IV
4

Página: 380

4.2. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
O método de lavra empregado em uma mineração é definido em função das características da jazida e do
minério de interesse, condições topográficas e geotécnicas, localização da mina e custos a ela associados.
Os métodos de lavra mais comuns praticados no Brasil, dentre os diversos existentes, são:
•

Escavação mecânica a céu aberto: método de desmonte em cavas ou encostas, dependendo
das condições topográficas do terreno, que permite a lavra seletiva das camadas de minério e
no qual se pressupõe a utilização de escavadeiras, pás-carregadeiras ou similares para sua
desagregação. Neste método, a profundidade máxima da cava dependerá diretamente das
características geológicas e geotécnicas do depósito, para que se alcance a estabilidade dos
taludes, bem como do teor e da relação estéril/minério da jazida. Os custos associados a este
tipo de extração são mais baixos, estando associados, principalmente, ao valor da utilização das
máquinas, do diesel e da mão de obra especializada;

•

Dragagem a céu aberto: método utilizado quando o bem mineral está submerso. Consiste na
utilização de dragas que operam em leitos dos rios e reservatórios ou em cavas submersas (cujo
minério está abaixo do nível d’água), realizando a sucção do minério inconsolidado ou friável
do jazimento, após a formação de polpa (água+minério) na frente de lavra em
desenvolvimento. A polpa pode ser bombeada até a área de beneficiamento, onde se realiza o
processo de classificação por via úmida. A grande vantagem desse método consiste em seu
baixo custo operacional, permitindo a viabilidade econômica da jazida, que pode ser aliada à
alta mecanização e alta produtividade horária;

•

Desmonte por explosivo a céu aberto: extração realizada em cavas ou encostas, de acordo com
a situação topográfica do depósito, aplicável a lavra de depósitos cujo minério é altamente
coeso, como rochas ou certos depósitos sedimentares. Neste método, realiza-se um plano de
fogo, no qual constam a quantidade e a posição de cada furo, bem como a respectiva
quantidade de explosivos a ser utilizada na frente de lavra em avanço. Neste método, é
necessário que o desmonte seja o mais controlado possível e os fragmentos de rocha
resultantes possuam dimensões adequadas às operações subsequentes, que sumariamente
consistem no transporte, cominuição e classificação do minério. Trata-se de método de alto
custo operacional;

•

Garimpagem a céu aberto: método que pode ser realizado de forma manual, na qual o
processo se dá desde pela simples catação ou pela lavagem do minério com ajuda de
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equipamentos e ferramentas manuais para retirada do estéril, ou mecânica, que pode ser feita
via desmonte hidráulico com a subsequente seleção granulométrica ou desmonte mecânico
em baixa escala produtiva. A garimpagem é normalmente aplicada para extração de bens
minerais de alto valor agregado encontrados de forma nativa, como metais preciosos e gemas;
•

Lavra subterrânea: lavra desenvolvida no subsolo em função de certos condicionantes, como a
geometria do corpo (inclinação e espessura) e suas características, como resistência e
estabilidade dos maciços que constituem o minério e suas encaixantes. Há diversos métodos
de lavra subterrânea, e entre eles podem ser citados o de pilares e galerias e outros mais
sofisticados como realce auto-portantes, subníveis e VCR – Vertical Crater Retreat. Este tipo de
extração é geralmente mais caro e dependente de condições de segurança bastante rígidas,
além de se utilizar de máquinas e equipamentos específicos. Decorre daí ser empregado para
lavra de minérios de alto valor agregado.

Dos métodos ora descritos, alguns não são aplicáveis à jazida em questão, sendo eles: desmonte por
explosivo a céu aberto, que, por apresentar alto custo, apenas é utilizado em depósitos altamente coesos
e que não se desagregam mecanicamente; garimpagem a céu aberto, por ser empregado
majoritariamente em jazimentos friáveis ou inconsolidados, que não é o caso da jazida em questão; e
lavra subterrânea que, dado o alto nível tecnológico e o elevado custo operacional, apenas é utilizado
para extrações de minérios com elevado valor agregado, como metálicos, metálicos preciosos, carvão,
gemas, e etc. Dentre os métodos possíveis, cabe destacar que a dragagem a céu aberto incorporaria um
alto teor de umidade à argila, dificultando e elevando os custos de sua secagem.
Assim, o único método de lavra viável é o de escavação mecânica a céu aberto (Foto 4.2.1 e Foto 4.2.2).
Este é um método que emprega técnicas simples, atualmente empregado nas atividades em operação,
consagrado há décadas nas minerações de argila da região e de amplo conhecimento da mineradora, que
possibilita a produção dentro das melhores práticas e normas técnicas pertinentes, garantindo:
•

alta produtividade;

•

menor custo operacional;

•

melhor seleção e aproveitamento das reservas minerais de interesse;

•

possibilidade de dimensionamento de equipamentos de lavra mais adequados e menores;

•

maior segurança operacional; e

•

maior recuperação da jazida.
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Foto 4.2.1 - Lavra a céu aberto realizada pela BTC em
sua cava atual.

Foto 4.2.2 - Detalhe da frente de extração a céu aberto
da BTC.

A escolha deste método de lavra baseou-se em suas principais condições de aplicação, levando em conta
a economicidade do empreendimento, os aspectos geológicos da jazida, as características esperadas para
o minério e as condições ambientais em que a mineração está inserida, bem como a possibilidade de
licenciamento ambiental do empreendimento junto aos órgãos ambientais.
Na lavra por desmonte a céu aberto, são formadas bancadas que variam conforme a disposição do
depósito mineral e a topografia local, considerando-se também as necessidades existentes para a
otimização da lavra, suporte aos equipamentos e manutenção da estabilidade geotécnica.
Embora a conformação de bancadas seja o principal parâmetro para garantia da estabilidade, outros
devem ser levados em consideração durante os trabalhos de lavra e serviram de base para o desenho da
cava final, como o ângulo de talude. Este varia conforme o método de lavra e o bem mineral em questão.
A vasta experiência da empresa na exploração de jazimentos com as mesmas características e em área
adjacente também contribuirão para a adoção das melhores práticas e técnicas disponíveis, o eficiente
aproveitamento da jazida e a segurança nas operações. Tais fatores garantem a minimização de impactos
adversos.
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7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) aprovado para o processo ANM 820.987/1995 atestou a
viabilidade técnico-econômica do aproveitamento da substância mineral argila refratária na poligonal de
interesse para este empreendimento.
O processo de interesse possui Declaração de PAE Satisfatório, documento emitido pela ANM (Anexo II I) que qualifica a empresa a proceder com o licenciamento ambiental da área uma vez que todos os
requisitos minerais foram aprovados.
A caracterização detalhada apresentada no projeto, incluindo as reservas aprovadas, o planejamento de
lavra,

o

dimensionamento

dos

equipamentos

de

lavra,

beneficiamento

e

o

plano

de

descomissionamento e recuperação da mina são apresentados nos tópicos a seguir.
As plantas de configuração do empreendimento em sua situação atual, intermediária e final e os perfis
geológicos da evolução da lavra são apresentados no Anexo III.
O processo ANM 820.987/1995 se configura como ampliação das áreas de lavra já licenciadas e em
operação da empresa, cujas atividades de mineração ocorrem dentro das poligonais dos processos ANM
820.385/1994, 820.841/1999 e 820.842/1999, que já possuem Concessões de Lavra para argila.

7.2. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO
A Tabela 7.2.1 apresenta um quadro-resumo das principais informações referentes à área objeto deste
licenciamento (ampliação).
Tabela 7.2.1 - Síntese das informações da área objeto de licenciamento (ampliação).
PARÂMETRO
POLIGONAL ANM
ÁREA DA POLIGONAL
BEM MINERAL
USO DO MINÉRIO
RESERVAS APROVADAS

VALOR

UNIDADE

820.987/1995

-

508,92

ha

Argila refratária

-

Indústria cerâmica

-

71.937.603

t

39.965.335

m³

ÁREA DA CAVA EM SEU PIT FINAL (OBJETO DESTE LICENCIAMENTO - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAVRA)
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PARÂMETRO

VALOR

UNIDADE

Cava III

106,75

ha

Cava VI

48,34

ha

Cava V

45,16

ha

Cava VI

80,88

ha

Total

306,94

ha

RESERVA LAVRÁVEL (OBJETO DESTE LICENCIAMENTO - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAVRA)
Cava I

1.349.972

t

Cava II

4.094.213

t

Cava III

22.517.122

t

Cava VI

10.196.512

t

Cava V

9.525.745

t

Cava VI

17.060.279

t

Total

64.743.843

t

ÁREA DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO

N.A.

-

MÉTODO DE EXTRAÇÃO

Meia encosta e cava a céu aberto com desmonte mecânico

-

PRODUÇÃO (Este licenciamento não prevê ampliação de produção do empreendimento, pois já está licenciada em até
80.000 t/mês)
1 ao 3º ano

25.000

t/mês

4º ano ao final da vida útil

80.000

t/mês

VIDA ÚTIL

69

anos

COTA DO PIT FINAL
Cava I

547

m

Cava II

557

m

Cava III

532

m

Cava VI

567

m

Cava V

570

m

Cava VI

577

m

Cava I

33

m

Cava II

38

m

Cava III

48

m

Cava VI

28

m

Cava V

25

m

Cava VI

28

m

N.A.

-

PROFUNDIDADE DA CAVA

NÚMERO E TAMANHO DE PAINEIS DE LAVRA

BANCADAS (NÚMERO E ALTURA DOS TALUDES)
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3 bancadas (taludes de até 10 m)

m

Cava II

4 bancadas (taludes de até 7,5 m)

m

Cava III

5 bancadas (taludes de até 8,5 m)

m

Cava VI

3 bancadas (1 talude de até 7,5 m e 1 talude de até 10 m

m

Cava V

3 bancadas (taludes de 10 m)

m
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PARÂMETRO

VALOR

UNIDADE

Cava VI

4 bancadas (taludes de 7,5 m)

m

5

m

N.A. (recuperação de cavas já exauridas)

-

LARGURA DAS BERMAS
ÁREA DO DEPÓSITO DE ESTÉRIL

VOLUME DE MATERIAL ESTÉRIL
Cava I

44.719

m³

Cava II

135.625

m³

Cava III

745.835

m³

Cava VI

337.770

m³

Cava V

315.551

m³

Cava VI

565.140

m³

Total

2.144.640

m³

Cava I

5.057

m³

Cava II

15.339

m³

Cava III

84.354

m³

Cava VI

38.202

m³

Cava V

35.689

m³

Cava VI

63.917

m³

Total

242.558

m³

VOLUME DE REJEITO

N.A.

-

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

N.A.

CORPOS D’ÁGUA AFETADOS

N.A.

VOLUME DE SOLO ORGÂNICO

BENEFICIAMENTO
DEMANDA DE MÃO DE OBRA
(COLABORADORES JÁ CONTRATADOS PARA A
ÁREA JÁ LICENCIADA – MANUTENÇÃO DOS
MESMOS PARA A ÁREA DE AMPLIAÇÃO)
TRÁFEGO PARA ESCOAMENTO DO MINÉRIO
(IDA E VOLTA)
INVESTIMENTO TOTAL

Secagem
38

Un

186

Viagens/dia

1.300.000,00

R$

7.2.1. HISTÓRICO DO EMPREENDEDOR
A Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. (BTC) é uma empresa de capital privado, constituída de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que atua no segmento de mineração de argila
produzindo insumos minerais para a indústria de revestimentos cerâmicos.
A empresa foi constituída em 27/09/1977 e abrange atividades extrativas de minerais não metálicos tal
como a extração da substância filito (para a qual possui Concessão de Lavra em Nova Campina - SP),
feldspato no interior do estado da Bahia e de argila (para a qual possui outras três Concessões de Lavra
para extração de argila em Rio Claro - SP, além da área objeto deste licenciamento ambiental, que já
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possui reservas e Plano de Aproveitamento Econômico aprovados pela ANM e se encontra em fase de
requerimento de lavra.
Buscando o seu crescimento e manutenção das suas atividades neste mercado, a empresa investe
nestas áreas, além de outros projetos de mineração de argila que estão em fase de desenvolvimento no
município de Pereiras - SP.

7.2.2. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento em questão consiste na extração de argila refratária cujo mercado consumidor é
formado pelas indústrias cerâmicas de Rio Claro e do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, em especial a
Delta Cerâmica.
O horário de funcionamento da empresa é das 7h às 17h, operando 24 dias por mês. Possui atualmente
em seu quadro de pessoal 34 colaboradores em atividades produtivas e 4 colaboradores em atividades
administrativas.
As áreas e atividades do empreendimento já licenciadas e em operação são mostradas na Foto 7.2.1 a
Foto 7.2.20.

Foto 7.2.1 - Vista superior das áreas construídas,
incluindo refeitório, sanitários, área de manutenção,
garagem e outras
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Foto 7.2.3 - Vista interna da guarita e garagem

Foto 7.2.4 - Vista interna da área de manutenção e
garagem

Foto 7.2.5 - Trator e caminhão basculante utilizados no
empreendimento

Foto
7.2.6
Equipamento
destorroamento de argila

Foto 7.2.7 - Tanque de diesel e área de abastecimento

Foto 7.2.8 - Tanque de decantação de efluentes da área
de lavagem posteriormente direcionados para caixa
SAO
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Foto 7.2.9 - Decapeamento realizado na área de
extração já licenciada com a remoção de solo e
material estéril e conformação dos taludes com
ângulos estáveis

Foto 7.2.10 - Área já lavrada onde é depositado o
material do decapeamento do atual avanço de lavra

Foto 7.2.11 - Vista da frente de lavra de argila já
licenciada

Foto 7.2.12 - Vista da frente de lavra de argila já
licenciada onde é realizada a remoção com escavadeira
hidráulica

Foto 7.2.13 - Tanque de decantação de águas pluviais
na área de lavra já licenciada

Foto 7.2.14 - Vista geral de área de lavra já licenciada,
taludes e seu entorno
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Foto 7.2.15 - Vista da área de secagem de argila.

Foto 7.2.16 - Vista de uma segunda área de secagem de
argila e ao fundo galpão para armazenagem da mesma.

Foto 7.2.17 - Vista frontal de galpões de armazenagem
de argila seca já licenciados.

Foto 7.2.18 - Balança utilizada para pesagem da argila
em caminhões a serem direcionados para indústrias
cerâmicas.

Foto 7.2.19 - Detalhe de área já lavrada com a
formação de lagoa, cuja água de chuva é atualmente
utilizada para umectação das vias de circulação do
empreendimento.

Foto 7.2.20 - A lagoa no centro da foto mostra uma
área já lavrada em processo de recuperação.
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7.2.3. REGULARIZAÇÃO E HISTÓRICO DOS PROCESSOS JUNTO À ANM
Neste tópico são abordadas as informações sobre as Concessões de Lavra que a empresa possui,
informações sobre o histórico da área objeto de ampliação da lavra no processo do antigo
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de Mineração (ANM)
820.987/1995 e informações sobre outras atividades de mineração de terceiros no entorno e outros
processos minerários existentes, considerando-se as diferentes fases dos mesmos.

7.2.3.1. Concessões de Lavra da titular
A BTC opera na unidade de Rio Claro - SP com as Portarias de Lavra do nº 166/1999, nº 335/2005 e
nº 336/2005, para extração de argila refratária nas poligonais dos processos ANM 820.385/1994,
820.841/1999 e 820.842/1999, respectivamente, sendo estes últimos resultados do desmembramento
do processo 820.987/1995.

7.2.3.2. Processo minerário 820.987/1995 objeto de ampliação da área de lavra
O início do processo minerário em questão ocorreu com o protocolo de um requerimento de pesquisa
mineral para a substância argila industrial em nome de Luiz Ortigossa, em 27/09/1995. O processo inicial
possuía poligonal com área de 992,25 ha, localizada no município de Rio Claro, Estado de São Paulo, e
recebeu número de processo ANM 820.987/1995.
Em 17/06/1997 foi emitido o Alvará de Pesquisa nº 1.326 para uma área de 930,98 ha, uma vez que
houve redução da área original por interferência da poligonal com outros processos prioritários. A
publicação deste alvará, que concedia prazo de 3 anos para o desenvolvimento da pesquisa mineral,
ocorreu no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 30/06/1997.
Em 24/07/1998, foi solicitada Guia de Utilização para extração de 10.000 t de argila na área durante a
fase de pesquisa. Para tal, foi anexada ao processo ANM a Licença de Instalação da CETESB LI nº 109750,
que incluía uma área de lavra licenciada de 50 ha e de atividades ao ar livre de 25.000 m2. Esta LI referiase ao processo CETESB 21/00504/95. Associado a este processo ambiental constava o Atestado de
Regularidade Florestal nº 31/96, e o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA
(processo DEPRN 71.317/95).
Em 12/08/1998, foi emitida a Guia de Utilização nº 101/98 com validade até 12/02/1999. Mesmo de
posse desta autorização, o então titular não realizou atividades de extração mineral no local. A área
objeto do pedido de Guia de Utilização corresponde a uma porção de 50 ha contida na matrícula 3.600,
na propriedade denominada de Sítio São Pedro, no bairro do Cocho, de titularidade de Luiz Ortigossa,
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Conceição Aparecida Pastori Ortigossa, Francisco Ortigossa, Diva Moraes Bueno Ortigossa, Luiz
Fernando Ortigossa e Eliane Silva Ortigossa.
Em 05/10/1998, foi solicitada a cessão dos direitos minerários, por incorporação, em favor de Barra do
Tietê - Comércio, Transportadora e Serviços Ltda., a qual foi aprovada em 19/10/1998.
Consequentemente, foi emitida em 29/10/1998 nova Guia de Utilização (GU nº 155/98) com a correção
da titularidade e validade até 28/04/1999.
Com base na Licença de Operação nº 21000116 (referente ao processo CETESB 21/00776/98), emitida
pela CETESB em 04/08/1999, foi extraído um volume de 9.800 t de argila no período entre novembro de
1999 a março de 2000. Para este volume, foram devidamente recolhidos os impostos e realizadas as
devidas declarações junto à ANM.
Durante a pesquisa mineral, foi constatada incorreção no fechamento do polígono, o que motivou uma
solicitação de estudo de áreas junto à ANM, e resultou na emissão do Alvará de Pesquisa Retificado
nº 3.782 em 27/04/1999, para a área correta da poligonal de 930,86 ha, cuja publicação no D.O.U.
ocorreu em 29/04/1999.
Em 13/04/1999 foi solicitada a cessão parcial de uma área de 59,25 ha para a Cerâmica Delta Ltda. e
outra área de 19,60 ha para a Duragres Indústria Cerâmica Ltda., cuja aprovação ocorreu em
02/02/2000. Estas cessões geraram novos números de processo, cuja tramitação passou a ser realizada
pelos números 820.841/1999 e 820.842/1999, respectivamente. A área remanescente do processo
820.987/1995 foi então retificada em 24/04/2000, resultando em uma poligonal de 858,16 ha.
Em 28/04/2000, foi solicitada prorrogação do prazo do Alvará de Pesquisa, uma vez que a avaliação
judicial do processo para ingresso na área outorgada para pesquisa não havia sido concluída em tempo.
O Alvará foi retificado novamente alterando-se o requerente inicial para Barra do Tietê Comercial
Transportadora e Serviços Ltda., conforme publicações ocorridas em 11/07/2001 e 17/07/2001. Após
estas correções e apresentação de relatório parcial dos trabalhos de pesquisa em 20/02/2002, o
vencimento do Alvará de Pesquisa foi prorrogado por mais 2 anos, conforme publicação ocorrida no
D.O.U. em 07/04/2004.
Em 04/04/2006 foi apresentado o Relatório Final dos trabalhos de pesquisa (RFP), para uma área de
842,13 ha. Após cumprimentos de exigências e redução da área da poligonal para 538,51 ha, o RFP foi
aprovado e a publicação desta aprovação ocorreu no DOE de 05/12/2011.
A Reserva Medida aprovada foi de 6.567.780 m3 de argila (11.822.004 t) e a Reserva Indicada foi de
36.182.299 m3 de argila (65.128.138,2 t), sendo a densidade adotada de 1,8 t/m3.
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Em 01/10/2012 foram protocoladas duas cessões parciais de áreas de 18,58 ha e 11,01 ha em favor da
cessionária Argiminas Comercial e Mineradora Ltda., cuja aprovação ocorreu com a publicação no
D.O.U. de 07/12/2012. A área do processo 820.987/1995 foi reduzida para 508,92 ha e as reservas
(medida e indicada) de argila foram redimensionadas para a área remanescente, resultando em um
volume de 5.442.780 m3 (9.797.004 t) para a Reserva Medida e 34.522.555 m3 (62.140.599 t) para a
Reserva Indicada.
Em 28/01/2013, foi protocolado o requerimento de lavra com a apresentação do Plano de
Aproveitamento Econômico (PAE). Este PAE foi aprovado (declarado satisfatório pela ANM), que
vinculou a emissão da Portaria de Lavra à apresentação de licença ambiental conforme exigência
publicada no D.O.U. em 10/10/2014.
Com relação à exigência de apresentação de licença ambiental, foi solicitada prorrogação de prazo junto
à ANM, tendo em vista o licenciamento ambiental ora em andamento junto à CETESB.

7.2.3.3. Outros processos minerários no entorno
No município de Rio Claro há 66 processos minerários ativos com Concessões de Lavra ou Registro de
Licença junto à ANM que permitem a extração mineral. Destes, 4 (quatro) se tratam do envase de água
mineral, 4 (quatro) se referem à extração de diabásio, 5 (cinco) à extração de areia, 9 (nove) à extração
de calcário, 40 (quarenta) à extração de argila, argilito, folhelho argiloso ou siltito, 2 (dois) à extração e
calcário e argila, 1 (um) de diabásio e calcário e 1 (um) de argila e areia.
A Figura 7.2.1 mostra os processos ANM próximos ao processo 820.987/1995, incluindo títulos de lavra
no município de Rio Claro, titulares e substâncias e a localização do processo ANM objeto deste
licenciamento.
No entorno do empreendimento há outras empresas de mineração em atividade. A norte, as empresas
Mineração Alfagrês Ltda., Cerâmica Alfagrês Indústria e Comércio Ltda., Jep Mineradora Ltda. ME e
Mineração Almeida Ltda. realizam a extração de argila. Já as empresas Vid’Água Fonte Campo do Coxo
Comércio de Água Mineral Ltda. e Welpe Indústria e Comércio de Bebidas Eireli realizam o envase de
água mineral.
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225.000

Processo ANM nº 820.987/1995 da empresa Barra do
Tietê Comercial e Serviços Ltda. em fase de Requerimento
de Lavra objeto de licenciamento
Área de lavra - Área Diretamente Afetada (ADA)

0

Processos ANM da titular Barra do Tietê Comercial e
Serviços Ltda. com Concessão de Lavra
A - Processo ANM nº 820.385/1994
B - Processo ANM nº 820.841/1999
C - Processo ANM nº 820.842/1999

³

235.000

240.000

821171/1999

820504/2000

811569/1973

7.535.000

Legenda

230.000

1,5

3

1:150.000

820870/1996

821171/1999

820362/1998
820339/1994

820212/1981
821035/2014

Km

7.530.000

Datum: Sirgas 2000
Fuso UTM: 23 K

Processos DNPM / ANM em fase de Licenciamento

820620/2004
820711/1980

820620/2004

820327/2001
821688/1999

calcário
dolomítico

Rio Claro

821480/1999

argila

Processos DNPM / ANM em fase de Concessão de Lavra
Processo
002.381/1954
004.619/1962
007.494/1960

Titular
Partecal Partezani Calcários
Ltda.
Mineração e Calcário Vitti
Ltda.

804.243/1968

Rio Claro
Rio Claro

Jrj Águas Minerais Ltda.

Rio Claro

Calcário Sartori Ltda.

Rio Claro

801.077/1969

803.730/1977

Município(s) Substância(s)

Empresa de Mineração José
Emanoel Ltda. Me

Partecal Partezani Calcários
Ltda.

Rio Claro

Rio Claro

Rio Claro

806.458/1969

Calcário Sartori Ltda.

Rio Claro

809.494/1969
812.855/1975
815.548/1971
820.002/1982

Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro

820.058/2005

Jep Mineradora Ltda Me

Rio Claro

820.060/2001

Partecal Partezani Calcários
Ltda.

Rio Claro

820.061/2001

Mineradora São Matheus Ltda
Me

Rio Claro

820.063/1993

calcário
dolomítico
areia para
vidro
argila

folhelho
argiloso
calcário
dolomítico
argila

Calcário Sartori Ltda.

Mineração e Calcário Vitti
Ltda.
Mineração e Calcário Vitti
Ltda.
Stavias Stanoski
Terraplanagem Pavimentação
e Obras Ltda.
Mineração e Calcário Vitti
Ltda.
Mineração Dois Irmãos
Industria e Comércio Ltda Me

água mineral

siltito

804.971/1974

806.714/1970

calcário
dolomítico
calcário
dolomítico

Santa Amábile Agropecuária e Iracemápolis
Mineração Ltda
Piracicaba

argila

calcário
dolomítico
calcário
dolomítico
calcário
calcário
calcário

diabásito

calcário
dolomítico
areia

água mineral
argila
argila

argila
refratária
argila
refratária
argila
argila

820.095/2006
820.116/2005

820.131/2004

Esmaltês Comércio e
Mineração Ltda. Me
Partecal Partezani Calcários
Ltda.
Calcário Sartori Ltda

Thasa Comércio e Extração de
820.167/2000
Minerios Ltda Epp
Cerâmica Ferreira Industria e
820.168/1999
Comercio Ltda.
820.168/2000
820.169/1999
820.182/1989
820.182/1999
820.212/1981
820.327/2001
820.339/1994

Mineração Alfagres Ltda

Cerâmica Ferreira Industria e
Comercio Ltda.
Engepac Britagem e Comércio
de Pedras Ltda.
Mineração Formigrês Ltda

Mineração Mandu Ind. Com.
Ltda
Extração Jacutinga Ltda - ME
Mineração Ceccato Ltda.

Stavias Stanoski
820.341/1992 Terraplanagem Pavimentação
e Obras Ltda.
820.342/1995
820.362/1998
820.371/1998
820.385/1994
820.404/2003
820.406/2005
820.410/1998
820.453/2002
811.569/1973

Extração de Argila Vac Ltda
Tute Mineração Ltda.

Rio Claro

argila

820.485/1996

Rio Claro

calcário

820.491/1989

Santa
Gertrudes
Rio Claro

argila
refratária

Rio Claro

argila

Rio Claro

argila
refratária

Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Rio Claro
Ipeúna

Mineração Alfagres Ltda

Rio Claro

Barra do Tiete Comercial e
Serviços Ltda

Rio Claro

Tute Mineração Ltda.

Rio Claro

Comércio e Exploração de
Argila Estrela D'álva Ltda
Cerâmica Alfagrês Indústria e
Comércio Ltda.

argila

argila

argila

argila
refratária
diabásio
argila
areia
argila
argila
refratária
areia

diabásio
argila
argila
argila
argila

argila
refratária
argila

820.504/2000

Rochosa Mineração e
Comércio Ltda

argila

Rio Claro

argila

Rio Claro

argila

820.533/2000

Mineração Almeida Ltda

820.534/2000

Mineração Almeida Ltda

820.620/2004

Magma Boa Vista Ltda. ME

820.635/2004
820.711/1980

R. M. Castellano Mineração
Ltda
Mineração do Vale Ltda

Ipeúna

Rio Claro
Ipeúna

Rio Claro

argila

Rio Claro

argilito

Rio Claro

argila

Corumbataí
Rio Claro

argila

820.758/2003

Rio Claro

argila

Rio Claro

argila

Rio Claro

argila

Rio Claro

água potável
de mesa
argila

Barra do Tiete Comercial e
Serviços Ltda
Barra do Tiete Comercial e
820.842/1999
Serviços Ltda
Vid'Água Fonte Campo do Coxo
820.861/1999
Comércio de Água Mineral
Ltda.
820.841/1999

820.870/1996

Tute Mineração Ltda.

Rio Claro

820.898/2008

Welpe Indústria e Comércio de
Bebidas EIRELI

Rio Claro

820.990/1995

Comércio e Exploração de
Argila Estrela D'álva Ltda

Rio Claro

argila

821.171/1999

Unicer União Cerâmicas Ltda.

Rio Claro
Rio Claro

argilito

821.480/1999

Ceramica Thomazella Santa
Marta Ltda Epp

821.035/2014 Jss Comércio de Minérios Ltda

Rio Claro

argila

821.704/1999

Mineradora Barreiro Rico Ltda

Rio Claro

argila

821.797/1998

Mineração Girassol Comercio e
Extração de Areia Ltda Me

Rio Claro

areia

R.D.O.Mineração e Comércio
Ltda EPP
Orion Comércio de Minérios
Ltda. Me
Mineradora Incopisos Ltda.

Stavias Stanoski
920.601/2011 Terraplanagem Pavimentação
e Obras Ltda.

Rio Claro
Rio Claro

820028/2014

argila
água mineral

820724/2002

RT 000312

820058/2005

820533/2000
820371/1998

820861/1999

820410/1998
820898/2008

820061/2001

Rio Claro

areia

Rio Claro

argila
refratária

Rio Claro

diabásio
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820168/1999
820404/2003

820485/1996

820167/2000
820168/2000

820453/2002

821797/1998

820406/2005

A

820095/2006

820990/1995

B

820491/1989
820635/2004
812855/1975
820341/1992

820095/2006

806714/1970
815548/1971
821704/1999

809494/1969
820887/2015
806458/1969

argila

argila

820169/1999

820060/2001

C

804971/1974

Figura 7.2.1 - Processos minerários da titular e do entorno da área objeto de licenciamento
ID Projeto

820724/2002

820534/2000

argila

argila
refratária

Rio Claro

820342/1995

areia

Rio Claro

Irmãos Thomazella Ltda Me

803730/1977

820182/1989

argila

820.724/2002 Daniel Henrique dos Santos Me

821.688/1999

argila

argila

Rio Claro

Mineração Almeida Ltda

argila

Rio Claro

Rio Claro

Mineração Pieroni Ltda Epp

820.532/2000

Rio Claro

Mineradora Barreiro Rico Ltda

Carmem Silvia Outeiro Pinto
Santoro ME

820131/2004

804243/1968
801077/1969

820116/2005

820182/1999

820063/1993

Imagem: Google Earth (05/04/2016)
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Rio Claro

820943/2001

820002/1982

7.525.000

Extração de Argila Vac Ltda

diabásio

7.520.000

820.943/2001

Rio Claro

820758/2003

7.515.000

820.887/2015

Município(s) Substância(s)

7.510.000

820.028/2014

Titular
Engepac Britagem e Comércio
de Pedras Ltda.
Partecal Partezani Calcários
Ltda.

7.505.000

Processo

Página: 395

A sul do empreendimento, a empresa Mineração Calcário Vitti Ltda. teve suas atividades de extração de
calcário suspensas temporariamente. A empresa Calcário Sartori Ltda. realiza atualmente a extração de
argila, tendo extraído no passado a substância calcário. Também se encontra em operação a Orion
Comércio de Minérios Ltda. ME com a extração de areia para construção civil e as empresas Santa
Amábile Agropecuária e Mineração Ltda., Mineração Formigrês Ltda. e Partecal Partezani Calcários Ltda.
realizando a extração de argila.
A leste encontra-se em funcionamento a extração de diabásio para brita da empresa Stavias Stanoski
Terraplanagem Pavimentação e Obras Ltda. A Empresa Argiminas Comercial e Mineradora Ltda. obteve
Licença Prévia e Licença Prévia de Instalação para extração de argila. Outras empresas que também
extraem argila e se localizam próximas ao empreendimento são:

7.3.

•

Carmem Silvia Outeiro Pinto Santoro ME

•

Cerâmica Ferreira Indústria e Comércio Ltda.

•

Comércio Exploração de Argila Estrela D’Alva Ltda.

•

Esmaltês Comércio e Mineração Ltda. ME

•

Mineração Alfagrês Ltda.

•

Mineração Barreiro Rico Ltda.

•

Mineração Pieroni Ltda. EPP

•

Mineradora Incopisos Ltda.

•

Mineradora São Matheus Ltda. ME

•

Partecal Partezani Calcários Ltda.

•

R. M. Castellano Mineração Ltda.

•

Thasa comércio e Extração de minérios Ltda. EPP

•

Tute Mineração Ltda.

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

As áreas em que a empresa já possui licenças e autorizações para extração e beneficiamento de argila se
situam em propriedades arrendadas para a Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Com relação à área objeto desta ampliação da lavra, para a realização dos trabalhos de pesquisa, a
empresa obteve ingresso judicial à área junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do
processo 510.01.2001.007396-0 (Anexo II F).
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Depois de efetuados os laudos periciais foram estipulados valores de indenização aos superficiários ou
arrendatários pela pesquisa e os valores de indenização foram depositados fielmente a cada
interessado. Após este evento foram iniciados os trabalhos de pesquisa, que culminaram na
apresentação do Relatório Final de Pesquisa à ANM em 04/04/2006 dentro do prazo vigente do Alvará
de Pesquisa Mineral, cuja aprovação ocorreu em 05/12/2011, encerrando assim a etapa de pesquisa
mineral.
As matrículas que correspondem à área objeto deste licenciamento de ampliação da área de lavra são
apresentadas no Anexo II F, cujos limites, números e informações sobre os proprietários do solo são
apresentados na planta planialtimétrica das propriedades constante no Anexo VI.
Para o desenvolvimento das atividades de lavra no processo ANM 820.987/1995 a empresa deverá
adquirir ou arrendar as propriedades que abrangem a área objeto de ampliação de lavra, e que
pertencem a diversos proprietários conforme matrículas apresentadas no Anexo II F, desde que a
viabilidade ambiental do projeto seja aprovada e após a emissão de licença ambiental da CETESB,
medida que se faz necessária tendo em vista a grande especulação imobiliária associada às áreas onde
ocorrem as jazidas minerais do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.
A área objeto de ampliação da área de lavra será formada, então, por várias propriedades, conforme a
negociação com cada proprietário e as dimensões verificadas por meio da documentação atualizada em
cartório ou por meio de georreferenciamento, após obtenção da Licença Prévia para o
empreendimento.
Para que seja definida e delimitada a área da Reserva Legal destas propriedades será considerada a Lei
12.651/2012 (Código Florestal) e as situações distintas de cada matrícula, arrendante ou proprietário
que negociar sua propriedade para extração de argila.
A estratégia da empresa em relação à definição das áreas de Reserva Legal considerará a situação
fundiária em que as diferentes propriedades se encontram e serão realizadas após a definição das áreas
finais das propriedades, que estão vinculadas diretamente ao trâmite do processo de licenciamento
ambiental relativo à ampliação da área de lavra do empreendimento, após a obtenção da Licença Prévia.
Deverão ser propostas para Reserva Legal as áreas de mata existentes nestas propriedades, incluindo
Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme o caso, ou deverão ser definidas áreas que
apresentem maior grau de conservação, coberta por fragmento florestal em regeneração, objetivando a
conectividade ou formação de corredores ecológicos na região. Alternativamente poderão ser indicadas
áreas compensatórias nas propostas de Reserva Legal em cumprimento às áreas definidas pelo Código
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Florestal e, para tal, deverá ser considerada a bacia hidrográfica em que se encontra a área, a situação
florestal, APPs, outras áreas de conservação ambiental e indicações do próprio órgão ambiental.
Com relação à situação da Reserva Legal das propriedades onde se localizam as áreas já licenciadas e em
operação do empreendimento apresentam-se na Tabela 7.3.1 informações das matrículas,
proprietários, município, áreas, Reserva Legal e Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Tabela 7.3.1 - Situação das Reservas Legais das propriedades onde se localizam as áreas já licenciadas e em
operação do empreendimento.
Matrícula

Propriedade

Área (ha)

Proprietário
(s)

Município

CAR

Reserva Legal (ha)

3.600

Sítio São Pedro

71,03

Luiz Ortigosa

Rio Claro

34439070188548

9,48761

21.809

Sítio Boa
Esperança

37,37

Luiz Ortigosa

Rio Claro

35439070188545

5,5955

20.894

Sítio São Luiz

30,81

Luiz Ortigosa

Rio Claro

35439070163366

3,8926

20.895

Sítio São Luiz

23,33

Rio Claro

35439070163357

1,20003

38.556

Sítio Bicame

21,74

Rio Claro

35439070153777

4,3869

Ipeúna

352110103282232

12,3886

25.450

Sítio Sant'Ana

61,69

Duragres
Indústria
Cerâmica Ltda.
Duragres
Indústria
Cerâmica Ltda.
Luiz Ortigosa e
Barra do Tietê
Comercial
Transportador
a e Serviços
Ltda.

1

Reserva Legal de compensação para a matrícula nº 3.600 de mais 4,75 ha proposta na propriedade da matrícula 25.450,
conforme o CAR 35211010328223. Desta forma, a Reserva Legal proposta para a matrícula 3.600 totaliza 14,2376 ha.
2 Reserva Legal proposta para a matrícula nº 25.450 de 12,3886 ha e mais 4,75 ha proposto para compensação da Reserva
Legal da matrícula 3.600, conforme o CAR 34439070188548.
3 Reserva Legal de compensação para a matrícula nº 20.895 consta no CAR 35439070153777.

7.4.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. possui sua atividade de mineração devidamente licenciada
junto à CETESB, incluindo área de lavra, beneficiamento, e áreas de apoio. Também já possui produção
licenciada de até 80.000 t/mês.
A Tabela 7.4.1 apresenta os detalhes das licenças emitidas pela CETESB que autorizam o funcionamento
do empreendimento.
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Tabela 7.4.1 - Licenças da CETESB que autorizam o funcionamento do empreendimento.
Processo
CETESB

21/00395/14

21/10291/15

21/10655/15

Licença de
Operação (LO)

21007945**

21007943

21007955**

Validade
da licença

Objeto da licença

Área
construída (m2)

Área de
Atividades ao
ar livre (m2)

Área do
módulo de
lavra (ha)

30/05/2021

Extração e beneficiamento de 54.000
m3 de argila, em área de lavra de
8,58 ha até a cota do pit final de 547
m na poligonal do processo ANM
820.385/1999

30.402

25.120

8,58

30/05/2021

Oficina, garagem, borracharia,
depósitos, refeitório, sanitários,
lavador, troca de óleo, posto de
abastecimento com tanque aéreo de
15 m3 e guarita; área de circulação e
garagem de veículos

2.404,79

1.735

-

30/05/2021

Extração e beneficiamento de
240.000 m3 de argila na área da
poligonal do processo ANM
820.842/1999 até a cota do pit final
de 550 a 590 m / Área de lavra total
de 9,87 ha

-

20.000

6,88

7.100

85.400

17,06

-

151.880

-

39.907

436.015

33

21/10267/14

21007975**

03/07/2021

Extração e beneficiamento de
240.000 m3 de argila na área da
poligonal do processo ANM
820.841/1999 até a cota do pit final
de 570 m / Área de lavra total de
32,74 ha

21/10386/15

21006615*

22/06/2021

Pátio de secagem

Total

* Licença de Operação não será objeto de renovação após seu vencimento em conformidade com a Decisão de Diretoria 192/2016, visto que a
empresa não adotará mais a secagem da argila em pátio, realizando-a em equipamento denominado secador com armazenagem da argila em
galpões.
** A atividade de secagem de argila não será objeto da próxima Licença de Operação em conformidade com a Decisão de Diretoria 192/2016,
visto que a empresa não adotará mais a secagem da argila em pátio, realizando-a em equipamento denominado secador com armazenagem da
argila em galpões.

Com relação aos equipamentos já licenciados para o empreendimento, os mesmos estão licenciados
pelas Licenças de Operação da CETESB nº 21006615, 21007955, 21007975 e 21007945, sendo eles:
•

elevador de canecas;

•

silo de armazenagem (125 m³);

•

secador rotativo;

•

compressor de ar;
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•

exaustor;

•

balança (80 t);

•

esteiras transportadoras;

•

tanque (30 m3);

•

pás mecânicas carregadoras;

•

vaporizadores;

•

caixa de alimentação (10 m³);

•

destorroador;

•

filtro de mangas;

•

chaminé;

•

estações de alimentação;

•

trator de esteira;

•

tratores agrícolas;

•

escavadeiras hidráulicas; e

•

caminhões basculantes.

7.4.1. HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A seguir é apresentado um histórico dos processos de licenciamento ambiental relacionados ao
empreendimento em operação da Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. A Figura 7.4.1 mostra o
fluxograma dos processos de licenciamento ambiental da empresa junto à CETESB.

7.4.1.1. Processo CETESB 21/00504/95
A atividade de extração e beneficiamento de argila foi objeto de licenciamento ambiental a partir da
apresentação do Relatório de Controle Ambiental/Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA) referente ao
processo CETESB 21/00504/95.
Após análise do RCA/PCA pelo antigo Departamento Estadual Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN)
foi emitido o Termo de Compromisso Florestal e o Atestado de Regularidade Ambiental ET PI nº 31/96,
(processo SMA 71.317/95), e, após o cumprimento dos itens solicitados neste atestado (comprovado
por meio de laudo técnico), foi emitido o Parecer Técnico nº 27/97, aprovando o RCA/PCA.
Em 02/07/1996 foi emitida a Licença de Instalação nº 109750 para uma área de lavra em 50 ha e
atividades ao ar livre de 25.000 m2.
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Foram, então, emitidas as seguintes licenças: Licença de Funcionamento a Título Precário (LFTP)
nº 008270 em 04/11/1997, a Licença de Funcionamento (LF) nº 095933 em 12/11/1998 e a Licença de
Funcionamento (LF) nº 21000117 em 04/08/1999, esta última com validade até 27/07/2004, ambas
para a área de lavra de 50 ha.
Posteriormente, em 21/11/2005 foi emitida a Licença de Operação (LO) nº 21001397, com validade até
21/11/2008, autorizando a lavra em um módulo de lavra com área de 14,72 ha.
A renovação das Licenças de Operação nº 21001397 (processo CETESB 21/00504/95), nº 21001739,
(processo CETESB 21/00836/05) e nº 21001396 (processo CETESB 21/00776/98) deu origem à Licença de
Operação (LO) nº 21004380, com validade até 12/08/2014, unificando-se todos no processo CETESB
21/00504/95.

7.4.1.2. Processo CETESB 21/00776/98
Este processo CETESB se refere à ampliação da área de armazenamento e secagem de argila do
empreendimento através de secador rotativo, área para armazenamento de GLP e equipamentos,
incluindo tanque de GLP de 38 m3, vaporizadores, esteira transportadora, elevador de canecas, filtro de
manga, exaustor, chaminé, compressor, estações de alimentação, silos e secador.
O secador rotativo foi licenciado nas coordenadas UTM 231.800 E e 7.512.950 S, e é utilizado
sazonalmente (nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro), aproximadamente 20 dias por mês, com
consumo de gás natural de 125 m3/h. O tanque de gás natural horizontal possui teto fixo com
movimentação anual de 75.000 m3.
A empresa obteve em 02/12/1993 a Licença de Instalação (LI) nº 118314 e a Licença de Funcionamento
(LF) nº 21000116, emitida em 04/08/1999 e com validade até 26/07/2004. Sua renovação gerou a
Licença de Operação (LO) nº 21001396, emitida em 21/11/2005 com validade até 21/11/2008. Este
processo foi unificado ao 21/00504/95, quando da emissão da Licença de Operação (LO) nº 21004380.
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Figura 7.4.1 - Fluxograma dos processos de licenciamento ambiental da empresa junto à CETESB
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7.4.1.3. Processo CETESB 21/00836/05
Refere-se ao licenciamento ambiental da balança e da linha de secagem de argila com secador a gás
natural. A Licença Prévia (LP) nº 21000713 foi emitida em 01/12/2005, a Licença de Instalação (LI)
nº 21001664 foi emitida em 01/12/2005 e a Licença de Operação (LO) nº 21001739 foi emitida em
06/04/2006, com validade até 06/04/2009. Este processo foi unificado ao 21/00504/95, quando da
emissão da Licença de Operação nº 21004380.

7.4.1.4. Processo CETESB 21/00395/14
Este processo foi originado com o objetivo de unificar os processos CETESB 21/00504/95, 21/00776/98 e
21/00836/05. A Licença de Operação (LO) nº 21007945 referente a este processo autoriza a empresa a
operar em um módulo de lavra com área de 8,58 ha pelos próximos 3 anos, dentro da poligonal do
processo ANM 820.385/1994, cujo pit final foi projetado até a cota 547 m.

7.4.1.5. Processo CETESB 21/10291/15 (antigo 21/00742/10)
Refere-se à ampliação de área de apoio à atividade de mineração, constituída por construção para
abrigo de atividades de oficina/garagem, borracharia, depósitos, refeitório, sanitários, lavador, troca de
óleo, posto de abastecimento com tanque aéreo de 15 m3 e guarita, além de área de atividades ao ar
livre para circulação e garagem de veículos.
A Licença Prévia (LP) e de Instalação (LI) nº 21000777 foi emitida em 27/06/2011 e a Licença de
Operação a Título Precário (LOTP) foi emitida em 18/11/2011 (para o processo CETESB original
nº 21/00742/10). Posteriormente, em 07/08/2012 foi emitida a Licença de Operação (LO) nº 21004984
com validade até 07/08/2015. Sua renovação gerou o processo CETESB 21/10291/15, cuja Licença de
Operação (LO) nº 21007943 foi emitida em 30/05/2018 com validade até 30/05/2021.

7.4.1.6. Processo CETESB 21/10655/15
Refere-se ao licenciamento ambiental de área de lavra e de beneficiamento de argila pela empresa
Duragres Indústria Cerâmica Ltda. (empresa do grupo), na poligonal do processo ANM 820.842/1999. O
processo CETESB inicial foi o de número 21/00547/97.
A Licença de Operação (LO) nº 21005147 foi emitida em 26/10/2012, com validade até 26/10/2015,
(referente ao processo CETESB 21/00547/97) para extração de argila em área do módulo de 9,87 ha. Sua
renovação gerou o processo CETESB 21/10655/15, que resultou, em 30/05/2018, na emissão da Licença
de Operação (LO) nº 21007955, com validade até 30/05/2021, para extração de argila na área do
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módulo de extração de 6,88 ha. Atualmente, foi protocolada solicitação de alteração da razão social
para Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.

7.4.1.7. Processo CETESB 21/10386/15
Este licenciamento trata da ampliação de áreas de atividades ao ar livre do empreendimento vinculado
ao processo CETESB 21/10655/15 (Duragres Indústria Cerâmica Ltda.), mais especificamente ao pátio de
secagem de argila.
Inicialmente, o processo nasceu com o número CETESB 21/00739/10, para o qual foi emitida a Licença
Prévia (LP) e de Instalação (LI) nº 21000713 e a Licença de Operação (LO) nº 21004587, para um pátio de
secagem com área de 328.000 m2.
A renovação desta licença gerou o processo CETESB 21/10386/15 e, devido à uma porção de 176.120 m2
da área encontrar-se a um distância inferior a dois quilômetros de área urbanizada do município de Rio
Claro, a Licença de Operação (LO) nº 21006615 foi emitida com área de atividades ao ar livre reduzida
para 151.880 m2.
Tal redução se pautou na Decisão de Diretoria 192/2016/C, que também embasa a observação da
CETESB nº 4 constante na Licença de Operação nº 21006615, informando que a mesma não poderá ser
mais renovada, sendo válida até 22/06/2021. Atualmente, foi protocolada alteração de documento na
CETESB em favor de Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.

7.4.1.8. Processo CETESB 21/10267/14
Refere-se ao licenciamento ambiental de área de lavra e de beneficiamento de argila pela empresa
Delta Indústria Cerâmica S/A na poligonal do processo ANM 820.841/1999. Inclui a extração de argila
em área de lavra de 53,08 ha, pátios de secagem, pátio de armazenamento e barracão de
armazenamento de argila. Atualmente, foi protocolada alteração de documento na CETESB em favor da
Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Em 03/07/2018, foi emitida a Licença de Operação (LO) nº 21007975 com validade até 03/07/2021, para
uma área de módulo de lavra de argila de 17,06 ha. Esta licença renova a validade da Licença de
Operação (LO) nº 21004608, de 28/11/2011, vinculada a Licença de Instalação (LI) nº 2100738, de
03/05/2002 (processo CETESB 21/00609/00) e a validade da Licença de Operação (LO) nº 21004598, de
25/11/2011, associada à Licença Prévia (LP) e de Instalação (LI) nº 2100689, de 17/03/2011 (processo
CETESB 21/00740/10).
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7.4.1.9. Processo IE CETESB 56/16
Este processo ambiental refere-se ao presente projeto, que visa à ampliação das atividades de lavra de
argila na área do processo ANM 820.987/1995. Após consulta prévia realizada no IE CETESB em
31/03/2015 e, de acordo com a Decisão de Diretoria nº 25/2014, foi definido o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) como instrumento para avaliação e análise do
licenciamento ambiental.
Em 15/03/2016 foi protocolado na CETESB o Termo de Referência para elaboração do EIA RIMA,
gerando o processo 56/2016, sendo em 30/11/16 foi emitido o Parecer Técnico nº 366/16/IE com a
definição do Termo de Referência para elaboração do EIA RIMA.

7.4.1.10. CADRI
A empresa possui o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI)
nº 21003184, válido até 25/05/2021 para a destinação de óleo lubrificante usado proveniente da
manutenção de máquinas e equipamentos para a empresa Ecoluc - Lubrificantes Ltda. no município de
Sumaré (SP) e seu re-refino.
Também possui o CADRI nº 21003153, válido até 20/03/2021, para a destinação de outros resíduos
perigosos provenientes da manutenção de máquinas e equipamentos, tais como tecido impregnado de
óleo, graxa, tintas, solventes e outros para a empresa Eco Primos Comércio de Resíduos Ltda. e seu
coprocessamento em fornos de cimento.

7.4.1.11. Processos complementares
Há outros processos da empresa que se tratam de Autos de Infração de Imposição de Penalidade de
Advertências e de Multas (AIIPAs e AIIPMs), cujas ações já foram tomadas pela empresa seja para
obtenção de licenças ambientais ou para o cumprimento de exigências técnicas. Se tratam dos
processos 21/00714/98, 21/00143/05, 21/00982/06, 21/00984/06, 21/00462/09, 21/01139/11,
21/00999/11 e 21/01000/11.
Referente à matrícula nº 3600, que abrange a área do processo CETESB 21/00395/14, da propriedade de
Luiz Ortigosa e Francisco Ortigosa e Luiz Fernando Ortigosa, denominada de Sítio São Pedro, foi
proposta área de Reserva Legal de 9,49 ha, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
35439070188548.
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Foi proposta também Reserva Legal de compensação em área de 4,75 ha no Sítio Santana, na matrícula
nº 25.450, conforme CAR 35211010328223, com o objetivo de complementar os 20% de área de
Reserva Legal da matrícula nº 3600. Relativo a esta área, em 28/08/2011, foi assinado o Termo de
Compromisso de Instituição de Recomposição ou de Compensação da Reserva Legal nº 8646/2011,
processo 71.305/1997.
Vinculada ao licenciamento que tramita atualmente no processo CETESB 21/00395/14 a empresa
obteve a Autorização nº 35/02, processo 64.687/00, do antigo Departamento Estadual de Proteção dos
Recursos Naturais (DEPRN) para construção de ponte para escoamento de minério em área de 0,1656
ha.
Referente ao processo CETESB 21/10267/14, em 28/01/2011 e à propriedade denominada de Sítio Boa
Esperança foi assinado o Termo de Compromisso de Instituição de Recomposição ou de Compensação
da Reserva Legal nº 6482/2011, processo 64.687/2000. Para este caso foi proposta área de Reserva
Legal de 5,6 ha, conforme CAR 35439070188545.
A empresa ainda tem outras áreas de Reserva Legal propostas. Para o Sítio Bicame propôs-se área de
4,39 ha, conforme CAR 35439070153777, que ainda tem área de Reserva Legal de compensação para a
propriedade denominada de Sítio São Luiz de 1,17 ha, conforme CAR 3543 9070163357. Para o Sítio São
Luiz foi proposta área de Reserva Legal de 3,89 ha, conforme CAR 35439070163366.
Os trabalhos de recuperação ambiental previstos para o empreendimento, consideram-se as seguintes
medidas mitigadoras:
•

Recomposição topográfica e paisagística;

•

Controle de ruídos;

•

Recomposição vegetal;

•

Manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais;

•

Controle de material particulado;

•

Manutenção das vias de acesso;

•

Monitoramento contínuo das atividades.
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Além disto, algumas medidas já foram ou vem sendo tomadas pela empresa:


O Termo de compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) nº 71.317/1995 já foi cumprido;



A mata ciliar em APP já se encontra totalmente recuperada;



A cortina vegetal e o cercamento do empreendimento já se encontram implantados;



O sistema de coleta e disposição final de efluentes sanitários se encontra instalado e em
operação;



Os resíduos de óleos e graxas são retirados por empresas especializadas mediante CADRIs;



Os programas de higiene e segurança do trabalho, manutenção preventiva de máquinas e
equipamentos e de monitoramento da qualidade das águas do córrego do Cocho já estão
implantados;



As lagoas de decantação já se encontram implantadas e em operação;



A recuperação das áreas de lavra vem ocorrendo concomitantemente ao seu avanço com a
estabilização dos taludes e cobertura vegetal dos mesmos;



Manutenção da ponte sobre o rio Corumbataí vem sendo realizada;



Acordo firmado com as empresas de mineração do entorno do empreendimento para
umectação das vias de circulação não pavimentadas onde há o transporte de minério por
caminhões, constantemente durante todos os dias de operação.

A Figura 7.4.2 apresenta a imagem de satélite da área com a localização dos processos ANM, Área
Diretamente Afetada objeto deste licenciamento, áreas já licenciadas, Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.
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Figura 7.6.1 - Imagem de satélite da área com a localização dos processos ANM, Área Diretamente
Afetada objeto deste licenciamento, áreas já licenciadas, Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal
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7.5. RESERVAS GEOLÓGICAS
As reservas de argila refratária aprovadas pela ANM para o processo 820.987/1995 são apresentadas na
Tabela 7.5.1.
Tabela 7.5.1 ‐ Reservas geológicas de argila.
Reserva

Volume (m3)

Massa (t)

Medida

5.442.780

9.797.004

Indicada

34.522.555

62.140.599

Total

39.965.335

71.937.603

7.6. CARACTERÍSTICAS DA ARGILA
A qualidade da argila foi atestada conforme ensaios laboratoriais, cujos principais resultados são
apresentados na Tabela 7.6.1 e Tabela 7.6.2.
Tabela 7.6.1‐ Composição química da argila.
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na2O

K2O

MnO

TiO2

MgO

P 2 O5

Perda
ao
fogo

67,29%

15,37%

5,28%

0,9%

0,88%

3,05%

0,09%

0,65%

2,13%

0,15%

4,21%

Tabela 7.6.2‐ Caracterização tecnológica da argila.
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9,8%
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3,4%

Absorção de água

10,8%

Cor de queima

marrom

Dilatação térmica linear

78,7

Expansão por umidade

1%

Teor de calcário

0,3%

TRF a seci (Kgf/cm2)

7,7

Densidade aparente

2 g/cm3
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7.7. VIDA ÚTIL DA JAZIDA
Para o cálculo da vida útil da jazida foi considerada a configuração final das seis cavas a serem
desenvolvidas, definidas com base em parâmetros técnicos e ambientais, e apresentadas nas Plantas de
Configuração (Anexo III), a produção (P) mensal adotada de 25.000 t de argila nos primeiros três anos e
80.000 t nos demais e uma recuperação de 90% da Reserva Lavrável.
Em linhas gerais a Reserva Lavrável total é de 64.743.843 t e o volume de estéril a ser extraído de
2.144.640 m³, resultando em uma relação estéril/minério de 1/30.
A Tabela 7.7.1 resume as informações sobre as áreas, reservas, volume de estéril e vida útil de cada
módulo de extração.
Tabela 7.7.1- Áreas de lavra, reservas lavráveis, volumes de estéril e vida útil.
Cava

Área de lavra (ha)

Reserva lavrável (RL)
de argila (t)

Volume de material
estéril (m3)

Vida útil (anos)
RL
VU =
Pmensal  12

I

6,40

1.349.972

44.719

3

II

19,41

4.094.213

135.625

4

III

106,75

22.517.122

745.835

23

IV

48,34

10.196.512

337.770

11

V

45,16

9.525.745

315.551

10

VI

80,88

17.060.279

565.140

18

Total

306,94

64.743.843

2.144.640

69

7.8. MERCADO CONSUMIDOR
As argilas são empregadas na fabricação de diversos produtos por meio da utilização de processos
industriais entre os quais o de moldagem manual, por extrusão e a prensagem. As temperaturas de
queima variam entre 800 °C e 1.250 °C, dependendo das características tecnológicas da argila, do
produto cerâmico e do forno utilizado.
A argila pode ser utilizada como matéria prima de diversos produtos cerâmicos tais como para
fabricação de agregados refratários, argamassa cerâmica, tijolos refratários, isolantes, filtros, mobília
para queima em fornos e revestimento de fornos, azulejos, cadinhos para siderurgia, metalurgia e
laboratórios (para controle de qualidade e análises), louça de mesa, louça sanitária, cerâmica elétrica
(para-raios, transformadores, linhas aéreas, subestações, cerâmica técnica e industrial (produtos para
indústria como eletrodomésticos, revestimentos cerâmicos de moinhos, bicos de maçaricos, placas de
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alta abrasão e tubos cerâmicos), produtos para construção civil (elementos vazados, manilhas, pastilhas
para acabamento, ladrilhos cerâmicos, pisos cerâmicos), velas para filtros e de ignição, entre outros.
Tendo em vista esta característica econômica, o escoamento da argila a ser lavrada no empreendimento
objeto deste licenciamento deverá ser totalmente direcionado às indústrias do Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes, com foco principal às cerâmicas do município de Rio Claro. Os principais produtos fabricados
nestas indústrias são os pisos e revestimentos.

7.9. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. já realiza a extração de argila nas áreas licenciadas dos
processos ANM 820.385/1994, 820.841/1999 e 820.842/1999, e conta com todas as instalações e
equipamentos necessários para esta atividade, e para a ampliação da sua área de lavra, que estará
inserida no processo ANM 820.987/1995, objeto deste estudo.
Dessa forma, o licenciamento ambiental prévio ora solicitado reporta-se à ampliação de frente de lavra
em áreas contíguas. O projeto inclui a abertura de 6 cavas independentes com área total de 306,94 há,
sem aumento da produção licenciada. O minério será beneficiado tal como ocorre em áreas já
licenciadas com a fragmentação mecânica a partir do auxílio de grades agrícolas e rolos tipo pé-decarneiro, além de retroescavadeiras e secagem, de forma que nenhuma instalação adicional será
necessária.
Cumpre lembrar que as cavas serão exploradas sequencialmente, ou seja, conforme se der o avanço da
exploração, as máquinas serão deslocadas e direcionadas para a frente em operação e desenvolvimento
do momento.

7.10. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS
Dentre as alternativas tecnológicas existentes para a exploração deste bem mineral optou-se por aquela
que melhor compatibiliza o máximo de eficiência operacional com mínimos custos e danos ambientais.
Os principais itens das operações de lavra e de beneficiamento serão apresentados a seguir.

7.10.1. LAVRA (EXTRAÇÃO)
A escolha do método de lavra é de fundamental importância para o aproveitamento racional de uma
jazida e a mitigação e controle de seus impactos ambientais, promovendo a segurança e a lucratividade
das operações de lavra, carregamento, beneficiamento e transporte do minério, enquanto deverá ser
promovida a recuperação ambiental planejada. O método de lavra deve ser definido em função de
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diversos fatores, dentre eles as características da jazida e do minério de interesse, condições
topográficas e geotécnicas, localização da cava e custos.
Todo o projeto tem como diretriz o método de lavra empregado, pois é a partir dele que são definidas
as operações unitárias e determinados os trabalhos de infraestrutura, segurança, higiene e o plano de
recuperação ambiental.
Para o jazimento em questão será empregado o método de desmonte mecânico a céu aberto, tendo em
vista que as características da jazida indicam boas condições de suporte e possibilidade de desagregação
por escavação mecânica. Ressalta-se que o método utilizado já é o que a BTC utiliza em sua operação
atual, licenciada pela CETESB.
A escavação mecânica é muito empregada em depósitos horizontais ou sub-horizontais friáveis. Possui
custo baixo, alta produtividade, recuperação elevada, boa seletividade e bons índices de segurança,
tornando-a adequada para processos de decapeamento que não necessitam de explosivos. Importante
frisar que o minério possui um faturamento e empastilhamento natural que permitem a escavação.
A atividade consiste no posicionamento da escavadeira ou pá-carregadeira na frente de lavra a ser
desenvolvida e posterior remoção de porções do material na seção inferior (no caso da escavadeira) ou
de mesmo nível (no caso da pá-carregadeira). O material é, então, carregado em caminhões e a
escavadeira avança, repetindo o processo até a completa exposição da camada argilosa, evitando a
contaminação do minério com o estéril.
A partir deste método, o minério será extraído em camadas horizontais de espessura uniforme, as
chamadas bancadas, que terão até 10 m de altura, bermas finais com 5 m e inclinação de 80° para a face
do talude em relação à horizontal. As bancadas são um dos principais componentes da exploração a céu
aberto e devem ser dimensionadas de modo a oferecer segurança e produtividade operacional, bem
como boa recuperação. Tais parâmetros foram definidos em função das características do material, do
porte das máquinas e veículos de carga e transporte, além de parâmetros de segurança adotados no
empreendimento.
Para o perfeito desenvolvimento das operações de lavra, serão continuamente promovidas algumas
operações unitárias sequenciais, com o objetivo de proporcionar não apenas a configuração pretendida
para as bancadas como também o bom avanço de lavra.
Resumidamente, as operações nas frentes de lavra são:
•
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•

decapeamento - remoção do solo orgânico e mineral e do material estéril (material arenoso
da Formação Rio Claro);

•

escavação mecânica da argila;

•

carregamento em caminhões basculantes; e

•

transporte da argila até a área de secagem.

a) Corte de indivíduos arbóreos isolados
As áreas previstas para ampliação da lavra são totalmente desprovidas de remanescentes florestais
nativos, assim, não está prevista a supressão de fragmentos florestais. Entretanto, foram identificadas
árvores isoladas que deverão ser suprimidas. Esta atividade deverá preceder o avanço e o
desenvolvimento da lavra. A área na qual serão desenvolvidas as atividades apresenta majoritariamente
uso agrícola (plantio de cana de açúcar) e cobertura de gramíneas, sendo que as mesmas poderão ser
removidas com pá-carregadeira ou trator. Já as árvores isoladas sofrerão corte raso mediante prévia
autorização do órgão competente, utilizando-se de métodos usualmente empregados para este fim.
A disposição da lenha cortada deverá ser realizada em leiras para posterior utilização, como por
exemplo, na demarcação dos limites da propriedade ou caso a madeira seja comercializada, o mesmo
será feito mediante obtenção de Documento de Origem Florestal (DOF).
b) Decapeamento
Os acessos que levam às áreas de lavra já possuem dimensões adequadas para a circulação de máquinas
e caminhões.
O decapeamento da jazida disponibilizará novas áreas para o avanço da cava e representará, neste
empreendimento, remoção do solo orgânico e mineral, além da camada de material estéril (material
arenoso da Formação Rio Claro). Esta atividade se dará com uma pá-carregadora ou escavadeira
hidráulica, a depender das condições da frente e disponibilidade das máquinas. Nota-se que estas
mesmas máquinas serão utilizadas para a extração do minério e recuperação das áreas.
Assim, precedendo à extração do minério, será removido o capeamento estéril, ou seja, material sem
interesse comercial, sendo o mesmo utilizado para recuperação de áreas já mineradas.
A camada de solo orgânico será removida também por escavação mecânica e o material seletivamente
removido será estocado em leiras na própria área de lavra para o seu uso em áreas de recuperação
ambiental. As leiras de solo orgânico serão cobertas com vegetação herbácea, para preservação da sua
fertilidade e protegendo-o de processos erosivos.
ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo VII

SET/2020

29

Página: 413

c) Escavação mecânica da argila
O minério de interesse possui propriedades que permitem a fácil desagregação pela ação mecânica.
Nesta etapa a retro-escavadora é posicionada e pequenas porções do minério são extraídas sob ação da
concha e carregadas em caminhões basculantes para transporte.
Neste momento haverá um controle operacional rigoroso para que se respeitem os parâmetros
geométricos definidos, após análise geotécnica da jazida, ou seja: taludes de até 10 m de altura com
inclinação de 80° em relação à horizontal e bermas finais de 5 m de largura.
O número e altura das bancadas variará conforme o módulo explorado por conta das diferentes
condições de topografia geometria das cavas e cubagem de reservas.
Resumidamente, na Cava I serão formados 3 taludes de até 10 m de altura, na Cava II, 4 taludes de até
7,5 m, na Cava III, serão até 5 taludes com altura de até 8,5 m e 1 com 8 m de altura. Situação
semelhante ocorrerá na Cava IV, na qual foram projetados 2 taludes de até 7,5 m e 1 de até 10 m.
Finalmente, nas Cavas V e VI serão formados, respectivamente, 3 taludes de até 10 m e 4 taludes de até
7,5 m de altura.
Por conta de restrições ambientais e outros parâmetros, foram projetadas 6 cavas independentes que
serão exploradas sequencialmente, com áreas de 6,40 ha (Cava I); 19,41 ha (Cava II); 106,75 ha
(Cava III), 48,34 ha (Cava IV), 45,16 ha (Cava V) e 80,88 ha (Cava VI), totalizando 306,94 ha, conforme
Planta de Configuração Final do Empreendimento apresentada no Anexo III.
Como ponto de referência, o planejamento de lavra adotou como limite inferior a cota das drenagens
do entorno sem que seja atingido o nível do lençol freático, de modo a proteger as APPs de cursos
d’água e nascentes. Desta forma, o pit final das cavas foi projetado nas cotas de 547 m (Cava I), 557 m
(Cava II), 537 m (Cava III), 567 m (Cava IV), 570 m (Cava V) e 577 m (Cava VI).
As atividades de lavra em todas as áreas serão desenvolvidas em cava, ou seja, haverá um acúmulo de
águas pluviais do piso da cava em direção à um tanque de decantação, na porção mais baixa da cava.
Assim, ao final da sua vida útil haverá uma lâmina d’água, por acúmulo de águas pluviais nas cavas,
devido à drenagem confinada.
d) Transporte do minério
O transporte do minério ocorrerá em caminhões basculantes da empresa, carregados diretamente pela
escavadeira hidráulica ou pá-carregadeira que realizam o desmonte, em um processo totalmente a seco.
Neste método os tempos gastos no transporte representam a maior parte do ciclo, sendo que os
tempos de carga, manobra e descarga representam apenas uma fração do ciclo (Ricardo & Catalini,
1990). Como um dos principais objetivos das operações de lavra é a otimização deste tempo de ciclo
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para maximizar a produtividade do transporte e carregamento, a empresa buscará adotar as devidas
medidas como, por exemplo, promover a manutenção periódica dos acessos, garantindo o bom estado
os mesmos.
As vias poderão ser recobertas de pedrisco ou cascalho e retificadas caso necessário, para reduzir a
resistência à rodagem, diminuindo não apenas o desgaste dos pneus e sapatas como também o tempo
de transporte.
Além disso, as vias também apresentarão boas condições de escoamento das águas pluviais, evitando a
formação de poças e erosão das pistas.
Vale ressaltar que as boas condições das pistas de circulação dos caminhões e outros veículos e sua
umidificação frequente e diária objetiva também controlar a emissão de particulados, reduzindo os
impactos ambientais e desconforto da população próxima e funcionários do empreendimento.

7.10.2. AVANÇO DA LAVRA
O plano de lavra prevê o avanço nas cavas considerando-se uma produção anual de 300.000 t
(25.000 t/mês) no início das operações (módulo de 3 anos) e, deste momento até a exaustão da jazida,
960.000 t (80.000 t/mês). Os módulos serão desenvolvidos sequencialmente, ou seja, o segundo módulo
será lavrado apenas após a exaustão do primeiro e assim por diante. As Plantas de Configuração
Intermediárias mostram o avanço da lavra e o sequenciamento preferencial de desenvolvimento dos
módulos (Cavas I a VI).
É importante salientar que, conforme o avanço das negociações com os proprietários do solo a
sequência dos módulos de lavra poderá ser alterada, entretanto, as áreas e configurações finais de cada
um deles permanecerá a mesma.
No ANEXO III-B, é a apresentada a Planta de Configuração Inicial, com a localização das áreas já
licenciadas para secagem, estocagem e expedição da argila, além das estruturas de apoio tais como
escritório, refeitório, garagem, área de manutenção, tanque de abastecimento e outros.
Os Anexos III-C a III-K apresentam as plantas de configuração intermediária do empreendimento
considerando-se horizontes de avanço de 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 e 60 anos de vida útil e, finalmente,
no ANEXO III-L apresenta-se a planta de configuração final do empreendimento, situação de exaustão
da jazida em questão.

7.10.3. BENEFICIAMENTO
O minério lavrado, embora possua parâmetros químicos adequados para uso, pode apresentar
quantidade significativa de torrões e umidade acima das especificações aceitas pela indústria cerâmica.
ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo VII

SET/2020

31

Página: 415

Estes parâmetros afetam diretamente a eficiência da queima e qualidade do produto final, assim, a
argila bruta poderá ser submetida a um processamento bastante simples que consiste em etapas de
destorroamento e secagem.
Há dois processos de secagem utilizados. O de secagem ao ar livre em pátios e o de secagem por meio
de secador contínuo por gás natural.
O processo de secagem natural ao ar livre é um processo muito simples, no qual o minério proveniente
da mina (ROM) é transportado e espalhado em grandes pátios de secagem. Periodicamente, tratores
agrícolas revolvem o minério espalhado por meio de grades agrícolas ou cilindros dentados, até que o
minério possua características adequadas para utilização (teor de umidade e desagregação). O minério é
então empilhado novamente em pilhas ao ar livre, que são recobertas para manutenção das
características do mesmo.
Cumpre ressaltar que, devido às características da argila (baixa permeabilidade), as pilhas de minério
seco não perdem o baixo teor de umidade, pois mesmo que ocorram chuvas, apenas uma delgada
camada externa fica úmida, permanecendo o interior seco.
O outro processo de secagem consiste na alimentação do minério em um destorroador, constituído
basicamente por um rolo responsável pela desagregação dos torrões, e, posterior encaminhamento a
um secador do tipo contínuo alimentado por gás natural. A argila já seca é mantida em galpão fechado e
segue para expedição. Cumpre lembrar que o sistema de destorroamento e secagem, atividades estas
geradoras de material particulado muito fino, possuem sistema de filtro de mangas atrelado a elas e
este equipamento é, portanto, objeto de manutenção e limpeza periódicos para manutenção de sua
conservação e eficiência de operação. A torta da filtragem, que nada mais é que o pó de argila retido no
filtro de manga, pode ser misturada à argila seca, de forma que não se constitui um rejeito a ser
disposto.
Após a secagem a argila será transportada por meio de caminhões basculantes para armazenamento
temporário nos galpões da empresa, nos quais uma pá-carregadeira será responsável por retomar o
material para caminhões que direcionarão o material para os clientes, após pesagem na balança
localizada na saída do empreendimento.
É importante salientar que o galpão tem a finalidade de oferecer cobertura para mitigação da emissão
de material particulado, proveniente das pilhas de argila.
A Figura 7.10.1 mostra o fluxograma das operações de beneficiamento do empreendimento em área
coberta (galpão) e a Figura 7.10.2 mostra o layout do sistema do secador de argila já licenciado para o
empreendimento, visto a substituição pelos pátios de secagem.
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Figura 7.10.2 - Layout do secador de argila
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7.10.4. ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO
A argila lavrada será estocada, conforme mencionado, em galpões cobertos em forma de pilhas
alongadas. As mesmas serão retomadas por pá-carregadeira para expedição em caminhões próprios ou
de clientes.
Os caminhões deverão ter a carga coberta e enlonada antes da saída do empreendimento como forma
de mitigação da emissão de material particulado. Nesse sentido, para a entrega da produção almejada
de 80.000 t/mês de argila (1.852 m³/dia, 24 dias por mês) estão previstas 186 viagens diárias,
considerando-se ida e volta dos veículos e uma média de 20 m3 de argila transportada em cada
caminhão.

7.10.5. INSUMOS
Todos os insumos chegarão ao empreendimento por vias rodoviárias que atendem o município de Rio
Claro. Os principais insumos estão relacionados aos equipamentos de lavra, beneficiamento e
expedição, sendo constituídos basicamente por peças de reposição, combustível (óleo diesel) e
lubrificantes. Destaca-se que a empresa já possui toda a infraestrutura para receber e armazenar os
insumos mencionados, tais como área de abastecimento e tanque de combustível, oficina e
almoxarifado, todas já licenciadas para atender as frentes de lavra já em produção.
O consumo mensal de combustível para atender o objeto de ampliação de lavra aqui tratado girará em
torno de 50.000 L, sendo que a mineração possui reservatório com capacidade de armazenamento de
15.000 L com caixa de contenção devidamente dimensionada e instalada, bem como cobertura e solo
devidamente impermeabilizado.
O abastecimento é feito também em área já destinada e licenciada para este fim, impermeabilizada,
provida de canaletas de drenagem e coberta, rigorosamente de acordo com as normas técnicas. Não
será necessária uma nova área ou ampliação da mesma.
O processo produtivo não utiliza água, dando-se completamente por via seca. Ainda assim outras
operações necessitam de água, tais como umidificação de vias e lavagem de máquinas, além de
consumo humano. Para estes fins a empresa seguirá utilizando água proveniente da bacia de
acumulação de águas pluviais para umidificação dos acessos, além de recursos hídricos captados de
nascente, devidamente outorgado pelo DAEE, para fins sanitários e lavagem de máquinas e veículos.
Para consumo humano a empresa continuará adquirindo garrafões de 10 ou 20 L, disponibilizados em
bebedouros na área do empreendimento.
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O consumo de energia elétrica na mineração é o necessário às edificações já existentes, tais como
galpões, escritório e oficina e também para acionamento do destorroador e secador. O consumo de
energia elétrica do empreendimento é estimado em 2.000 kWh, cujo fornecimento se dá pela linha de
distribuição local. Alternativamente poderá ser utilizado gás natural ao invés de energia elétrica no
processo de secagem. A Tabela 7.10.1 resume os valores de consumo previstos.
Tabela 7.10.1 - Insumos estimados para o empreendimento
Insumo

Consumo

Água (m³/ano)

1.920

Óleo Diesel (L/ano)

600.000

Lubrificantes (L/ano)

8.000

Energia Elétrica (MWh/ano)

24

7.10.6. EQUIPAMENTOS
Para o perfeito andamento das atividades previstas neste projeto, não serão necessários equipamentos
ou máquinas adicionais em relação aos já licenciados e em operação pela empresa, conforme listados
anteriormente.

7.10.7. MÃO DE OBRA E REGIME OPERACIONAL
Para o bom desenvolvimento das atividades de lavra, bem como das funções administrativas do
empreendimento, são empregados recursos humanos conforme discriminado na Tabela 7.10.2,
totalizando 38 colaboradores. Visto tratar-se de ampliação da área de lavra apenas, visando
manutenção da atividade de mineração atual, não está previsto aumento do quadro de colaboradores.
Na Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. não há necessidade de alojamentos para colaboradores,
haja vista que todos residem na região (20 moram nos sítios na vizinhança) ou na área urbana de Rio
Claro (total de 18).
Para o transporte dos colaboradores, a empresa oferece atualmente transporte próprio (ônibus), cujo
itinerário é: Pela manhã, sai da Cerâmica Delta, segue para Rio Claro pela Rod. Fausto Santo Mauro, Av.
Kenedi, Rua 14 até os bairros Inocoop e Jd. Novo 1. Retorna pela Rod. Fausto Santo Mauro até o trevo
do Clube de Campo e daí para a mineração. Os colaboradores pegam esse ônibus em diferentes pontos
ao longo do trajeto que dura aproximadamente 30 minutos. No período da tarde, o trajeto é invertido.
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Tabela 7.10.2 - Recursos humanos alocados na mineração
Área

Quantidade

Função

2

Encarregado

7

Operador de máquinas

15

Motorista

10

Auxiliar

4

Operador de expedição

Lavra e expedição (34)

Administrativo e demais atividades (4)

O regime operacional do empreendimento não será alterado em relação ao já adotado pela empresa,
que atualmente possui outras áreas licenciadas. Assim, o funcionamento será de até 9 h/dia (com
horário de operação das 7h às 17h), não sendo necessário, portanto, mais de um turno de trabalho
diário. Mensalmente serão trabalhados 24 dias, incluindo aqueles destinados à manutenção, resultando
em um regime operacional de 216 horas/mês.

7.10.8. INSTALAÇÕES CIVIS
Conforme indicado anteriormente serão utilizadas as mesmas instalações de apoio e áreas já licenciadas
nos processos CETESB 21/10291/15 (LO 21007943), 21/00395/14 (LO 21007945), 21/10386/15 (LO
21006615), 21/10655/15 (LO 21007955), 21/10267/14 (LO 21007975) das quais se destacam escritório,
sanitário, depósitos, oficina e posto de abastecimento.

7.10.9. PLANEJAMENTO DA MINA
O projeto desta mineração visa não apenas à economicidade do empreendimento, mas também à
facilitação do desenvolvimento das operações unitárias, buscando atender aos aspectos relativos à
segurança ocupacional e do trabalho, ao controle ambiental e à recuperação da área minerada.
A lavra do minério será precedida pela remoção do capeamento estéril, formado por fina camada de
solo orgânico, a ser seletivamente escavado para armazenamento temporário em leiras para uso
posterior em obras de recuperação das cavas exauridas, e solo mineral e pela camada arenosa da
Formação Rio Claro.
Esta atividade exporá a corpo do minério (argilito) sotoposto ao capeamento, permitindo sua
exploração. Assim, será promovido o desmonte mecânico por escavação utilizando escavadeira
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hidráulica ou pá-carregadeira, a depender das condições da frente, que realizarão a extração do minério
e carregamento nos caminhões basculantes.
Estes caminhões são responsáveis pelo transporte da argila (minério bruto) para o pátio da empresa,
onde será descarregado, para etapas de beneficiamento que incluem destorroamento e secagem. Caso
o minério não apresente necessidade de destorroamento e possua umidade natural mais baixa, o
mesmo será disposto em pilhas e periodicamente o material será revolvido por pá-carregadeira até que
seja atingida umidade adequada para uso na indústria.
Neste momento os caminhões dos clientes ou da própria empresa serão carregados por pá-carregadeira
para pesagem em balança e expedição final.
Cumpre salientar que o planejamento da mina prevê a projeção de seis áreas de lavra independentes
que serão exploradas de forma sequencial, de modo a viabilizar não apenas a economicidade do
empreendimento como também atividades de recuperação ambiental simultânea aos trabalhos de
exploração.
Na definição das áreas de lavra foram priorizadas áreas desprovidas de vegetação nativa. Ainda assim,
com o objetivo de aproveitar o potencial mineral da jazida e conferir estabilidade geotécnica, foi
necessária a previsão supressão de alguns indivíduos arbóreos nativos isolados. Salienta-se que esta
supressão será objeto da devida compensação ambiental.
No sequenciamento de lavra previsto serão primeiramente desenvolvidas as frentes de lavra mais
próximas das instalações já em funcionamento, de forma a garantir uma operação menos custosa no
início da lavra destas áreas.
Dessa forma, conforme cada módulo for chegando à sua exaustão, serão realizadas as atividades de
recuperação ambiental concomitante à transição para o próximo módulo de exploração. Tais atividades
incluem a estabilização final dos taludes (eventual reafeiçoamento quando necessário), recomposição
topográfica através de disposição do material estéril do solo orgânico proveniente do capeamento do
próximo módulo de lavra e plantio de gramíneas.
Ao fim da vida útil a conformação da área lavrada possuirá rebaixamento do terreno original (cava), ou
seja, haverá drenagem confinada. Portanto, ao fim da vida útil será formada uma lâmina d’água.
É importante salientar que a empresa já opera na região há mais de 2 décadas, portanto, possui
experiência e know-how no desenvolvimento deste tipo de atividade, de forma que esta ampliação das
operações de lavra pode ser resumida em uma continuação das operações atuais do empreendimento.
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7.10.10.

DRENAGEM DA MINA

O terreno no qual será promovida a exploração mineral possui desníveis topográficos de até 45 m,
sendo a média de 25 m, característica esta que também orientarão a configuração das operações de
lavra, já que iniciarão as operações em meia encosta, mas terão configuração em cava ao final da vida
útil de cada módulo. Com isso será formada uma drenagem confinada das águas pluviais
Em todas as áreas de lavra, visando garantir as boas condições de operação e estabilidade dos taludes,
será implantado um sistema de drenagem consistindo de valetas, canaletas e caixas de dissipação de
energia escavadas no próprio terreno aos pés dos taludes e dotados de suave declividade para
direcionamento das águas pluviais para o ponto mais baixo da cava, próximo dos taludes, onde serão
formadas bacias de acúmulo. Esta água acumulada nas bacias poderá ser captada para uso na
umidificação dos acessos ou para decantação de sólidos, sem lançamento das mesmas em curso hídrico.

7.10.11.

ESTOCAGEM E DISPOSIÇÃO DE ESTÉRIL

Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área, somados à experiência da empresa na exploração de
jazida nas áreas vizinhas, indicam que o estéril se trata de uma camada de solo orgânico e/ou mineral e
uma camada de material arenoso com espessura variável de 4 a 13 m (normalmente mais espessos na
nas cotas mais altas do terreno).
O material estéril que está depositado abaixo da camada de solo orgânico e sobre o minério, será
removido e disposto nas áreas já mineradas e exauridas, podendo ser utilizado para recobrimento do
piso das cavas, reafeiçoamento da topografia e regularização e nivelamento do terreno.
O solo orgânico será disposto nas cavas exauridas na forma de pilhas ou leiras recobertas com
gramíneas para preservação da fertilidade e prevenção de eventos erosivos. No decorrer da vida útil do
empreendimento, conforme forem alcançadas as configurações finais de cada avanço este material
poderá ser utilizado para recobrimento da praça, das bermas e dos taludes para posterior plantio de
gramíneas como parte das atividades de recuperação ambiental.
Caso sejam encontradas, durante a exploração, material em lentes intermediárias ou porções que não
possuam valor comercial, o mesmo será tratado como estéril e, portanto, terá a mesma destinação já
descrita.
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7.10.12.

RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS

Tendo em vista que para a atividade a ser licenciada (ampliação da área de lavra) não está prevista a
geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos, a caracterização deste tema foi conduzida para as
atividades atualmente em operação e áreas de manutenção e escritório já licenciados da empresa.
Os resíduos sólidos gerados durante na atual operação da BTC correspondem principalmente aos
resíduos domésticos (refeitório, sanitário e escritórios), resíduos da construção civil de eventuais obras
civis (reformas), embalagens, material inerte, madeiras de embalagens de equipamentos e sucatas
metálicas.
Os resíduos de sucata, derivados de sobras de ferragens geradas nas atividades de manutenção e
substituição de equipamentos ou peças são comercializados. As caixas e embalagens de equipamentos e
peças adquiridos para manutenção são reaproveitados ou enviados para reciclagem, assim como os
resíduos domésticos inorgânicos, que são destinados para coleta seletiva.
Cumpre lembrar que resíduos contaminantes, como embalagens impregnadas com óleo e os próprios
recipientes de armazenamento de óleo usado, são encaminhados a empresas especializadas para
destinação dos mesmos, conforme Tabela 7.10.3.
Tabela 7.10.3 - Informações sobre os resíduos gerados atualmente nas atividades da BTC.

Classe

Classe I

Codificação ABNT NBR
10.004/04 - CONAMA
313/02
Cód.
Armaz. Destino
resíduo

Especificação

Quantidade
estimada

Óleo lubrificante usado

4.000 L/ano

F130

E02

R10

Re-refino

Óleo solúvel emulsionado,
proveniente da limpeza da caixa
SAO

2.000 L/ano

F530

E02

R10

Tratamento e rerefino ou
coprocessamento

Embalagens plásticas contaminadas
com óleo

0,2 t/ano

D099

E07

T34

Reciclagem

Carcaça metálica de filtro de óleo,
proveniente do ponto de troca de
óleo

0,1 t/ano

A004

E07

T34

Coprocessamento

EPIs, panos/estopas contaminadas
com óleos/graxas

0,1 t/ano

D099

E07

T34

Coprocessamento

Destinação

Os resíduos orgânicos gerados pelo refeitório e sanitários são coletados e dispostos em aterro
devidamente licenciado pelo próprio serviço da prefeitura.
Os efluentes líquidos são compostos basicamente pelo esgoto sanitário e água utilizada na lavagem das
máquinas. Nesse aspecto a empresa possui caixa para retenção de resíduos graxos e sistema de fossa
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séptica para a disposição de efluentes sanitários, ambos de Classe IIA. Ressalta-se que nenhum efluente
é lançado em corpo hídrico. A Tabela 7.10.4 resume os efluentes gerados.
Tabela 7.10.4 - Informações sobre os efluentes gerados.
Efluente

Disposição intermediária

Disposição final

Quantidade
estimada (l/ano)

Fossa séptica

Infiltração

7,6 x104

Caixa separadora de
água e óleo

Recirculação/retirada
por terceiros

8,6x104

Tanque de sedimentação /
Acúmulo nas cotas mais
baixas das áreas de lavra

Recirculação/Umectação das
vias de circulação locais

5,4x105

Efluentes sanitários
Efluente da área de manutenção de
máquinas e equipamentos
Águas pluviais
Água de drenagem da área de
estocagem

7.10.13.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, RUÍDOS, VIBRAÇÕES E SOBREPRESSÕES

As emissões atmosféricas estarão associadas à utilização de máquinas e caminhões com motor de
combustão. As emissões de gases serão reduzidas com a periódica regulagem e uso de catalisadores.
Será utilizada a escala de Ringelmann para avaliação da densidade de fumaça, comparando a cor da
fumaça emitida do veículo com padrões estabelecidos pela legislação ambiental, sendo um processo
simples, eficiente e de custo acessível.
O transporte de minério é uma atividade que pode promover a circulação de particulados na atmosfera.
Como medida mitigadora de tal impacto, deverá ser realizada a umectação das vias de acesso e
circulação. Além disso, como o beneficiamento da argila se dará em pátios já licenciados e,
posteriormente, em galpões também já licenciados e em operação, a poeira gerada em tais operações
será naturalmente reduzida.
De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, relativa a
atividades e operações insalubres, existem dois tipos de ruídos, contínuos e de impacto, sendo que para
cada um deles existem limites diferentes, ambos medidos em decibéis.
No caso da exposição a ruídos contínuos, para cada nível de ruído em decibéis, existe um tempo
máximo de exposição diário (Tabela 7.10.5). Importante enfatizar que para ruídos acima de 115 dB não
é permitida a exposição sem a devida proteção.
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Tabela 7.10.5 - Limite de tolerância para ruído contínuo.
Nível de ruído db (A)

Máxima exposição
diária permissível

85

8h

86

7h

87

6h

88

5h

89

4 h e 30 min

90

4h

91

3 h e 30 min

92

3h

93

2 h e 40 min

94

2 h e 15 min

95

2h

96

1 h e 45 min

98

1 h e 15 min

100

1h

102

45 min

104

35 min

105

30 min

106

25 min

108

20 min

110

15 min

112

10 min

114

8 min

115

7 min

Fonte: NR 15 (Ministério do Trabalho e Emprego, 1978).

Para um ruído ser classificado como de impacto, o mesmo deve apresentar picos de energia acústica de
duração inferior a um segundo com intervalos superiores a esse mesmo tempo. O limite de tolerância
desse tipo de ruído deverá ser de 130 dB, para medidor de nível de pressão sonora operando no circuito
linear e 120 dB, quando o medidor operar em circuito de compensação.
No empreendimento em questão, as fontes de ruído são representadas majoritariamente pelo
funcionamento de motores de combustão das máquinas e veículos.
Dessa forma, serão fornecidos EPIs a todos os funcionários expostos a ruído e providenciado
treinamento e placas de sinalização sobre a obrigatoriedade de seu uso nas dependências da mineração.
Finalmente, não serão utilizados métodos de lavra com uso de explosivos, o que reduz as fontes de
vibração à própria rodagem de máquinas e caminhões e àquela proporcionada pelos equipamentos de
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beneficiamento. Para mitigação deste desconforto todos os equipamentos e máquinas serão
submetidos à manutenção periódica e preventiva, assim como todos os acessos serão mantidos em bom
estado.

7.10.14.

USO DE RECURSOS HÍDRICOS

A utilização de água no empreendimento resume-se a necessidade de umectação de vias de acesso não
pavimentadas. Para tanto, a água proveniente das cavas já exauridas da própria mineração é suficiente
para atender esta demanda.
É importante ressaltar que a extração mineral não causará interferência no lençol freático, como será
detalhado em capítulo específico. A água proveniente das cavas exauridas será apenas águas pluviais e
será utilizada para umectação das vias de circulação da área de lavra, para o beneficiamento e para a
expedição com frequência diária e ao longo de todo o dia.
Para uso sanitário e para as edificações já licenciadas, a empresa já possui outorga de captação de
nascente com volume de 8 m3/dia, conforme a Portaria nº 156/2017, autos DAEE 9809278. O volume de
água utilizado para uso sanitário é de aproximadamente 2.700 litros por dia e para outros usos, como na
lavagem de veículos de aproximadamente 3.500 litros por dia, ou seja, abaixo do volume autorizado de
8.000 litros/dia.

7.10.15.

SISTEMA VIÁRIO

No empreendimento em questão a o minério extraído das novas frentes de lavra será direcionada para
a área de secagem e armazenamento em galpões por meio de caminhões da empresa utilizando-se
acessos locais não pavimentados já existentes.
O escoamento de minério previsto para este empreendimento corresponde à realização de 186 viagens
ao longo do dia (ida e volta). Este escoamento será realizado por acessos locais até a Delta Cerâmica ou
até a interligação com a rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), sendo que tais vias de acesso já atendem
a movimentação dos veículos do empreendimento, na produção atual, que não será ampliada.

7.11. INVESTIMENTOS, CRONOGRAMA E MÃO DE OBRA
Tendo em vista que o empreendimento já possui área de lavra, beneficiamento, secagem, estocagem e
expedição já licenciadas e em operação, os trabalhos de implantação se resumirão à manutenção dos
acessos já existentes, desenvolvimento das novas frentes de lavra, construção de sistema de drenagem
e à manutenção dos equipamentos de beneficiamento.
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Os acessos já existentes no local permitem tanto o transporte das áreas de lavra até a área de
beneficiamento, quanto para o escoamento do minério. Ressalta-se que os acessos existentes são
também utilizados para escoamento da produção agrícola, majoritariamente de cana de açúcar. Visando
à manutenção e conservação dos acessos os mesmos deverão ser cascalhados e sistemas de
escoamento de água pluvial construídos. Esta etapa levará, aproximadamente, 6 meses, contados a
partir da obtenção da Licença Ambiental.
Conforme o avanço das atividades de lavra nas cavas, que será realizado preferencialmente da cava I
para a VI, deverá ser realizada a abertura das cavas incluindo as atividades de remoção da camada de
solo orgânico e de material estéril, abertura de bancadas e retaludamento. Concomitantemente às
obras de terraplenagem deverão ser construídas canaletas escavadas em solo para escoamento de água
pluvial com direcionamento para os sistemas de decantação no fundo das cavas.
Conforme a situação dos equipamentos já licenciados e em funcionamento no empreendimento
deverão ser adquiridas peças de reposição e realizadas trocas ou manutenção destes equipamentos.
Após a conclusão destes trabalhos de implantação, os trabalhos de lavra desta nova jazida serão
iniciados conforme apresentado neste plano. Os investimentos previstos são apresentados na Tabela
7.11.1 e o cronograma das operações é apresentado na Tabela 7.11.2.
Tabela 7.11.1 - Investimentos previstos considerando a área de ampliação objeto deste licenciamento
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Manutenção dos acessos

120.000,00

Desenvolvimento das novas frentes de lavra

400.000,00

Terraplenagem

480.000,00

Construção do sistema de drenagem

220.000,00

Manutenção dos equipamentos de beneficiamento

80.000,00

TOTAL

1.300.000,00
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Tabela 7.11.2 - Cronograma da ampliação da área de lavra
Anos

0

Atividades

Implantação *

1

2

3

... 66 67 68

Funcionamento **

69
Fechamento

Preparação de novos acessos e
terraplenagem
Serviços de terraplenagem
Construção de canaletas de
drenagem
Lavra (ampliação)
Desmobilização das instalações e
equipamentos
Consumo do estoque
Atualização topográfica do
terreno
Elaboração de plantas das áreas
recuperadas e a recuperar
Trabalhos de recuperação
ambiental da área de lavra
Monitoramento ambiental da
área
*

A partir da obtenção da Licença de Instalação (LI)
partir da obtenção da Licença de operação (LO)

**A
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CAPÍTULO VIII
ÁREAS DE INFLUÊNCIA
DO EMPREENDIMENTO

Página: 430

8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
8.1. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Segundo Tanno et al. (2003), o meio ambiente consiste na interação dinâmica entre os meios Físico,
Biótico e Antrópico e se expressa por processos e fatores ambientais que constituem as características
locais, as quais tendem a se modificar naturalmente com o tempo. A intervenção humana representa
um vetor adicional nessa dinâmica e, portanto, traz alterações diversas ao local em questão. Essas, por
sua vez, podem ser mais ou menos relevantes, benéficas ou adversas, temporárias ou permanentes e
podem ser analisadas considerando as relações de causa-efeito, sendo essa a essência do procedimento
de avaliação de impactos ambientais.
A compartimentação do contexto ambiental nos três meios citados (Físico, Biótico e Antrópico) tem
como função promover a ordenação de aspectos temáticos, didaticamente, para estudo. De modo
similar, os meios são descritos por elementos característicos fundamentais, de acordo com a
perspectiva de interesse. É importante sempre considerar que o cenário ambiental não é a somatória
dos meios, e sim a resultante deles ao longo do tempo.
A Resolução CONAMA nº 01/86, que trata da avaliação de impactos como ferramenta do licenciamento
ambiental, expõe, no Artigo 6º, as atividades mínimas que devem ser desenvolvidas nos EIAs,
estabelecendo, entre outras, a elaboração do diagnóstico ambiental, a qual deve considerar a
constituição dos meios como segue (Art. 6º, inciso I):
a) “meio físico: o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas”;
b) meio biótico ou “meio biológico e os ecossistemas naturais: a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico
e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação
permanente”; e
c)

meio antrópico ou “meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos
da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial
utilização futura desses recursos”.
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Ainda de acordo com a Resolução CONAMA nº 01/86 (artigo 1º), considera-se “impacto ambiental” as
alterações resultantes “das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”.
A partir das expectativas prévias de impactos potenciais, baseadas tanto no conhecimento do
empreendimento, como nas características do contexto ambiental de sua inserção, são realizadas
análises em diferentes escalas de detalhamento para recortes espaciais específicos, abrangendo todos
os aspectos passíveis de serem afetados, visando conhecer e documentar a situação preexistente dos
meios Físico, Biótico e Antrópico, para embasar a identificação e caracterização individual das
modificações potenciais.
A definição desses recortes espaciais é feita a partir da forma como o empreendimento deverá
repercutir, nas etapas de planejamento, implantação e operação. Como diretriz legal, é obrigatória a
definição de “áreas de influência”, as quais devem ser constituídas pelos “limites da área geográfica a
ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos (...) considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza” (Resolução CONAMA nº 01/86, art. 5º, inciso III).
Desse modo, considera-se:
•

Área de Influência Indireta (AII) – o território sujeito a alterações em virtude de
consequências secundárias e/ou difusas do empreendimento (é o espaço de repercussão da
cadeia de efeitos);

•

Área de Influência Direta (AID) – o território afetado pelas consequências diretas das
alterações provenientes dos estímulos do empreendimento (é o espaço onde se revelam as
consequências diretas dos efeitos primários); e

•

Área Diretamente Afetada (ADA) – o território no qual o empreendimento se insere
fisicamente e, portanto, onde as alterações são causadas por estímulos diretamente oriundos
da sua existência (é o espaço de manifestação direta da relação causa-efeito, ou efeitos
primários).

A delimitação precisa das áreas de influência de um empreendimento é fundamental, devido à relação
direta entre o referencial espacial adotado para a caracterização do ambiente natural, econômico, social
e político anterior ao empreendimento, e as análises das informações necessárias às conjecturas
qualitativas e quantitativas das consequências de sua existência como proposto.
Segundo Phillipi Jr. & Maglio (2005), a definição das áreas de influência de um empreendimento pode
ser considerada uma das tarefas mais difíceis e complexas na elaboração de um EIA, uma vez que
ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo VIII

SET/2020

2

Página: 432

demarcações super ou subdimensionadas acarretam lacunas ou distorções no processo de identificação
e avaliação dos impactos, bem como na proposição de medidas de controle e mitigação de impactos
ambientais.
A delimitação das áreas de influência no presente EIA atendeu às disposições legais e normas aplicáveis,
entre as quais está incluído o Termo de Referência estabelecido pela CETESB (Parecer Técnico
366/16/IE, de 30/11/16), bem como aos aspectos técnico-científicos relacionados aos meios Físico,
Biótico e Antrópico, em confronto com os aspectos inerentes às ações, processos e procedimentos do
empreendimento.
Para o empreendimento em questão, as expectativas de impactos diretos provêm essencialmente da
ampliação gradativa da atual área de lavra da mineração já em operação, necessária à manutenção do
funcionamento da empresa nos níveis de produção correntes. Em outras palavras, como já informado
nos capítulos anteriores, o empreendimento visa ao prosseguimento das ações, atividades, processos,
procedimentos e produções como já têm ocorrido rotineiramente. Sua proposição tem origem no futuro
esgotamento das jazidas atualmente licenciadas, assim como na possibilidade da continuidade da lavra
em áreas vizinhas, dentro dos limites da poligonal do processo ANM nº 820.987/1995.
Nesse contexto, foram definidas AII e a AID com abrangências distintas para os meios Físico e Biótico e
para o meio Antrópico, conforme detalhamento apresentado nos tópicos subsequentes. A ADA, por sua
vez, teve a mesma delimitação para os três meios, sendo considerada a área de ampliação da lavra e
atividades de apoio.

8.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
A Área de Influência Indireta é a área de influência com maior extensão territorial, apresentando
abrangência regional. Nesta área, as ações do empreendimento podem incidir de forma indireta, isto é,
as manifestações de impactos envolvem apenas níveis secundários e terciários, os quais geralmente
ocorrem na etapa de operação do empreendimento, e repercutem, no caso deste empreendimento,
principalmente sobre o âmbito demográfico, econômico, social e político.
O limite da AII do meio Físico (Figura 8.2.1) foi estabelecido a partir das características topográficas e
hidrográficas da região onde o empreendimento se insere, através da análise das informações presentes
nas seguintes cartas topográficas disponibilizadas pelo IBGE em escala 1:50.000: São Carlos (SF-23-Y-A-I1), Corumbataí (SF-23-Y-A-I-2), Leme (SF-23-Y-A-II-1), Itirapina (SF-23-M-I-3), Rio Claro (SF-23-M-I-4),
Araras (SF-23-M-II-3), São Pedro (SF-23-M-III-1), Piracicaba (SF-23-Y-A-IV-2) e Limeira (SF-23-Y-A-V-1).
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Dentro do contexto analisado, adotou-se como recorte geográfico para a AII do meio Físico o limite da
bacia hidrográfica do rio Corumbataí. Este traçado atende integralmente à diretriz constante no Parecer
Técnico nº 366/16/IE, de 30/11/16.
Para a AII do meio Biótico foi traçado um limite de menor extensão territorial, totalmente inserido nos
limites da bacia hidrográfica do rio Corumbataí (AII do meio Físico), mas restrito às barreiras ecológicas
naturais e antrópicas que circundam o empreendimento. Seu traçado, que também pode ser observado
na Figura 8.2.1, foi construído limitando-se a sul e a leste por micro-bacias locais e a norte e a oeste por
estradas e rodovias da região. Tal configuração foi adotada tendo em vista que os cursos hídricos, a flora
existente e as vias figuram como barreiras limitadoras à circulação da fauna.
A definição da AII do meio Antrópico levou em consideração uma abrangência de acordo com as
diretrizes do Termo de Referência (Parecer Técnico nº 366/16/IE, de 30/11/16), onde se deve
“considerar o município onde está instalado o empreendimento, bem como os municípios fornecedores
de mão-de-obra ou localizados em áreas onde haverá aumento do tráfego de veículos devido ao
transporte do bem mineral”. Vale salientar que as influências socioeconômicas são mais difusas e
dinâmicas, podendo afetar áreas maiores em decorrências de eixos de ligação viária, acordos
comerciais, distância entre centros urbanos, impactos da população, entre outros fatores.
Nesse contexto, definiu-se como a Área de Influência Indireta do meio Antrópico o município de Rio
Claro (Figura 8.2.2), uma vez que os critérios considerados na delimitação da AII, tais como mão de
obra, rota de escoamento e mercado consumidor, detalhados a seguir, se concentram em seu território.
Todos os 38 funcionários da mineração em questão, ou seja, 100% da mão de obra empregada, residem
no próprio município de Rio Claro, sendo que, desse total, 20 moram na área rural no entorno da
empresa e 18 na área urbana. A empresa faz o transporte de seus colaboradores em ônibus próprio, em
um trajeto circular de 30 km que se inicia em sua sede, segue para o bairro Inoccop, vai até o bairro
jardim Novo 1 e retorna para a mineração.
Quanto ao escoamento da produção da BTC, destaca-se que o mesmo é feito majoritariamente por vias
locais, percorrendo-se cerca de 5 km até a planta industrial da Delta Cerâmica, principal consumidora do
minério produzido, localizada na rodovia SP-127, km 07, Distrito Assistência, Rio Claro, SP, sendo que o
trajeto insere-se exclusivamente dentro dos limites municipais. Na mesma linha, levou-se em conta o
consumo da produção da unidade extrativa em questão que se concentra no próprio município de Rio
Claro.
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8.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
A Área de Influência Direta (AID) corresponde à área onde os efeitos das fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento incidem diretamente e de forma primária sobre os
elementos dos meios Físico (solo, ar e água), Biótico (fauna e flora) e Antrópico (uso do solo,
infraestrutura, qualidade de vida, etc.), e à qual são concentradas as medidas mitigadoras e de controle
empreendidas de forma mais incisiva. Desse modo, a AID costuma ser delimitada de modo a abranger o
entorno imediato da área do empreendimento.
O Termo de Referência já mencionado orienta a adoção de “um raio de 3 km do entorno do
empreendimento” para a delimitação da AID dos meios Físico e Biótico. De forma mais restritiva, optouse para o estudo em questão a adoção de raio de 3 km do limite da poligonal ANM 820.987/1995
(Figura 8.3.1), na qual está inserida a ADA.
Já para a AID do meio Antrópico, o Termo de Referência recomenda “considerar o município onde o
empreendimento será implantado (área de lavra e estruturas associadas), especialmente os bairros do
entorno”. Tendo em vista que a caracterização da AII do meio Antrópico já se dedicará ao diagnóstico
socioeconômico do município de Rio Claro e que a atuação do empreendimento será mais intensa nos
bairros situados em seu entorno imediato, optou-se por reduzir o recorte de análise com base nos
limites dos setores censitários do IBGE que poderão receber interferências, ainda que indiretas, do
empreendimento.
A definição da AID com base em setores censitários, em detrimento de outras limitações ou divisas
locais intra-municipais, justificou-se, pois, as informações do IBGE são precisas, atualizadas e oficiais,
sendo algumas delas disponibilizadas de forma individualizada por setor.
Desse modo, a AID para o meio Antrópico corresponde aos setores censitários de códigos
354390715000001, 354390715000002, 354390715000003 e 354390705000226, localizados no
município de Rio Claro (Figura 8.3.2).
Com este traçado espera-se tanto englobar todo o entorno imediato que recebe influências do
empreendimento, bem como conseguir traçar um perfil socioeconômico desta localidade. Este nível de
detalhe contribuirá para a precisão do diagnóstico do local e para as projeções futuras elaboradas e
apresentadas no presente estudo.
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8.4. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)
A Área Diretamente Afetada é aquela que engloba os sistemas naturais e antrópicos efetivamente
alterados pela implantação do empreendimento, ou seja, local que prioritariamente absorverá todos os
impactos que serão gerados.
O Termo de Referência (Parecer Técnico nº 366/16/IE, de 30/11/16) determina que a ADA adotada seja
a mesma para os meios Físico, Biótico e Antrópico, sendo constituída pelo conjunto da
“área de extração na configuração final e entorno necessário para sua estabilidade,
áreas destinadas a depósitos de estéril e estocagem, bacias de sedimentação, áreas de
apoio, área de beneficiamento, área de equipamento e maquinário, oficina, prédios
administrativos de apoio, sistema de drenagem, estacionamento, acessos internos e
demais atividades existentes no empreendimento”.

O presente estudo trata da ampliação da área de lavra do empreendimento de extração de argila
refratária da empresa Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda., e não inclui a instalação de novos
equipamentos ou ampliação de sua capacidade de suporte. Desta forma, todas as áreas já destinadas às
atividades de apoio (prédios administrativos, estacionamento, oficina, equipamentos, área de
beneficiamento etc.) serão as mesmas que já se encontram devidamente licenciadas pela CETESB.
Assim, a ADA tem área total de 306,94 ha, referente à ampliação da área de lavra e entorno necessário
para sua estabilidade, conforme se observa na Figura 8.4.1.
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
9.1. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO
O estudo integral do meio físico deve ser realizado pela caracterização dos componentes da Terra e da
inter-relação entre as esferas terrestres, a partir de abordagens gerais e específicas, com variados graus
de complexidade. Seu diagnóstico, portanto, deve fornecer um panorama geral dos aspectos
relacionados à litosfera (rochas), pedosfera (solos), atmosfera (ar) e hidrosfera (água), para subsidiar a
avaliação dos impactos deflagrados nesse meio em função da implantação, operação e desativação do
empreendimento. Os campos de estudo contemplados podem ser divididos em:
•

Geologia (tipos e associações de rochas e demais materiais geológicos);

•

Geomorfologia (formas de relevo);

•

Pedologia (tipos de solos);

•

Geotecnia (estabilidade das rochas e demais materiais geológicos);

•

Clima (temperatura, pluviometria, umidade do ar, insolação, evaporação e ventos);

•

Hidrografia (características da rede de drenagem e qualidade das águas);

•

Hidrogeologia (comportamento e qualidade da água subterrânea);

•

Qualidade do ar; e

•

Ruídos e vibração.

A abordagem de estudo para a caracterização do meio físico foi realizada através de levantamentos
bibliográficos (publicações técnico-científicas para a obtenção de dados secundários), notadamente para
a Área de Influência Indireta, e levantamentos de campo (observações diretas in situ para obtenção de
dados primários) para as áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA).
A coleta dos dados primários foi realizada a partir de campanhas de investigações de campo, que
incluíram descrições de afloramentos de rocha e solos (geologia, espeleologia e pedologia), verificação
de cursos d’água superficiais (incluindo locação de nascentes em campo) e identificação de feições
topográficas (hidrografia e geomorfologia). Para determinados temas, foram realizadas análises
laboratoriais, como para a caracterização da natureza e qualidade da água subterrânea e água
superficial, além da medição dos níveis de ruídos e da qualidade do ar. O cronograma de execução das
atividades relacionadas ao diagnóstico do meio físico é apresentado na Tabela 9.1.1.
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Tabela 9.1.1 ‐ Etapas de elaboração do diagnóstico do meio físico
Período
Atividades realizadas

2017
Jul/Ago

Set/Out

2018
Nov/Dez

Jan/Fev

Mar/Abr

Mai/Jun

Levantamento bibliográfico
Mapeamento geológico, geomorfológico,
espeleológico, paleontológico, pedológico e
geotécnico
Execução de sondagens para instalação de poços de
monitoramento
Amostragem de água subterrânea
Amostragem de água superficial
Levantamento de dados para Avaliação Preliminar de
áreas contaminadas
Medição de partículas totais em suspensão
Medição dos níveis de ruídos
Elaboração do diagnóstico do meio físico

Durante a realização dos trabalhos de campo foram visitados 141 pontos nos diferentes setores da
região estudada. A localização destes pontos investigados, numerados sequencialmente de BT‐01 a BT‐
141, é mostrada em planta na Figura 9.1.1. A síntese dos dados dispostos na Tabela 9.1.2 indica os
campos de estudo analisados em cada ponto e suas coordenadas UTM.
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Tabela 9.1.2 - Pontos de investigação de campo
Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) – 23K
Ponto

Campo de estudo analisado
Latitude - E

Longitude – N

BT-01

226.380

7.512.097

Geomorfologia

BT-02

226.403

7.514.950

Geologia / Pedologia

BT-03

226.422

7.512.091

Geologia

BT-04

226.440

7.514.986

Geologia / Hidrografia

BT-05

226.602

7.512.245

Geomorfologia

BT-06

226.643

7.515.161

Geologia / Hidrografia

BT-07

226.695

7.515.155

Geologia

BT-08

226.695

7.510.893

Geologia

BT-09

226.787

7.512.581

Geomorfologia / Pedologia

BT-10

227.101

7.514.785

Geologia

BT-11

227.142

7.514.788

Geomorfologia

BT-12

227.199

7.515.188

Geomorfologia

BT-13

227.211

7.512.940

Geomorfologia

BT-14

227.301

7.513.083

Pedologia

BT-15

227.325

7.514.805

Pedologia

BT-16

227.326

7.514.807

Pedologia

BT-17

227.480

7.513.453

Geologia / Hidrografia

BT-18

227.481

7.515.170

Geomorfologia

BT-19

227.812

7.513.540

Geologia

BT-20

227.888

7.515.315

Geomorfologia

BT-21

228.063

7.513.787

Geologia

BT-22

228.064

7.513.781

Pedologia

BT-23

228.111

7.510.308

Geologia / Hidrografia

BT-24

228.120

7.515.505

Pedologia

BT-25

228.133

7.510.284

Geologia

BT-26

228.254

7.512.391

Geologia

BT-27

228.523

7.516.058

Pedologia

BT-28

228.529

7.512.656

Geologia

BT-29

228.577

7.514.387

Pedologia

BT-30

228.668

7.512.914

Geologia
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Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) – 23K
Ponto

Campo de estudo analisado
Latitude - E

Longitude – N

BT-31

228.715

7.509.192

Pedologia

BT-32

228.764

7.509.622

Geologia

BT-33

228.772

7.509.457

Geologia

BT-34

228.858

7.509.100

Pedologia

BT-35

228.901

7.515.908

Hidrografia

BT-36

228.941

7.509.214

Geologia

BT-37

229.017

7.508.226

Geologia / Hidrografia

BT-38

229.050

7.514.585

Qualidade da água superficial I

BT-39

229.181

7.516.622

Pedologia

BT-40

229.184

7.508.413

Geomorfologia

BT-41

229.246

7.514.268

Qualidade do ar

BT-42

229.284

7.509.635

Geologia

BT-43

229.304

7.513.697

Pedologia

BT-44

229.396

7.509.942

Geologia

BT-45

229.403

7.509.937

Geomorfologia

BT-46

229.607

7.509.164

Pedologia

BT-47

229.612

7.509.165

Geologia

BT-48

229.671

7.513.928

Geologia / Hidrografia

BT-49

229.673

7.509.387

Geologia

BT-50

229.697

7.512.239

Qualidade do ar

BT-51

229.712

7.513.905

Geologia

BT-52

229.741

7.513.994

Geologia

BT-53

229.743

7.513.845

Geologia / Hidrografia

BT-54

229.752

7.509.128

Geologia / Pedologia / Geomorfologia

BT-55

229.826

7.513.774

Geologia / Hidrografia

BT-56

229.918

7.514.483

Qualidade da água superficial II

BT-57

229.957

7.509.909

Geomorfologia

BT-58

230.069

7.509.318

Pedologia

BT-59

230.074

7.507.754

Geologia / Hidrografia

BT-60

230.118

7.509.322

Geologia / Hidrografia

BT-61

230.278

7.508.758

Geologia

BT-62

230.311

7.514.032

Pedologia
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Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) – 23K
Ponto

Campo de estudo analisado
Latitude - E

Longitude – N

BT-63

230.311

7.514.032

Pedologia

BT-64

230.369

7507719

Pedologia

BT-65

230.379

7.507.733

Hidrografia

BT-66

230.422

7.509.990

Geologia / Hidrografia

BT-67

230.426

7.509.787

Qualidade da água superficial III

BT-68

230.443

7.509.792

Geologia / Hidrografia

BT-69

230.483

7.510.020

Geologia / Hidrografia

BT-70

230.496

7.509.833

Hidrografia

BT-71

230.510

7.510.047

Geologia

BT-72

230.552

7.512.754

Geologia / Geotecnia

BT-73

230.560

7.510.084

Geologia / Hidrografia

BT-74

230.572

7.510.891

Geologia / Hidrografia

BT-75

230.579

7.510.278

Geologia / Hidrografia

BT-67

230.426

7.509.787

Geomorfologia

BT-68

230.443

7.509.792

Geologia / Hidrografia

BT-69

230.483

7.510.020

Geologia

BT-70

230.496

7.509.833

Geologia / Hidrografia

BT-71

230.510

7.510.047

Geologia

BT-72

230.552

7.512.754

Geologia / Hidrografia

BT-73

230.560

7.510.084

Geologia / Hidrografia

BT-74

230.572

7.510.891

Qualidade da água superficial IV

BT-75

230.579

7.510.278

Hidrografia

BT-76

230.591

7.514.213

Geomorfologia

BT-77

230.603

7.510.454

Geomorfologia

BT-78

230.640

7.510.594

Pedologia

BT-79

230.642

7.510.567

Qualidade da água superficial V

BT-80

230.661

7.510.555

Geologia / Hidrografia

BT-81

230.672

7.510.513

Geologia / Hidrografia

BT-82

230.686

7.510.659

Hidrografia

BT-83

230.696

7.511.465

Geologia

BT-84

230.699

7.510.521

Geologia / Geotecnia

BT-85

230.742

7.508.395

Geologia / Hidrografia
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Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) – 23K
Ponto

Campo de estudo analisado
Latitude - E

Longitude – N

BT-86

230.744

7.510.686

Geologia / Hidrografia

BT-87

230.771

7.517.157

Geologia / Hidrografia

BT-88

230.777

7.517.148

Pedologia

BT-89

230.806

7.514.295

Pedologia

BT-90

230.806

7.514.295

Pedologia

BT-91

230.946

7.513.431

Qualidade da água superficial VI

BT-92

231.019

7.513.261

Geologia / Geotecnia

BT-93

231.021

7.513.092

Qualidade da água superficial VII

BT-94

231.052

7.513.433

Geologia / Geotecnia

BT-95

231.057

7.510.413

Geologia

BT-96

231.058

7.510.624

Geologia / Geomorfologia

BT-97

231.077

7.510.656

Geologia / Pedologia

BT-98

231.114

7.513.010

Qualidade da água superficial VIII

BT-99

231.115

7.512.630

Geologia / Hidrografia

BT-100

231.128

7.512.686

Qualidade da água superficial IX

BT-101

231.205

7.511.437

Pedologia / Geomorfologia

BT-102

231.268

7.515.221

Geologia

BT-103

231.350

7.511.805

Geomorfologia

BT-104

231.356

7.510.303

Geologia

BT-105

231.364

7.510.279

Geologia / Geotecnia

BT-106

231.452

7.511.540

Geomorfologia

BT-107

231.636

7.509.027

Geologia

BT-108

231.800

7.510.708

Pedologia

BT-109

231.830

7.515.458

Geologia

BT-110

231.966

7.512.722

Geologia

BT-111

231.974

7.511.732

Geologia

BT-112

232.031

7.513.038

Geologia

BT-113

232.081

7.514.965

Geologia

BT-114

232.190

7.516.893

Geomorfologia

BT-115

232.277

7.514.776

Geologia / Geomorfologia

BT-116

232.414

7.514.108

Geologia

BT-117

232.428

7.513.890

Geologia
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Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) – 23K
Ponto

Campo de estudo analisado
Latitude - E

Longitude – N

BT-118

232.488

7.514.810

Geologia

BT-119

232.547

7.515.035

Geologia

BT-120

232.580

7.515.385

Pedologia

BT-121

232.755

7.515.083

Geologia

BT-122

233.126

7.513.977

Geologia / Hidrografia

BT-123

233.156

7.510.002

Geomorfologia

BT-124

233.239

7.508.855

Geologia

BT-125

233.272

7.509.119

Geologia

BT-126

233.304

7.508.826

Geomorfologia

BT-127

233.332

7.512.829

Hidrografia

BT-128

233.386

7.509.495

Geologia

BT-129

233.475

7.513.820

Geologia

BT-130

233.480

7.511.060

Geologia

BT-131

233.509

7.513.902

Pedologia

BT-132

233.514

7.513.898

Geologia / Geotecnia

BT-133

233.517

7.513.887

Geologia

BT-134

233.527

7.511.229

Geologia

BT-135

233.779

7.510.143

Pedologia

BT-136

233.816

7.512.850

Geologia

BT-137

233.897

7.513.221

Geologia

BT-138

233.911

7.506.619

Geologia

BT-139

233.937

7.506.868

Geologia

BT-140

234.134

7.512.524

Geomorfologia / Geotecnia

BT-141

234.234

7.515.179

Geologia
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9.1.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA ‐ AII
9.1.1.1. Geologia
As unidades geológicas que ocorrem na Área de Influência Indireta (AII) (Figura 9.1.1.1), definida como a
sub‐bacia do rio Corumbataí, correspondem à parte inferior da coluna estratigráfica da Bacia do Paraná
(Garcia et al., 2000).
Da base para o topo, ocorrem sedimentos do Grupo Itararé, das Formações Tatuí, Irati e Corumbataí,
datados do Paleozoico, seguidos por sedimentos da Formação Piramboia e Botucatu e pelos derrames
basálticos da Formação Serra Geral, do Mesozoico, e na sequência, por sedimentos aluvionares
cenozoicos presentes nos leitos e margens dos corpos d’água.
O retrabalhamento de algumas rochas mesozoicas e paleozoicas durante o Cenozoico deu origem aos
sedimentos da Formação Rio Claro, também observada nos sedimentos da AII.
a) Bacia do Paraná
A AII localiza‐se nos domínios da Bacia do Paraná, uma das maiores e mais expressivas bacias
sedimentares do mundo. Tais sedimentos foram depositados logo acima do embasamento
Neoproterozoico, formado a partir de sucessivos ciclos anacrônicos de aglutinações e colagens que
deram origem ao Supercontinente Gondwana (Almeida & Carneiro, 2004).
A Bacia do Paraná compreende uma área de sedimentação, do Paleozoico ao Triássico, quando se
iniciaram os processos de abertura do Atlântico Sul, que culminaram com intensa manifestação
magmática de natureza básica‐intermediária, alcalina e alcalino‐ultrabásica atribuídos à Formação Serra
Geral (Milani & Ramos, 1998 apud CPRM, 2003).
Grande parte dos ciclos formadores das rochas descritas a seguir, identificados na bacia por
pesquisadores diversos, representam ciclos marinhos transgressivos e regressivos, sendo que somente
sua porção superior, representada pelas rochas das Formações Piramboia, Botucatu e Serra Geral, foi
formada em ambiente puramente continental.
Na AII ocorre a estrutura conhecida como “Domo de Pitanga”, localizada a sudoeste do município de Rio
Claro, definida como um alto estrutural responsável pela disposição de rochas mais antigas ao lado de
rochas recentes (Riccomini, 1992).
O mapeamento dessa estrutura resultou no modelo da evolução estrutural da região de estudo, no qual
se admite pelo menos seis fases tectônicas que ocorreram desde o Permiano até o Quaternário:
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i)

abalos sísmicos sinsedimentares que produziram a injeção de diques clásticos arenosos,
orientados preferencialmente segundo a direção NE, durante os períodos Permiano e
Triássico;

ii)

extensão NE-SW generalizada na borda leste da Bacia do Paraná com intrusão de diques e
sills da Formação Serra Geral, durante os períodos Jurássico e Cretáceo;

iii)

transcorrência dextral com orientação principal NE, instalação de falhas NW a WNW, NNE e
ENE e dobramentos associados;

iv)

compressão NE-SW com instalação de falhas NNE e NNW e dobramentos associados;

v e vi) estruturas quaternárias no vale do rio Passa Cinco com falhas normais e reversas de direção
NE.
Estima-se que as fases iii e iv ocorreram entre o Creatáceo Superior e o Paleógeno, já que suas
estruturas não foram preenchidas por rochas básicas associadas ao magmatismo juro-cretácico
(Riccomini, 1992).
b) Grupo Itararé - Indiviso
De acordo com Garcia et al. (2000), o Grupo Itararé aflora na porção sul da AII, na região sudoeste do
município de Rio Claro, e representa a maior expressividade da glaciação continental que ocorreu no
supercontinente Gondwana.
Pertencente à base da sequência sedimentar que compõe a bacia hidrológica do Rio Corumbataí, o
Grupo Itararé apresenta uma complexa sequência sedimentar causada pela grande variedade de
processos deposicionais envolvidos e pela alta descontinuidade das litofácies presentes.
Mattos (2012) foi capaz de caracterizar e subdividir o Grupo Itararé em 8 fácies, onde a base da
sequência é representada por diamictitos e na direção do topo grada para sedimentos mais finos e bem
selecionados representados por arenitos, argilitos e ritmitos. Algumas porções possuem clastos de
granitos, gnaisses, quartzitos, metassedimentos e intraclastos e a matriz é comumente argilosa. Além
disso, os grãos são facetados e se concentram na base da sequência, em contato com o embasamento,
representado pelo Grupo São Roque.
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Legenda
Área de Influência Indireta (AII) do meio físico

Analândia

Área de Influência Direta (AID) dos meios físico e biótico

!

Área urbana

!

!

!

Hidrografia
!

!

!

!

Dique de diabásio

!

!

7.540.000

Cenozoico
Depósitos Aluvionares
Sedimentos arenosos, argilosos, siltosos, cascalheiras e turfas associados a sistemas fluviais, depositados em
planícies de inundação, fundos de canal e margens

Corumbataí

Itirapina

Formação Rio Claro
Cascalho, areia, argila, lamito; ambiente continental fluvial meandrante

Ri
oC

e

Rio

t
ba

aí

200.000

Mesozoico
Formação Itaqueri
Unidade muito heterogênea, constituída por ruditos, arenitos e pelitos, além de linhas de seixos distribuídos ao
longo da sequência e litoclastos da Formação Botucatu

ss

Pa

a Cinc
o

Rio Claro

!

7.520.000
!

Formação Serra Geral
Derrames tabulares de lavas predominantemente basálticas, com rochas intermediárias a ácidas e arenitos da
Formação Botucatu associados. Ao topo, vesículas preenchidas (quartzo, zeólitas, calcita, calcedônia, ametista,
entre outros) ou não

ab

ça

Coberturas não diferenciadas
Sedimentos arenosos, argilo-arenosos e conglomeráticos produzidos a partir do retrabalhamento de rochas
pretéritas regionais

or
um

!

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS (Garcia et al., 2000)

Rio C

!

240.000

!

Falha definida, inferida, encoberta

!

Ipeúna

Formação Botucatu
Arenitos finos a médios, avermelhados, com estratificação cruzada tangencial de médio a grande porte, típico
de ambiente desértico de dunas

!

Formação Piramboia
Arenitos finos a grossos, avermelhados, com estratificação cruzada de grande porte, exibindo, também,
depósitos pelíticos de inter-dunas, típicos de ambiente desértico úmido

!

Santa
Gertrudes

Charqueada

Formação Irati
Folhelho, siltito e argilito cinza escuro; calcário, marga e folhelho betuminoso com fósseis de répteis
mesossaurídeos; ambiente marinho, com decantação em profundidades, abaixo do nível de ação das ondas,
períodos de estratificação da coluna de água ou com influência de tempestades

7.500.000

Formação Tatuí
Siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho; lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos
discóides; cor cinza e cinza esverdeada, amarelada quando alterados; ambiente marino raso

0

Grupo Itararé Indiviso
Arenito, tilito, siltito, folhelho, ritmito, conglomerado e raras camadas de carvão; ambiente glácio-marinho
Rio P

Figura 9.1.1.1 - Mapa geológico da AII
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Paleozoico
Formação Corumbataí
Siltito argiloso, folhelho siltoso, com lâminas descontínuas de arenito, calcário micrítico e microesparítico,
maciço ou laminado; sucedidos por arenito, interlaminação entre arenito, siltito e argilito, siltito arenoso,
calcário micrítico e marga; ambiente marinho transicional

Página: 452

Acima dos diamictitos foi depositada uma sequência de arenitos divididos nas fácies “Arenito Grosso
Imaturo”, essencialmente maciça, com laminação nas regiões em que é mais fino e seixos de até 5 cm
distribuídos em sua matriz arenosa, além de conter pouca argila; fácies “Arenito Médio Maciço”,
constituída por arenitos finos a médios, raramente grossos, dispostos em pacotes espessos,
apresentando, por vezes, intercalações de argilitos, siltitos ou diamictitos; e fácies “Arenito Médio
Estratificado”, constituída por arenitos finos a médios, raramente grossos, porém com expressivo
desenvolvimento de gradação normal, estratificações cruzadas e estratificações cruzadas acanaladas.
Na sequência, foi identificada uma fácies “Siltito”, que apresenta siltitos de cores amareladas a
acinzentadas, geralmente bem selecionada, com camadas que variam em espessuras de metros a
dezenas de metros. Quanto às estruturas, as mais comuns são laminações plano-paralelas horizontais,
cruzada, lenticular, climbing ripples e dobras convolutas.
Acima foi descrita a fácies “Argilito”, caracterizada por argilitos homogêneos, de coloração acinzentada,
exibindo leve foliação ou ritmicidade, além de intercalações de siltitos e arenitos finos sem continuidade
lateral. Dispersos na matriz muito fina, é possível encontrar litoclastos originados do embasamento,
ocorrendo principalmente nas porções basais da fácies.
Ao topo de toda a sequência do Grupo Itararé ocorre a fácies “Ritmitos”, caracterizada por pares
rítmicos de argila-silte e argila-areia fina, dispostos em camadas geralmente de até 2 centímetros, sendo
que a espessura desses pares diminui conforme se avança para o topo da sequência.
c) Formação Tatuí
A Formação Tatuí ocorre na AII, quase que se limitando às rochas aflorantes do Grupo Itararé. De acordo
com Soares (1972) apud Assine et al. (2003), existem quatro descontinuidades ao longo de sua
sequência sedimentar. A primeira delas marca o contato entre a Formação Tatuí e o Grupo Itararé, que
paleogeograficamente, representa a transição do período glacial para o início da transgressão marinha
na Bacia do Paraná (Mattos, 2012).
A segunda descontinuidade serviu de base para a divisão da Formação Tatuí em dois membros, ambos
lamosos, mas de cores diferentes (marrom-arroxeado na base; cinza-esverdeados no topo). A terceira
descontinuidade ocorre entre os sedimentos argilosos, calcários e arenitos. E a quarta descontinuidade
marca o contato entre a Formação Tatuí e a base da Formação Irati (Membro Taquaral).
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De acordo com Assine (2003) os sedimentos arenosos predominam nesta formação e são intercalados
por lamitos, siltitos e conglomerados. Apresentam variação em fácies com variações granulométricas
(muito finos a grossos), de cores (branco, cinza, amarelo, vermelho e tons esverdeados) e de estruturas
(estratificação cruzada do tipo hummocky, estratificação cruzada planar ou cavalgante).
d) Formação Irati
A Formação Irati aflora predominantemente na porção sul da AII e corresponde à maior coluna d’água
durante a evolução da Bacia do Paraná (transgressão máxima). É subdividida em dois membros:
Taquaral (base) e Assistência (topo) e seu contato com a Formação Tatuí é do tipo “descontinuidade”.
O Membro Taquaral (Barbosa e Almeida, 1949 apud Lages, 2004) possui, no Estado de São Paulo,
espessura média de 10 m e é caracterizado por siltitos argilosos e folhelhos cinza-escuros e cinza-claros,
com laminação paralela.
O Membro Assistência é composto por folhelhos negros a acinzentados, com laminação paralela,
associados a horizontes de calcário dolomítico de coloração creme e cinza-escura, com restos
fossilíferos do Mesossaurus brasilienses. Alternâncias de calcários e folhelhos formam estratificação
rítmica, nas porções superiores da sequência, detentora do maior volume fossilífero. O ambiente
deposicional interpretado é o de plataforma marinha com áreas de restrições, onde a deposição se deu
com alternância de climas mais úmidos (folhelhos) e mais secos (dolomitos).
e) Formação Corumbataí
A Formação Corumbataí aflora predominantemente nas regiões sul, sudeste, leste e nordeste da AII
(Garcia et al., 2000), cujos argilitos configuram-se como o material (minério) que é objeto deste
licenciamento visando à extração da argila refratária (uso na indústria cerâmica).
Esta formação é composta, de acordo com Petri & Coimbra (1982) apud Christofoletti (2003), em sua
parte inferior por siltitos e argilitos roxos, verdes, castanhos e chocolates, com intercalação de arenitos
finos, calcário micrítico e microesparítico, maciço ou laminado, calciarenitos e leitos de sílex
relacionados a coquinhas. Ritmitos que alternam siltitos e argilitos, além de calcário micrítico e marga,
também foram descritos em direção ao topo.
As principais estruturas sedimentares são laminação plano-paralela, flaser, fendas de ressecamento,
laminação cruzada, marcas onduladas e, nos horizontes arenosos, estratificação cruzada de pequeno
porte e laminação descontínua (Schneider et al., 1974).
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Quanto ao ambiente de deposição, este é controverso. Schneider et al. (1974) consideram um
ambiente marinho profundo, redutor, para a base, e oxidante para o topo da sequência. Já Gama Jr.
(1979) considera, analisando as características faciológicas, planícies de maré com episódios esporádicos
de off-shore (quando transgressivo), admitindo condições mais continentais ao topo. Ronh e Lavina
(1993) consideram uma deposição em águas gradativamente mais rasas, com influência de
tempestades. Por fim, Souza (1985) sugeriu depósitos de alto mar, face da praia (shoreface) e planície
de maré (tidal flat).
f) Formação Piramboia
A Formação Piramboia, assim como a Formação Corumbataí, aflora em grande parte da AII, mais
especificamente nas regiões oeste, noroeste e norte.
Lavina et al. (1993) descrevem a Formação Piramboia como sendo composta por arenitos finos a
grossos, moderadamente selecionados, avermelhados, com estratificação cruzada de grande porte,
exibindo, também, depósitos pelíticos de interdunas, interpretados por depósitos de dunas eólicas.
g) Formação Botucatu
A Formação Botucatu está depositada logo acima da Formação Piramboia, apesar do hiato de cerca de
100 milhões de anos e, junto à Formação Serra Geral, compõem o Grupo São Bento.
Aflora nas regiões noroeste e oeste da AII e corresponde a arenitos de granulação fina a média, muito
bem selecionados, foscos, bem arredondados e esféricos. Apresenta coloração avermelhada e
estratificação cruzada tangencial de médio a grande porte, característica de dunas. Localmente, exibe
arenitos deposicionados em ambiente subaquoso (IPT, 1981).
h) Formação Serra Geral
A Formação Serra Geral aflora descontinuamente em toda a AII, embora as maiores áreas de ocorrência
estejam a leste e norte da região.
A sequência vulcânica da Bacia do Paraná é caracterizada por derrames tabulares de lavas
predominantemente basálticas, ocorrendo, subordinadamente, rochas de composição intermediária a
ácidas. Tais derrames ocorreram durante a quebra do Supercontinente Pangea no Cretáceo (CPRM,
2006).

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

14

Página: 455

Nestes corpos, é comum a presença de zoneamento textural, sendo que, na base e no topo, os
derrames apresentam cristais muitos finos ou até matriz vítrea, que gradam para texturas fanerítica
média e grossa para o centro, apresentando cristais de até 1 cm de diâmetro (Reis, 2013). Ainda,
exclusivamente nas porções mais ao topo dos derrames, é possível observar vesículas, preenchidas
(quartzo, zeólitas, calcita, calcedônia, ametista, entre outros) ou não.
Estratigraficamente os basaltos da Formação Serra Geral ocorrem acima dos arenitos da Formação
Botucatu, mas há regiões em que os derrames se encontram sobrepostos aos argilitos da Formação
Corumbataí.
i)

Formação Itaqueri

A Formação Itaqueri aflora em uma pequena porção da AII e corresponde a depósitos arenosos e argiloarenosos, que apresentam linhas de pedra compostas por seixos de quartzito, quartzitos e couraças
ferruginosas (Pinheiro et al., 2016). O ambiente deposicional é atribuído a leques aluviais sob condições
semiáridas e apresenta idades cenozoicas (Riccomini, 1995).
j)

Formação Rio Claro

A área aflorante da Formação Rio Claro está, principalmente, nas regiões centro-sul e leste da AII. Por se
tratar de um depósito de ambiente fluvial meandrante, a Formação se assenta sobre diversas outras
formações da região, como as Formações Corumbataí, Piramboia e Irati (Zaine, 1994).
Em relação ao conteúdo litológico presente na Formação, esta apresenta, frequentemente, um nível
conglomerático na base, que grada para um arenito argiloso a conglomerático, além de apresentar
litoclastos retrabalhados das respectivas formações sotopostas (pelitos e sílex quando na Formação
Corumbataí, clastos de quartzo quando na Formação Piramboia). Ainda na base, além dos ruditos,
sempre ocorrem arenitos argilosos, de coloração amarelada, avermelhada e arroxeada, com seixos de
quartzo esparsos ou em linhas, maciços ou com acamamento incipiente.
Os litotipos mais frequentes no resto da sequência são arenitos de cores variadas (esbranquiçados,
amarelados, avermelhados e arroxeados), predominantemente finos a médios, apresentando níveis
grossos a conglomeráticos. Alguns bancos mais espessos apresentam estratificação cruzada acanalada
ou planar, com outros níveis conglomerados na base (Zaine, 1994).
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k) Depósitos Aluvionares
Estes depósitos, de acordo com Garcia et al. (2000), ocorrem principalmente nas regiões sul e central da
AII. De acordo com CPRM (2006) são depósitos de areias, argilas, cascalheiras, siltes e turfas, associados
à sedimentação de sistemas fluviais (margens, fundo de canal e planície de inundação).
l)

Coberturas não diferenciadas

Esta unidade corresponde a sedimentos retrabalhados localizados na porção norte da AII e são
compostos por areias finas a grossas, localmente silto-arenosas e, em alguns casos, conglomeráticas.
Pode apresentar, ainda, material ferruginoso alóctone (CPRM, 2006).

9.1.1.2. Geomorfologia
Considerando a Divisão Geomorfológica do Estado de São Paulo proposta por Ross & Moroz (1997), a AII
encontra-se situada na faixa de transição de dois domínios geomorfológicos correspondentes ao
Planalto Atlântico, a oeste, e pela Depressão Periférica Paulista, a leste.
A disposição do relevo na porção da AII correspondente ao Planalto Atlântico está associada ao
afloramento de rochas areníticas e basálticas das Formações Botucatu e Serra Geral, respectivamente,
que resultam em morros com altimetrias com variação de 100 m.
O arcabouço geológico que ocorre na Depressão Periférica na AII, com alta diversificação dos litotipos
sedimentares do Grupo Itararé, Formação Piramboia e Formação Rio Claro, além de corpos intrusivos de
rocha magmática correlatos à Formação Serra Geral, reflete em uma morfologia de relevo complexa
para esse domínio geomorfológico.
Sua gênese está associada a aplainamentos de superfícies com continuidade dos processos
epirogenéticos (Ab’Saber, 1972), cuja subsidência do embasamento cristalino é ocasionada
principalmente pelas reativações mesozoicas, que promoveram grandes falhamentos verticais, além de
considerável contribuição dos movimentos extensionais e preenchimento de sedimentos cenozoicos.
De acordo com Garcia et al. (2000) é possível sintetizar a maior parte do relevo da AII como sendo um
mar de morros e colinas monótono com algum resquício escarpado representado por tabuleiros
basálticos da Formação Serra Geral (Figura 9.1.1.2).
Predominam as formas de relevo denominadas como “Morrotes Alongados e Espigões”, “Colinas
Amplas” e “Colinas Médias”, sendo possível observar, também, “Mesas Basálticas”, “Encostas com
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Cânions Locais”, “Escarpas festonadas” e “Morros Arredondados”. A Tabela 9.1.1.1 apresenta a
ocorrência em área (km²) de cada uma das unidades no contexto da Bacia Hidrográfica do Rio
Corumbataí (AII).
Tabela 9.1.1.1 - Área de ocorrência das unidades de relevo e respectivas razões.
Unidades de Relevo

Ocorrência em área (km²)

Ocorrência (%)

Morrotes Alongados e Espigões

611,52

35,66 %

Colinas Amplas

498,76

29,09 %

Colinas Médias

375,09

21,88 %

Morros Arredondados

31,45

1,83 %

Mesas Basálticas

30,68

1,79 %

Encostas com Cânions Locais

108,55

6,33 %

Escarpas Festonadas

58,47

3,42 %

A heterogeneidade das formas de relevo dispostas na Tabela 9.1.1.1 evidencia o forte controle
geológico sobre as unidades geomorfológicas. Essa diversidade de feições deve-se não apenas aos
diferentes tipos de rochas na AII, mas também à forma com que esses litotipos estão dispostos entre si.
Esse panorama resulta na atuação diferencial das superfícies de denudação no processo de erosão,
cujas morfologias descritas refletem em uma região geomorfologicamente complexa.
a) Morrotes Alongados e Espigões
Os “Morrotes Alongados e Espigões” ocorrem principalmente na área central da AII e são caracterizados
pela presença de interflúvios sem orientação preferencial, com topos angulosos e vertentes ravinadas
com perfis retilíneos. Apresentam drenagem de média a alta densidade, de padrão dendrítico em vales
fechados. A amplitude deste tipo de terreno é inferior a 100 m e a declividade encontrada não
ultrapassa 15%.
b) Colinas Amplas
A feição “Colinas Amplas”, assim como as colinas médias, ocorre na região central, noroeste e leste da
AII, é a principal feição de relevo do Planalto Ocidental Paulista e é representada por interflúvios com
área superior a 4 km², cujos topos são extensos e aplainados e as vertentes são retilíneas a convexas. As
drenagens nesta unidade de relevo possuem baixa densidade, padrão subdendrítico, vales abertos,
planícies aluviais interiores restritas com a presença de lagoas perenes ou intermitentes. As declividades
encontradas neste terreno podem chegar até 10%.
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c) Colinas Médias
As “Colinas Médias” ocorrem associadas às Colinas Amplas na AII, apresentando alguns aspectos
semelhantes. Os interflúvios exibem áreas que variam de 1 a 4 km², topos aplainados e vertentes com
perfis retilíneos a convexos. A densidade das drenagens, assim como nas colinas amplas, é baixa e
apresenta padrão mais retangular do que dendrítico. Os vales são abertos e fechados, com planícies
aluviais restritas e presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. As declividades
predominantes são baixas e dificilmente ultrapassam 15% e a amplitude do terreno atinge, no máximo,
100 m.
d) Morros Arredondados
Os “Morros Arredondados” estão localizados na porção do extremo norte da AII e exibem interflúvios
arredondados com área superior a 15 km², topos arredondados e achatados, vertentes com perfis
retilíneos a convexos. A densidade de drenagens é baixa, de padrão dendrítico, vales abertos e planícies
aluviais interiores restritas.

e) Mesas Basálticas
As “Mesas Basálticas” são observadas na região oeste da AII e são caracterizadas por um relevo de
chapada, plano e horizontal, bordejado por escarpas com declividade que ultrapassam facilmente 30%.
Neste caso, a forma da chapada é proporcionada pelo topo basáltico pertencente aos derrames da
Formação Serra Geral.
f) Encostas com Cânions Locais
As “Encostas com Cânions Locais” são caracterizadas pelas vertentes com perfis retilíneos a convexos,
drenagens de média densidade, vales fechados, localmente formando cânions e vales principais com
fundos chatos.
g) Escarpas Festonadas
As “Escarpas Festonadas” estão localizadas na região oeste da AII e são caracterizadas por anfiteatros
com interflúvios de topos angulosos e vertentes de perfis retilíneos. A drenagem apresenta alta
densidade, padrão dendrítico e vales fechados, por vezes, com cones de dejeção. A declividade das
regiões definidas por escarpas festonadas ultrapassa 30%.
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9.1.1.3. Pedologia
A formação dos solos é resultado da interação da rocha sã com o clima, a água subterrânea, cobertura
vegetal e a atividade da fauna e microrganismos. Deste modo, a depender da dinâmica destes fatores,
diferentes tipos de solos podem ser formados.
Na AII os tipos de maior ocorrência, em área, são os solos podzólicos vermelho-amarelos, latossolos
vermelho-amarelos, solos litólicos e latossolos roxos, ocorrendo, também, latossolos vermelho-escuros,
podzólicos

(argissolos)

vermelho-escuros,

terra

roxa

estruturada,

brunizens

(chernossolos)

avermelhados, cambissolos, areias quartzosas (neossolos) e solos hidromórficos (Garcia et al., 2000).
Os tipos pedológicos da AII são apresentados no mapa pedológico (Figura 9.1.1.3).
a)

Argissolos

Os Argissolos, ou podzólicos vermelho amarelos ou vermelho escuros, se referem ao tipo de solo de
maior relevância para o estudo da AII devido a sua ocorrência na maior parte da área. Têm como
principal característica o aumento de argila do horizonte superficial A para o subsuperficial B tipo
textural (Bt). Além da diferenciação granulométrica, geralmente a mudança de horizonte é
acompanhada de mudança de cor. Possui evolução avançada com atuação incompleta de processo de
ferralitização, em conexão com paragênese caulinítica-oxídica ou com hidróxido de alumínio entre
camadas (EMBRAPA, 2006).
As cores do horizonte Bt variam de cinza a vermelho, sendo que as do horizonte A normalmente são
sempre mais escuras em função da maior quantidade de matéria orgânica. As principais restrições a este
tipo de solo estão geralmente relacionadas à baixa fertilidade e, em alguns casos, à suscetibilidade à
erosão.
O empobrecimento dos constituintes minerais primários e secundários menos resistentes e
concentração relativa de argilominerais resistentes ou óxidos e hidróxidos ferro-aluminosos implicam
em uma mineralogia composta predominantemente por caulinita e, como minerais subordinados,
goethita, hematita e gibsita em diferentes proporções, que dependem do material de origem, da
intensidade do intemperismo e das condições de drenagem (EMBRAPA, 2006; IBGE, 2007), fazendo com
que seja classificado como vermelho em alguns locais e vermelho-amarelo em outros.
b)

Latossolos

Os latossolos representam a segunda maior ocorrência na AII e compreendem perfis muito
intemperizados e lixiviados, com avançado processo de ferratilização ou laterização. Apresentam pouca
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atividade das argilas, pequena a média capacidade de troca de cátions e baixas relações moleculares
sílica/alumínio e sílica/óxidos de ferro e alumínio (Kellog, 1949). Outras características incluem alta
profundidade, coloração homogênea com matrizes avermelhadas e/ou amareladas, distribuição mais ou
menos uniforme de argila ao longo do perfil e elevada estabilidade de agregados, além de boa
drenagem.
c)

Neossolos

Os litossolos, além das areias quartzosas, estão inseridos no grupo dos neossolos. Trata-se de solos
muito desenvolvidos, rasos, não hidromórficos, cujo horizonte A se encontra em contato direto com a
rocha sã ou horizonte C pouco espesso. Tipicamente, apresentam remanescentes rochosos, exibindo o
caráter pedregoso marcante, horizonte A delgado, cascalhento, de textura média.
d)

Brunizens

Os brunizens, atualmente denominados de chernossolos, são solos minerais, cujas características típicas
são alta saturação por bases e horizonte A chernozênico sobreposto a horizonte B textural ou B
incipiente com argila de alta atividade (esmectitas), ou sobre horizonte C carbonático ou horizonte
cálcico, ou ainda sobre a rocha, quando o horizonte A apresentar concentração de carbonato de cálcio.
Estes solos são produto de alteração não muito avançada de rochas muito ricas em cálcio e magnésio.
e)

Cambissolos

Os cambissolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente subjacente a
qualquer tipo de horizonte superficial, desde que não satisfaça as condições existentes para serem
classificados como vertissolos, chernossolos, plintossolos ou organossolos.
Por causa da forte influência em sua gênese causada pelo tipo de material que deu origem ao solo, junto
a condições climáticas e forma de relevo, os cambissolos podem variar muito de um local para outro,
apresentando diferentes característica quanto ao modo de drenagem, profundidade, coloração e
saturação por bases (distróficos ou eutróficos). Geralmente, apresentam características da rocha que
deu origem ao solo, como minerais primários.
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f)

Solos hidromórficos (Gleissolos)

A classe dos solos hidromórficos é variada, podendo ocorrer nos diferentes tipos pedológicos já citados,
e possuem, em comum, saturação por água durante longos períodos de tempo ou durante o ano todo e,
por isso, apresentam forte gleização.
São solos formados por material mineral que apresentam horizonte glei, que pode ser tanto superficial
A, quanto subsuperficial (C, B ou E). O horizonte superficial apresenta cores desde cinzentas até pretas
(típicas do ambiente redutor responsável pela origem destes solos, em razão dos longos períodos
saturados em água, ou seja, com baixa concentração de oxigênio, somada à demanda do oxigênio dos
organismos vivos ali presentes), espessura normalmente entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de
carbono orgânico.

9.1.1.4. Geotecnia
O estudo do potencial de riscos geotécnicos presentes na área de influência do empreendimento busca,
analisando as relações entre a declividade, pedologia, geologia, uso e ocupação do solo, hidrogeologia,
representar e destacar, através de cartas geotécnicas, as limitações e potencialidades do terreno quanto
à ocorrência de movimentos de massa e subsolo, inundações e processos erosivos, além de sugerir
soluções em engenharia preventivas ou de correção do terreno.
A base cartográfica usada no presente estudo para caracterizar os ricos geotécnicos presentes na AII foi
a “Carta Geotécnica do Estado de São Paulo” (IPT, 1994), em escala 1:500.000 (Figura 9.1.1.4). De modo
geral, a intensidade dos riscos geológicos presentes na região está intimamente ligada à declividade do
terreno e tipo pedológico presente, ao passo que, quanto maior for a declividade e mais arenoso o solo,
maiores os riscos geotécnicos.
No contexto da AII foram identificados quatro compartimentos de processos geotécnicos primários,
sintetizados por erosão, movimento de massa e problemas na estabilidade dos taludes e da fundação
ligados ao recalque do solo promovido por materiais expansíveis. Estes estão associados com outros seis
processos geotécnicos secundários, que incluem o aparecimento de sulcos, ravinas, voçorocas,
escorregamentos, expansão e contração do solo e recalques por colapso do solo.
O risco mais presente na AII é o de erosão linear (aparecimento de ravinas, voçorocas e sulcos) seguido
por problemas de instabilidade de taludes e problemas de fundação causados pela natureza expansiva /
contrativa do solo presente. Juntos, estes riscos somam aproximadamente 50% de ocorrência, em área,
e estão presentes nas porções norte, oeste, centro e sudoeste da AII. Ainda na porção oeste é possível
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observar regiões que apresentam alto potencial de escorregamentos, tanto naturais quanto induzidos,
relacionados às escarpas e mesas basálticas, além de regiões de alta susceptibilidade de erosão linear.
Na região leste da AII são observadas situações de instabilidade de taludes causados pela expansão /
contração do material presente no subsolo e recalques no solo, mas no geral é uma região que oferece
alta estabilidade dos elementos geotécnicos descritos.
Ao sul, há maior ocorrência em área de terrenos estáveis, além de uma porção bem pequena de
problemas de fundação e instabilidade de taludes ocasionados pelo tipo de material que compõe o
subsolo.
Tendo em vista que o principal parâmetro adotado para a caracterização do grau de suscetibilidade a
processos de instabilidade geotécnica está diretamente relacionado à taxa de declividade de um
terreno, foi elaborado um mapa de declividades para a AII do empreendimento (Figura 9.1.1.5),
considerando as classes estabelecidas por Ross (2000).
Deve-se ressaltar que outros fatores, como a presença de feições indicativas de remobilizações
superficiais de massa, o tipo e densidade da cobertura vegetal e as características do solo também
contribuem para o mapeamento de instabilidade geotécnica. Assim, esse parâmetro de interesse deve
ser obtido por uma ponderação entre todos esses elementos, e não apenas pela relação direta com as
taxas de declividade.
As classes de declividade e fragilidades propostas por Ross (2000), além do percentual da área da AII
ocupada pelas mesmas são apresentadas na Tabela 9.1.1.2.
Tabela 9.1.1.2 - Porcentagem de área ocupada por classe de declividade na AII (Ross, 2000)
Classe de declividade

Classe de fragilidade

Área ocupada (%)

1 (0 - 6%)

Muito baixa

40

2 (6 - 12%)

Baixa

24

3 (12 - 20%)

Média

19

4 (20 - 30%)

Alta

12

5 (maior que 30%)

Muito alta

5
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Figura 9.1.1.4 - Carta geotécnica da AII
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Figura 9.1.1.5 - Mapa de declividade da AII
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Observa-se na Figura 9.1.1.5 o forte condicionamento geológico frente a declividade do terreno. As
classes referentes às fragilidades muito baixas e baixas (declividades inferiores a 12%) são dominantes,
com ocupação de 64% da AII e maior ocorrência na porção oeste e nos leitos dos rios Passa Cinco e
Corumbataí, onde predominam rochas sedimentares das Formações Corumbataí e Rio Claro, além de
sedimentos inconsolidados.
As classes de declividade superiores a 12% recobrem uma área de 36% da AII, sendo predominantes nas
suas porções oeste e norte, onde o contexto geológico é representado por basaltos da Formação Serra
Geral e arenitos da Formação Botucatu. As maiores declividades ocorrem no extremo oeste da área,
onde as cotas atingem 1.000 m.
Nas áreas de relevo mais suavizado e onde ocorre pedogênese avançada, a baixa erosividade natural e
alta capacidade de sedimentação e compactação resultam em alta estabilidade frente aos processos
intempéricos. Por outro lado, a maior possibilidade de os solos residuais possuírem argilomineirais
expansivos em sua composição faz com que o aumento da plasticidade, resultante do contato dessas
argilas com água, ocasione na diminuição da resistência do solo.
Considerando-se os fatores acima expostos, a Figura 9.1.1.6 apresenta o mapa de susceptibilidade à
erosão da AII. Neste mapa é possível observar que a porção sul e oeste da AII apresentam muito baixa
ou baixa susceptibilidade à erosão, já a porção norte, oeste e sudoeste apresentam alta ou muito alta
susceptibilidade à erosão por sucos, ravinas e voçorocas.

9.1.1.5. Clima
A descrição do clima foi elaborada de acordo com a dinâmica atmosférica da mesorregião climática em
que a AII do empreendimento está inserida, no município de Rio Claro. Para tanto, os parâmetros
analisados foram: temperatura do ar, precipitação e evapotranspiração potencial e real.
A classificação de Köppen foi proposta no ano de 1900 e fornece uma maneira fácil e prática de
entender o clima de uma determinada região de acordo com a sigla empregada. No sistema de
classificação, cada tipo de clima pode apresentar até três letras, sempre em uma determinada ordem,
que significam, da primeira para a terceira: a característica geral do clima da região, representadas pelas
letras maiúsculas; a segunda letra traz as particularidades da precipitação da região; e a terceira letra
representa a temperatura média.
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Figura 9.1.1.6 - Mapa de Susceptibilidade à erosão da AII
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Na AII, dois contextos climáticos são observados, representados pelo “Clima Subtropical de Inverno Seco
e Verão Quente (Cwa)” e “Clima Tropical com Inverno Seco (Aw)” (CEPAGRI, 2018), conforme
apresentado na Figura 9.1.1.7.
A letra “C” indica que as temperaturas do mês mais frio chegam a menos de 18 °C. A cifra “w” sinaliza
que há precipitação nos verões e seca nos invernos, enquanto que a letra “a” indica que a temperatura
média do mês mais quente é superior a 22 °C.
Já o clima do tipo “Aw” é caracterizado como tropical chuvoso, com inverno seco, cujas temperaturas
mais frias são geralmente superiores a 18° C. O mês mais seco dificilmente ultrapassa 60 mm em
precipitação.
Para avaliar as características climáticas na região do empreendimento e em suas áreas de influência,
foram utilizados dados da:
•

estação de São Carlos do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO)
para as médias de precipitação e evapotranspiração real dos anos 2007 a 2014;

•

estação de Rio Claro do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à
Agricultura (CEPAGRI) para os valores das temperaturas (máxima, média e mínima) obtidos
em 2017;

•

estação de São Carlos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para precipitação,
evapotranspiração real acumulada para o ano de 2017 e séries históricas (1961-1990) das
médias de temperaturas máxima, mínima e média compensada.

Os dados da estação de São Carlos foram utilizados já que se tratam de informações automatizadas
obtidas em maior período de tempo, o que permite o detalhamento da análise dos mesmos.
A Tabela 9.1.1.3 apresenta os valores de temperatura do ar para o ano de 2017 e para a série histórica
(1961-1990) da região de Rio Claro.
Já os dados pluviométricos, de evapotranspiração real e potencial, velocidade e direção dos ventos são
apresentados na Tabela 9.1.1.4.
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Figura 9.1.1.7 - Mapa climático da AII
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Tabela 9.1.1.3 - Dados de 2017 (Rio Claro) e série histórica (1961-1990) da temperatura obtida na estação
meteorológica de São Carlos.
Temperatura do ar (°C) - (2017) [2]

Temperatura do ar (°C) - (1961-1990) [1]

Mês

Máxima
média

Mínima
média

Média
compensada

Máxima
média

Mínima
média

Média
compensada

Janeiro

29,8

18,5

24,2

27,9

18,1

22,4

Fevereiro

29,9

18,7

24,3

28,0

18,3

22,7

Março

29,5

18,0

23,8

28,0

17,7

22,4

Abril

27,9

15,4

21,6

26,7

16,0

20,8

Maio

26,0

12,7

19,3

24,5

13,7

18,5

Junho

24,9

11,2

18,1

23,5

12,4

17,3

Julho

25,1

10,7

17,9

23,8

12,1

17,3

Agosto

27,3

12,1

19,7

26,0

13,5

19,1

Setembro

28,3

14,1

21,2

27,0

14,8

20,2

Outubro

28,8

15,8

22,3

27,3

15,7

21,2

Novembro

29,2

16,6

22,9

27,5

16,5

21,7

Dezembro

29,1

17,9

23,5

26,9

17,6

21,9

[1] Dados históricos da Estação de monitoramento de São Carlos (CIIAGRO, 2017). [2] Dados de 2017 obtidos no CEPAGRI
para o município de Rio Claro.

Tabela 9.1.1.4 - Precipitação acumulada, Evapotranspiração real acumulada, velocidade e direção do vento.

Precipitação acumulada (mm)
Mês

Evapotranspiração real
acumulada (mm) [1]

Velocidade
do vento
(média km/h)

Direção do
vento
(média - Az)

2007-2014
(média) [1]

2017 [2]

2007-2014
(média) [1]

2017 [2]

2017 [2]

2017 [2]

Janeiro

283,3

230

130,2

33,5

1,0

SE

Fevereiro

176,8

145

107,1

87,4

1,4

SE

Março

164,1

165

94,1

105,4

2,0

SE

Abril

104,4

161

75,5

102,1

1,8

SE

Maio

51,9

136

48,2

62,5

1,0

SE

Junho

59,6

7

42,3

65,7

1,1

SE

Julho

43,1

0

47,0

17,9

1,4

SE

Agosto

39,2

26

43,3

16,0

1,8

SE

Setembro

65,0

56

49,9

8,5

2,3

SE

Outubro

92,4

144

88,9

84,5

1,9

SW

Novembro

139,5

181

104,1

108,0

2,1

SW

Dezembro

202,5

282

110,1

111,3

2,0

SW

[1] Dados da Estação de monitoramento de São Carlos (CIIAGRO, 2017). [2] Precipitação, evapotranspiração real
acumulada (INMET, 2018).
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Considerando o climograma da série histórica de Rio Claro e São Carlos (Figura 9.1.1.8), pode-se
determinar que o tipo climático da região em que a AII está inserida assemelha-se ao Cwa, com inverno
seco (temperaturas médias próximas a 18°C e precipitação em torno de 50 mm/mês) e verão quente e
chuvoso (temperaturas médias próximas a 23°C e precipitação em torno de 175 mm/mês). As massas de
ar estão intrinsecamente relacionadas a esse tipo climático, uma vez que a região é regida pelas massas
de ar úmidas Tropical Atlântica e Equatorial Continental durante o verão e pela massa de ar seca Polar
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Figura 9.1.1.8 - Climograma da região de Rio Claro (CIIAGRO, 2018; INMET, 2018; CEPAGRI, 2018).

A variação da precipitação pluviométrica mensal na região da AII indica um período chuvoso entre os
meses de outubro a maio e um período seco entre junho e setembro. Considerando a média histórica, a
máxima precipitação ocorre em janeiro, com valor de 283,3 mm/mês. O valor mínimo mensal é
registrado em agosto, com 39,6 mm/mês. As precipitações totais médias correspondem a 1.421,7
mm/ano. A Figura 9.1.1.9 mostra o mapa pluviométrico da AII.
A evapotranspiração potencial também se faz relevante para a análise climática, uma vez que esse
parâmetro, de acordo com a definição de CIIAGRO (2018), corresponde à máxima capacidade da água a
ser perdida como vapor, através de uma ponderação entre a evaporação da água no solo e a
transpiração de uma vegetação, em uma região específica em um dado intervalo de tempo. Também é
utilizado para medir a disponibilidade de energia solar na região, indicando assim, de forma indireta, a
taxa de insolação.
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Figura 9.1.1.9 - Mapa pluviométrico da AII
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A evapotranspiração real é a soma total da transferência de vapor para a atmosfera (evaporação da
água da superfície e transpiração das plantas), considerando as condições atuais de parâmetros
atmosféricos, umidade do solo e condições da cultura (CIIAGRO, 2018).
A curva ao longo do ano na região de estudo obedece ao mesmo padrão da evapotranspiração e
precipitação (Figura 9.1.1.10). A menor amplitude das taxas de evapotranspiração, entretanto, indica
comportamento menos volúvel, fazendo com que, em alguns meses do ano, a evapotranspiração tenha
superado as taxas de precipitação.
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Figura 9.1.1.10 - Volume mensal de precipitação e evapotranspiração potencial e real da região de estudo
(dados de 2017 - INMET, 2018).

Em relação à precipitação e evapotranspiração potencial, com base nos dados da série histórica de 2007
a 2013 (CIIAGRO, 2018), a Figura 9.1.1.11 mostra, graficamente, a evolução média anual nesse período.
Nota-se que o ano de 2009 foi o mais chuvoso neste período, com precipitação de 2.183,6 mm e, 2008,
o ano menos chuvoso, com precipitação média de 1.023,6 mm.

Já os valores médios de

evapotranspiração potencial se mantêm pouco acima de 1.000 mm ao longo do ano, apresentando
maior diferença em relação à precipitação em 2009.
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Figura 9.1.1.11 - Precipitação anual média e evapotranspiração potencial.

9.1.1.6. Hidrografia
A AII está inserida no contexto hidrográfico-político da Unidade de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos nº 5 (UGRHI 05), que é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí. Mais especificamente, a AII corresponde à sub-bacia do rio Corumbataí, conforme apresentado
na Figura 9.1.1.12.
A vazão média na UGRHI 05 é de 172 m3/s e a vazão mínima de 7 dias consecutivos com período de
retorno de 10 anos (Q7,10) é de 43 m3/s (CHB-PCJ, 2013). Os principais usos dos recursos hídricos em
toda a UGRHI 05 são a agropecuária e indústria de cerâmicas (destaque para o polo cerâmico de Santa
Gertrudes). Ainda, vale destacar a atividade industrial de áreas mais desenvolvidas, que exercem
atividades relacionadas à indústria petroquímica, têxtil, sucroalcooleiras, metal-mecânicas e outras.
A sub-bacia do rio Corumbataí pode ser desmembrada em microbacias denominadas de alto, médio e
baixo Corumbataí, Ribeirão Claro e Passa-Cinco (Garcia et al., 2000). Compreende área de drenagem em
apenas uma unidade federativa, o Estado de São Paulo, implicando, portanto, em um órgão gestor, o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ).
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Com o objetivo de caracterizar o regime hídrico da sub-bacia do rio Corumbataí foram utilizados os
dados apresentados pelo CBH-PCJ em seus relatórios de situação.
Na elaboração do quadro de qualidade das águas superficiais dessa sub-bacia foram utilizados os dados
disponíveis dos dez pontos do programa de monitoramento integrado da Rede Básica da CETESB com a
rede Federal da ANA, localizados dentro da AII. Para a análise de usos dos recursos hídricos, foram
identificados todos os pontos de captação de água outorgados pelo DAEE (Departamento de Águas e
Energia Elétrica).

a) Caracterização do regime hídrico da sub-bacia do rio Corumbataí
A sub-bacia hidrográfica do rio Corumbataí corresponde à área drenada por esse rio desde sua
nascente, no município de Analândia/SP, até sua foz, no rio Piracicaba, no município de Piracicaba, com
área de drenagem de aproximadamente 1.715 km². Os valores medidos do QLP e Q7,10 foram de
20,84 m3/s e 4,65 m3/s, respectivamente (CHB-PCJ, 2013).
O rio Corumbataí é classificado como obsequente (flui no sentido contrário ao do mergulho das
camadas sedimentares) no trecho compreendido entre sua nascente e o município de Corumbataí;
subsequente (flui de acordo com o mergulho das camadas sedimentares) no trecho compreendido entre
o município de Corumbataí até as proximidades de sua foz, no rio Piracicaba, quando ganha caráter
retilíneo e insequente (quando não há controle geológico aparente).
Além do trecho retilíneo observado apenas nas proximidades de sua foz, o rio Corumbataí apresenta
morfologia meandrante em todo o restante do seu curso (Etchbehere, 2011).
Quanto à disponibilidade hídrica calculada para áreas dentro do Estado de São Paulo, os valores de
vazões médias de longo período (QLP) e mínimas de 7 dias consecutivos com período de retorno de 10
anos (Q7,10) compreendem os parâmetros de maior relevância. Tais parâmetros foram determinados em
consonância com a metodologia de Regionalização Hidrológica desenvolvida pelo DAEE e apresentados
no Relatório “0” do Comitê de Gestão de sua UGRHI.
As vazões médias de longo período (QLP) são calculadas considerando-se a média de precipitação na
bacia e a área total de drenagem, enquanto que as vazões mínimas referem-se à mínima vazão com sete
dias de duração em um período de retorno de 10 anos (Q 7,10). De acordo com DAEE (1988), tal valor é
utilizado como o indicador da disponibilidade hídrica natural de um curso d’água, pois, em comparação
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com a vazão mínima diária, sofre menos influência de erros operacionais e intervenções humanas no
curso de água e, em relação à vazão mínima mensal, é suficientemente mais detalhada.

b) Qualidade das águas superficiais na sub-bacia do rio Corumbataí
A avaliação da qualidade dos cursos hídricos regionais foi feita a partir do monitoramento realizado pela
CETESB/ANA, para o ano-base de 2016, disponibilizado no Relatório de Qualidade das Águas Superficiais
no Estado de São Paulo. Para tanto, utilizou-se os dados dos locais inseridos na AII e monitorados por
esses órgãos (Tabela 9.1.1.5).
Tabela 9.1.1.5 - Pontos de monitoramento CETESB/ANA na AII.
Coordenadas
UTM - 23K
(SIRGAS2000)

Cód CETESB

Local de amostragem

Município

CRUM 02050

Na régua do DAEE 4D-023R, em Analândia.

Analândia

7.550.460 N
224.779 E

CRUM 02080

Na captação da ETA II de Rio Claro

Rio Claro

7.528.993 N
236.412 E

CRUM 02100

Ponte na Rodovia São Pedro/Araras, próximo ao Distrito
industrial de Rio Claro.

Rio Claro

7.526.512 N
235.309 E

CRUM 02200

Ponte na Estr. Assistência/Paraisolândia, em Rio Claro

Rio Claro

7.507.800 N
230.081 E

CRUM 02300

No Bairro Recreio, Usina Tamandupá, em Charqueada, junto a
DAEE 4D-021.

Charqueada

7.500.336 N
224.067 E

CRUM 02500

Na captação da SEMAE de Piracicaba

Piracicaba

7.494.552 N
224.257 E

CRUM 02900

Na foz com o Rio Piracicaba.

Piracicaba

7.488.932 N
224.958 E

LARO 02500

Na captação ETA I -Rio Claro, próximo do Horto Florestal

Rio Claro

7.519.671 N
238.488 E

LARO 02900

Ponte próxima à foz do Rio Claro com o Rio Corumbataí, no
distrito de Assistência.

Rio Claro

7.511.805 N
233.873 E

GERT 02500

Na captação de Santa Gertrudes.

Santa Gertrudes

7.514.876 N
240.657 E

Fonte: CETESB (2016)

Com o objetivo de medir os possíveis impactos associados aos esgotos domésticos e industriais, tal
monitoramento estabeleceu a evolução das variáveis que medem a qualidade de águas. Desse modo, a
CETESB mediu os valores de condutividade elétrica, turbidez, quantidade de nitrato, nitrogênio
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amoniacal, oxigênio dissolvido, demanda biológica de oxigênio (DBO), fósforo, Escherichia coli e
Clorofila-a, comparando a média da série histórica (2011-2015) desses parâmetros com a média do ano
de referência (2016).
Os resultados do monitoramento da água nos 10 pontos monitorados são apresentados na Tabela
9.1.1.6. Destacam-se os pontos de monitoramento localizados no município de Rio Claro, sendo que os
pontos 2900, 280, 2100 e 2500 se situam a leste e a montante da área objeto de licenciamento,
passando pela cidade de Rio Claro, e o ponto 2200 se localiza a jusante. Os demais pontos têm influência
de outras áreas e municípios.
Comparando-se os resultados obtidos em 2016 com a média do período entre 2011 e 2015, os
indicadores físico-químicos e químicos sofreram uma melhora acentuada na maioria dos parâmetros,
com exceção dos valores de condutividade e oxigênio dissolvido (OD) que apresentaram aumento
considerável para o ano-base, ainda, é possível dizer que a maioria dos pontos de monitoramento
captaram valores conforme os padrões estabelecidos nas normas de referência consultadas (MMA
357/05, CONAMA 396/08, 518/04 do Ministério da Saúde e CETESB nº 045/2014/E/C/I).
A Tabela 9.1.1.7 apresenta as percentagens de resultados não-conformes para metais (alumínio,
cádmio, chumbo, cobre, ferro, manganês, mercúrio, níquel e zinco), além de toxicidade crônica (ensaio
ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia) nos pontos monitorados pela CETESB/ANA. Tais indicadores
estão associados a possíveis lançamentos de efluentes industriais.
Os valores para manganês total, chumbo, alumínio e ferro apresentaram aumento nos valores de
desconformidades que variam de 25 a 50%. Os outros parâmetros analisados apresentaram ou
estabilidade ou aumento ou diminuição sensíveis, de cerca de 5%.
Como compilação dos dados obtidos, a CETESB utiliza índices de qualidade denominados IQA (Índice de
Qualidade de Água), IET (Índice de Estado Trófico) e IVA (Índice de qualidade de água para proteção da
Vida Aquática). Cabe ressaltar que o IQA é calculado de forma ponderada, considerando nove variáveis:
coliformes fecais, potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio
amoniacal, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido (OD).
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Tabela 9.1.1.6 ‐ Valores médios dos principais parâmetros de qualidade monitorados na sub‐bacia.
PONTOS DE MONITORAMENTO
PARÂMETROS ANALISADOS
CE (µS/cm)

CRUM 02050

CRUM 02080

CRUM 02100

CRUM 02200

CRUM 02300

2016

2011‐2015

2016

2011‐2015

2016

2011‐2015

2016

2011‐2015

2016

2011‐2015

28

25

53

48

53

49

192

209

147

156

Turbidez (UNT)

30

26

88

57

56

65

64

74

61

102

Nitrato (mg/L)

0,59

0,53

0,84

0,77

0,86

0,77

0,92

0,73

0,8

0,8

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,33

0,14

0,37

0,23

0,35

0,18

1,3

1,8

0,85

1,3

OD (mg/L)

8,6

7,9

7,5

7,3

7,8

7,5

6,8

5,1

6,8

5,9

DBO (mg/L)

2,2

2

2,3

2,2

2,2

2,2

4

6,3

2,8

5,4

Fósforo (mg/L)

0,032

0,057

0,09

0,079

0,075

0,05

0,28

0,25

0,18

0,36

E. coli (UFC/100 ml)

232

297

3,3E^+03

3,2E^03

2,0E^03

2,7E^03

3,0E^04

3,9E^04

9,3E^03

5,5E^03

Clorofila‐a (µg/L)

1

0,85

2,6

2,9

1,2

2,5

1,2

1,2

1,3

3,2

PONTOS DE MONITORAMENTO
PARÂMETROS ANALISADOS

CRUM 02500

CRUM 02900

LARO 02500

2016

2011‐2015

2016

2011‐2015

2016

LARO 02900

2011‐2015

2016

2011‐2015

GERT 02500
2016

2011‐2015

CE (µS/cm)

150

163

157

176

62

58

314

298

50

52

Turbidez (UNT)

66

105

70

92

21

32

56

70

13

29

Nitrato (mg/L)

0,92

0,96

1

1

0,42

0,36

2,1

1,5

0,08

0,09

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,53

0,96

0,85

0,8

0,38

0,27

0,98

2,3

0,33

0,14

OD (mg/L)

6,9

6,1

7

5,9

6,6

6,2

7,4

6,8

6,9

6,2

DBO (mg/L)

2,7

4,9

2,8

5

2

2,2

2,2

6,9

2

2,2

Fósforo (mg/L)

0,18

0,15

0,18

0,18

0,025

0,049

0,55

0,28

0,02

0,1

E. coli (UFC/100 ml)

3,4E^03

3,3E^03

1,0E^04

1,5E^04

266

793

1,5E^03

2,4E^03

125

153

Clorofila‐a (µg/L)

1,1

6,5

1,3

4,4

1

0,68

2,8

7,5

1,8

2,4

Fonte: CETESB (2016)
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Tabela 9.1.1.7 ‐ Porcentagens de resultados não conformes com os padrões de qualidade na sub‐bacia.
PARÂMETROS ANALISADOS

CRUM 02050
2016
2011‐2015

PONTOS DE MONITORAMENTO
CRUM 02080
CRUM 02100
CRUM 02200
2016
2011‐2015
2016
2011‐2015
2016
2011‐2015

CRUM 02300
2016
2011‐2015

Manganês total

25

5

50

25

50

25

25

15

50

25

Níquel total

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

Zinco total

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

Ens. Ecotoxic. c/ Ceriodaphna dúbia

0

33

0

30

33

33

0

10

0

8

Cádmio total

0

0

0

5

0

5

0

0

0

5

Mercúrio total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chumbo total

0

5

25

5

0

10

0

5

0

20

Número de células de cianobactérias

‐

‐

0

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Alumínio dissolvido

50

25

75

45

75

45

50

40

75

40

Ferro dissolvido

50

25

50

45

75

60

75

35

100

55

Cobre dissolvido

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PARÂMETROS ANALISADOS

CRUM 02500
2016
2011‐2015

PONTO DE MONITORAMENTO
CRUM 02900
LARO 02500
2016
2011‐2015
2016
2011‐2015

L0ARO 02900
2016
2011‐2015

GERT 02500
2016
2011‐2015

Manganês total

50

40

50

35

0

5

25

15

0

35

Níquel total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zinco total

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

Ens. Ecotoxic. c/ Ceriodaphna dúbia

0

5

0

0

75

5

0

33

75

10

Cádmio total

0

10

0

5

0

0

0

5

0

0

Mercúrio total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chumbo total

25

10

25

10

0

5

0

10

0

5

Número de células de cianobactérias

0

0

‐

‐

0

0

‐

‐

‐

‐

Alumínio dissolvido

50

40

50

30

50

40

75

35

25

20

Ferro dissolvido

75

55

75

45

75

75

100

70

50

60

Cobre dissolvido

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: CETESB (2016)
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Expresso em uma escala de 0 a 100, pode ser classificado em: 79 < IQA ≤ 100 ótimo; 51 < IQA ≤ 79 bom;
36 < IQA ≤ 51 regular; 19 < IQA ≤ 36 ruim; IQA ≤ 19 péssimo.
Na Tabela 9.1.1.8 são apresentados esses índices de avaliação da qualidade geral das águas para cada
ponto de monitoramento. Considerando tais resultados, a qualidade das águas na região onde está
localizado o empreendimento foi classificada como “bom”, sendo que somente um ponto (CRUM
02200) apresentou média anual classificada como regular, considerando-se o ano de 2016.
Tabela 9.1.1.8 - Resultados dos índices de Qualidade das Águas dos pontos monitorados
Ponto
CRUM
02050

Índice

JAN

MAR

MAI

JUL

SET

NOV

Média 2016

IQA

72

75

73

74

74

69

73

IET

49,80

49,80

49,80

50,85

50,06

2,2

2,2

3,2

2,5

62

64

57

60

51,83

53,59

59,76

56,45

2,2

3,2

4,2

3,2

66

68

54

62

52,31

50,93

55,78

53,25

3,4

2,2

3,2

2,9

IVA

CRUM
02080
CRUM
02100
CRUM
02200
CRUM
02300
CRUM
02500
CRUM
02900

LARO 02500

LARO 02900

GERT 02500

IQA

44

IET

60,62

63

IVA
IQA

47

IET

53,98

63

IVA
IQA

60

IET

56,52

46

IVA
IQA

51

IET

56,52

52

IVA
IQA

55

IET

54,77

55

IVA
IQA

56

IET

53,71

54

IVA
69

68

73

50

51

43

48

55,78

55,78

45

57,58

56,42

3,2

3,2

3,2

3,2

54

56

45

54

55,78

55,78

66

57,97

56,51

3,2

3,2

3,2

3,2

59

65

42

58

54,39

53,98

57,58

55,18

3,2

3,2

3,2

3,2

54

61

43

53

58,56

54,77

57,58

56,16

3,2

3,2

3,2

3,2

70

53

IQA

69

71

76

71

72

IET

49,80

49,80

49,80

50,85

50,06

IVA

3,4

3,4

2,2

3,4

3,1

IQA

40

60

63

60

56

54

75

57

IET

58,63

66,05

59,29

61,54

61,38

IVA

3,2

5,2

3,2

4,2

4,0

IQA

75

75

77

74

76

IET

52,34

51,83

51,55

53,01

52,18

IVA

3,4

3,4

2,2

4,4

3,4

75

79

Fonte: CETESB (2016).
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c) Uso das águas superficiais no município de Rio Claro
A base de dados disponibilizada pelo DAEE relacionada aos usos dos recursos hídricos outorgados
permite restringir a busca por município, sendo que, para o presente estudo, foram pesquisados os usos
em Rio Claro, município de maior relevância. A partir dessa base foram individualizados cada tipo de
usuário/finalidade de uso (abastecimento público, agricultura, processos industriais, industrial sanitário,
sanitário público e paisagismo) e o tipo de intervenção (captação, lançamento e barramento). Esses
dados auxiliam na caracterização geral das sub-bacias, uma vez que os diferentes tipos de uso e
quantidade de pontos de intervenção interferem diretamente na razão demanda/disponibilidade hídrica
das bacias e na qualidade de suas águas.
Atualmente, o município de Rio Claro possui, ao todo, 865 pontos outorgados, entre usos em recursos
superficiais e subterrâneos da água. Desconsiderando-se os usos relacionados a captações subterrâneas,
desassoreamento, travessias e extração de minérios classe II, restam um total de 736 pontos.
A Tabela 9.1.1.9 apresenta os pontos outorgados para a utilização de recursos hídricos superficiais
nessas sub-bacias, em levantamento realizado junto a esse órgão.
Tabela 9.1.1.9 - Usos dos recursos hídricos superficiais nas sub-bacias

Captação

Lançamento

Barramento

Canalização

Vazão por
finalidade de uso
(m³/h)

Público

15

10

3

6

1.202,22

Industrial

177

97

4

0

1.763,17

Rural

123

71

24

1

1.171,24

Mineração

18

13

1

0

620,19

Urbano

37

15

0

0

148,37

Loteamento

1

5

3

0

40,31

Outros [1]

1

1

0

0

8,00

Quantidade de pontos outorgados
Tipo de usuário

[1] A base de dados do DAEE não define quem compõe a classe “Outros” de usuário.
Fonte: DAEE, 2016.

Os dados da Tabela 9.1.1.9 indicam que, do total da água que é utilizada no município de Rio Claro, 36%
é para uso industrial, 24,5% para uso público, 23,5% para uso público, 12% para mineração, 3% para uso
urbano e 1% para outros usos.
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9.1.1.7. Hidrogeologia
Na AII, correspondente à sub-bacia do Rio Corumbataí, ocorrem os aquíferos sedimentares Tubarão e
Guarani, o aquífero fraturado Serra Geral e o aquiclude Passa-Dois, conforme apresentado na Figura
9.1.1.13 (Garcia et al., 2000).
A Tabela 9.1.1.10 apresenta a hidroestratigrafia regional da AII, correlacionando as respectivas
formações geológicas, do topo para base, cujas principais informações de cada unidade serão expostas a
seguir.
Tabela 9.1.1.10 - Coluna hidroestratigráfica regional simplificada
Unidade estratigráfica

Litologia

Hidroestratigrafia

Formação Serra Geral

Diabásio / basalto

Aquífero Serra Geral

Arenitos e Arenito fino siltoso

Aquífero Guarani

Formação Botucatu
Formação Piramboia
Formação Corumbataí
Formação Irati
Formação Tatuí
Grupo Itararé

Siltitos, argilitos, folhelhos e
calcários
Siltitos, arenitos, diamictitos e
folhelhos

Aquiclude Passa Dois
Aquífero Tubarão

Sobre os sedimentos da Formação Corumbataí na área objeto deste licenciamento ocorrem os arenitos
da Formação Rio Claro, que possuem finas camadas argilosas intercaladas e constituem um aquífero
raso pouco espesso (cerca de 10 m na área objeto de licenciamento), ou seja, suas características
hidráulicas (variáveis físicas, distribuição espacial, hidrogeoquímica) estão íntima e diretamente
subordinadas às condições pluviométricas (águas pluviais).
a) Aquífero Serra Geral
Na AII, o Aquífero Serra Geral é constituído por rochas ígneas, diabásio e basaltos, contemporâneos à
Formação Serra Geral. Considerando que o reservatório é constituído por rochas ígneas, apresenta
porosidade primária nula, e sua permeabilidade é associada às suas estruturas primárias e secundárias.
Entretanto, devido a sua distribuição espacial restrita, apresenta ocorrência descontinua e extensão
regional limitada.
Seu potencial de explotação varia, de acordo com o tipo de rocha matriz. No que diz respeito às rochas
intrusivas, sua porosidade efetiva é controlada pelas fraturas, com uma vazão média de 1 a 12 m³/h por
poço.
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7.540.000

Área de Influência Direta (AID) dos meios físico e biótico
Área urbana
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Falha definida, inferida, encoberta
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e
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Rio Claro

7.520.000
!

Aquífero Guarani
Contínuo, extensão regional, livre e semi-confinado, com transmissividade moderada a baixa.
Potencial (vazão explorável por poço): de 80 a 120 m³/h

Rio

Pa

Aquífero Tubarão
Descontínuo, extensão regional, horizontes e corpos localizados, semi-confinado a confinado,
transmissividade baixa.
Potencial (vazão explorável por poço): até 20 m³/h

aí

200.000

Aquíferos Sedimentares

Rio C

!

Aquíferos (DAEE, 2005)

!

!

!

240.000

!

Legenda

!

Ipeúna

Aquíferos Fraturados

!

!

Santa
Gertrudes

Aquífero Serra Geral
Descontínuo, extensão regional, porosidade e permeabilidade associadas a fraturas, disjunções
colunares e vesículas.
Potencial (vazão explorável por poço): de 7 a 100 m³/h
Charqueada

Aquífero Serra Geral, intrusivas (Aquífero Diabásio)
Descontínuo, extensão regional limitada, porosidade e permeabilidade associadas a fraturas.
Potencial (vazão explorável por poço): de 1 a 12 m³/h conforme a classe da rocha

Aquiclude Passa Dois, Terrenos sedimentares
Praticamente impermeáveis constituindo limite ou barreiras entre aquíferos.
Potencial (vazão explorável entre 1 e 5 m³/h)

7.500.000

0

Rio P

Figura 9.1.1.13 - Mapa hidrogeológico da AII. Modificado do DAEE (2005)
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Já sua componente extrusiva, apresenta uma porosidade secundária controlada tanto por estruturas
primárias, amígdalas e estruturas de resfriamento, quanto por secundárias, juntas e fraturas. Desta
forma, apresenta maior permeabilidade, em relação a componente intrusiva, com uma vazão potencial
explorável de 7 a 100 m³/h por poço.
b) Aquífero Guarani
O Aquífero Guarani é formado pelos arenitos das formações Piramboia (base), composto por arenitos
finos siltosos, associado a um ambiente deposicional flúvio-lacustre, e os arenitos eólicos da Formação
Botucatu (topo), e aflora na região oeste, noroeste e norte, em aproximadamente metade da área da
AII.
É do tipo livre em sua maior parte, sendo que a parte confinada está restrita apenas onde a Formação
Serra Geral o recobre. É o principal aquífero presente na região, responsável por grande parte do
abastecimento de águas subterrâneas, justamente pela sua alta porosidade e conectividade.
Esta unidade está inserida na Depressão Periférica e apresenta largura irregular que se amplia ao longo
das grandes drenagens, como nos casos dos rios Passa Cinco e Cabeças, presentes na AII do
empreendimento, onde o Aquífero Guarani é aflorante, sendo do tipo livre, porém sua maior parte é
confinada pela Formação Serra Geral, que o recobre, e abrange todo o Oeste do Estado de São Paulo.
Do ponto de vista de exploração, é o principal aquífero presente na região, responsável por grande
parte do abastecimento de águas subterrâneas, justamente pelas suas propriedades hidráulicas, como
alta porosidade e interconectividade entre poros, condutividade hidráulica e transmissividade.
Porém, estas propriedades diferem quanto sua rocha hospedeira, sendo no sistema livre, que
compreende a região de estudo, de influência dos sedimentos da Formação Piramboia, e em virtude de
sua proximidade com a Formação Passa Dois, a vazão explotável é menor, variando de 20 a 40 m³/h,
comparável aos domínios do Arenito Botucatu, sistema confinado, que apresenta valores de 80 a 120
m³/h por poço, podendo chegar até a faixa de 250 a 360 m³/h.
c) Aquiclude Passa Dois
O Aquiclude Passa Dois, representado pelas formações Corumbataí e Irati, compreende um conjunto de
rochas predominantemente pelíticas, muito pouco ou nada permeáveis. Estratigraficamente está
depositado sobre o Aquífero Tubarão e, regionalmente, é recoberto por sedimentos da Formação
Piramboia, e, de forma discordante, pelos sedimentos da Formação Rio Claro.
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Apresenta intrusões de rochas básicas, em forma de soleiras e de diques, e sua espessura pode atingir
mais de 200 metros na região deste estudo.
Os sedimentos predominantemente pelíticos desta unidade representam uma camada confinante que,
ao contrário dos aquíferos, apesar de armazenarem água, não tem capacidade de transmitir água
(condutividade hidráulica extremamente baixa).
Em razão de seu comportamento hidráulico, constitui uma barreira hidráulica entre os aquíferos em
nível regional. Nas regiões de influência das rochas carbonáticas, arenitos e junto aos lineamentos
estruturais podem formar aquíferos locais. Os valores de transmissividade obtidos em poucos poços
produtores, nesta unidade hidroestratigráfica, situam-se abaixo de 10 m²/dia, e sua vazão explorável
entre 1 e 5 m³/h por poço (DAEE, 2005).
Na área objeto deste licenciamento, que está inserida no domínio dos sedimentos da Formação
Corumbataí, ocorre o aquiclude Passa Dois, que representa quase a metade da AII, abrangendo suas
porções central, leste e sul.
d) Aquífero Tubarão
O Aquífero Tubarão, situado em posição estratigráfica inferior, compreende duas unidades
estratigráficas, sendo uma os sedimentos glaciais do Grupo Itararé, compostos por diamictitos, ritmitos,
siltitos, argilitos, folhelhos, conglomerados e arenitos, e outra, no topo, sendo a Formação Tatuí,
composta, predominantemente, de siltitos e subordinadamente de arenitos, calcários, folhelhos e sílex,
em posição superior. Este sistema está depositado em contato com as rochas cristalinas pré-cambrianas.
Do ponto de vista hidrogeológico, encontra-se confinado hidraulicamente pelo Aquiclude Passa Dois, e
devido à heterogeneidade litológica, suas propriedades hidráulicas apresentam grande variação. De
acordo com o DAEE (1982), a transmissividade deste sistema varia de 0,3 a 40 m²/dia, podendo alcançar
até 150 m²/dia, e sua vazão média de exploração é de 5 a 10 m³/h, sendo que em determinadas regiões
atingem valores de 5 a 40 m³/h, refletindo as heterogeneidades, e também indicando um controle
estrutural com a presença de fraturas com boa permeabilidade que influenciam a potencialidade deste
sistema aquífero (Fernandes & Rudolph, 2001).
Os valores de referência da qualidade das águas dos aquíferos mencionados no Estado de São Paulo
(CETESB, 2016) são apresentados na Tabela 9.1.1.11.
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Tabela 9.1.1.11 - Qualidade das águas dos aquíferos existentes na AII (dados do Estado de São Paulo).
Parâmetro

Unidade

pH
Temperatura
Condutividade Elétrica
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Totais
Dureza Total
Alcalinidade Bicarbonato
Alcalinidade Carbonato
Alcalinidade Hidróxido
Alumínio Total
Antimônio Total
Arsênio Total
Bário Total
Boro Total
Carbono Orgânico Dissolvido
Cálcio Total
Cádmio Total
Cianeto
Cloreto Total
Chumbo Total
Cobre Total
Cobalto Total
Crômio Total
Ferro Total
Fluoreto Total
Magnésio Total
Manganês Total
Mercúrio Total
Nitrogênio Nitrato
Nitrogênio Nitrito
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio Kjeldhal Total
Níquel Total
Potássio Total
Selênio Total
Sódio Total
Sulfato
Vanádio Total
Zinco Total

-°C
μS cm-1
mg L-1
mg L-1
mg CaCO3 L-1
M g CaCO3 L-1
mg CaCO3 L-1
mg CaCO3 L-1
mg Al L-1
mg Sb L-1
mg As L-1
mg Ba L-1
mg B L-1
mg C L-1
mg Ca L-1
mg Cd L-1
mg CN L-1
mg Cl L-1
mg Pb L-1
mg Cu L-1
mg Co L-1
mg Cr L-1
mg Fe L-1
mg F L-1
mg Mg L-1
mg Mn L-1
mg Hg L-1
mg N L-1
mg N L-1
mg N L-1
mg N L-1
mg Ni L-1
mg K L-1
mg Se L-1
mg Na L-1
mg SO4 L-1
mg V L-1
mg Zn L-1

Aquífero
Guarani

Tubarão

Serra Geral

7,5
28
160
120
135
60
80
0
0
0,03
<0,002
<0,002
0,08
<0,03
5,5
18,5
<0,0001
-1,5
<0,002
<0,01
<0,01
0,003
0,09
0,2
3,5
0,01
<0,0001
0,3
0,005
0,005
0,2
<0,02
4,0
<0,002
7,0
<10
<0,02
<0,01

9,0
26
410
375
360
60
150
<2
<2
0,04
<0,002
<0,002
0,08
0,05
6,5
18,5
<0,0001
-10
<0,002
<0,01
<0,01
<0,001
0,12
0,6
4,0
0,02
<0,0001
0,2
0,005
0,07
0,4
<0,02
2,0
<0,002
25
20
<0,02
<0,01

8,0
26
170
145
170
55
75
0
0
0,04
<0,002
<0,002
0,08
<0,03
6,0
15,5
<0,0001
-1,5
<0,002
<0,01
<0,01
0,002
0,04
0,2
4,0
<0,005
<0,0001
0,5
<0,002
0,05
0,1
<0,02
2,0
<0,002
14,5
<10
<0,02
0,02

VMP (a)
6,0-9,5 (b)
--1000
-500
---0,2
-0,01
0,7
---0,005
<0,01
250
0,01
2
0,07
0,05
0,3
1,5
-0,1
0,001
10
0,1
1,25 (c)
-0,07
-0,01
200
250
0,05 (d)
1,8 (e)

(a) VMP – valor máximo permitido, maioria definida pelo Padrão de Potabilidade da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde;
(b) quanto ao pH, não se trata, de um padrão, mas de recomendação de uma faixa de pH a ser mantida no sistema de distribuição de água
para abastecimento;
(c) Valor do Padrão Organoléptico de Potabilidade para Amônia (1,5 mg NH3 L-1) expresso em mg N L-1;
(d) VMP para consumo humano da Resolução CONAMA 396/08;
(e) Valor de intervenção (CETESB, 2014).
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9.1.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID
A descrição dos aspectos físicos em escala de AID tem como principal objetivo diagnosticar as interrelações existentes entre o objeto alvo de estudo, compreendido pela ADA, e o entorno imediato em
que está inserido.
O diagnóstico do meio físico na AID inclui as caracterizações geológica, paleontológica, espeleológica,
geomorfológica, pedológica, geotécnica, hidrográfica, hidrogeológica, qualidade das águas, da qualidade
do ar e de ruídos e vibrações. Neste contexto, os dados primários foram levantados e desenvolvidos na
AID, definida como a área contida no raio de 3 km da poligonal ANM 820.987/1995.

9.1.2.1. Geologia
A caracterização geológica teve como objetivo relacionar os litotipos descritos em investigações de
campo com as litologias já consagradas na literatura.
A partir das informações de 81 afloramentos descritos em campo, foi possível determinar sete unidades
de maior relevância, conforme suas semelhanças mineralógicas e características texturais e estruturais,
descritas como Grupo Itararé, Formação Tatuí, Formação Irati, Formação Corumbataí, Formação Rio
Claro, Formação Serra Geral e Depósitos Aluvionares.
É importante destacar que, tanto regionalmente quanto no contexto da AID, é perceptível a estrutura
denominada “Domo de Pitanga”, que ocorre nas regiões limítrofes a sudoeste da AID, estrutura
responsável por fazer as camadas sedimentares que constituem a Bacia do Paraná mergulharem para
nordeste, dispor camadas de formações muito profundas ao lado de formações mais superficiais e
estabelecer um sistema de falhas bastante estudado na região que, posteriormente, foram
reaproveitadas e reativadas pelos derrames basálticos que deram origem à Formação Serra Geral.
O mapa geológico, adaptado de Garcia et al. (2000), com os pontos de descrição geológica em campo, e
a seção geológica interpretativa da região central dessa área de influência são apresentados na Figura
9.1.2.1.

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

49

!

Processo ANM nº 820.987/1995

232.000

Legenda

230.000

228.000

Página: 490

Área de Influência Direta (AID) dos meios físico e biótico
!

226.000

Área urbana

A'

Corpos d'água
Cursos hídricos perenes
BT-06 BT-07

Cursos hídricos intermitentes

!
(

!
(!
(

BT-02 BT-04
!

Seção geológica

(
!!
(

!
(

!
(

BT-102

BT-109

!
(

BT-10

BT-119
!

BT-113

!
(

(

!
(

!
(

!

Pontos com afloramentos de rocha descritos em campo

!
(

BT-17 !
(

BT-21

BT-19

Ri
o Passa Ci n c o

!
(

BT-133

!
(
! BT-132
(
BT-129

!
(

BT-99

!
(

!
(

BT-112

BT-110

BT-137

BT-136

!
(

BT-111

A

!
(
!
(

!
(

!
(

BT-74

BT-23 BT-25

!
(!
(

7.510.000

!
(
!
(
!
(

BT-32

!
(

BT-33

!
(

BT-82

BT-36

BT-66

BT-44

BT-73

(BT-71
(!
(!
!!
(

BT-68 BT-69

!
(

BT-42

!
(

BT-49

BT-47 BT-54

!
(

!
(

BT-60

!
( !
(

!
(
!
(

!
(

!
(

A'

!

560

560

600

520

520

480

480
2,89 km

Figura 9.1.2.1 - Mapa geológico da AID
EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila - Rio Claro / SP

NE

!
(

BT-61

!
(

BT-125

BT-124

³

BT-59

680
640

600

BT-107

BT-128

BT-37

7.508.000

SEÇÃO ESQUEMÁTICA A - A'

BT-134

BT-130

!
(
!
(
BT-97
!
(
!
( BT-96
BT-80
( BT-95
!
(!
BT-105
(
!
(
!
!
( BT-75 !
( BT-104
BT-81
!
(
!
(

640

RT 000312

BT-72

!
(

!
(

BT-92

!
(

BT-28

BT-122

BT-94

!
(

Grupo Itararé-Indiviso
Arenito, tilito, siltito, folhelho, ritmito, conglomerado e raras camadas de carvão; ambiente glácio-marinho

ID Projeto

BT-30

BT-117

440
m

!
(

0

1!
(

2

1:50.000
Datum: Sirgas 2000
Fuso UTM: 23 K

Data

SET/2020

Km

Capítulo IX
50

RT312_F9-1-2-1_GEL_AID_SG23.mxd - RIC

7.512.000

Formação Tatuí
Siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho; lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos
discoides; cor cinza e cinza esverdeada, amarelada quando alterados; ambiente marinho raso

2,37 km
8,42 km

!
(

BT-116

!
(

BT-03

Formação Irati
Folhelho, siltito e argilito cinza escuro; calcário, marga e folhelho betuminoso com fósseis de répteis
mesossaurídeos; ambiente marinho, com decantação em profundidades, abaixo do nível de ação das ondas,
períodos de estratificação da coluna de água ou com influência de tempestades

Eh = 1:40.000
Ev = 1:10.000

!
(

!
(

!
(

Paleozoicos
Formação Corumbataí
Siltito argiloso, folhelho siltoso, com lâminas descontínuas de arenito, calcário micrítico e microesparítico,
maciço ou laminado; sucedidos por arenito, interlaminação entre arenito, siltito e argilito, siltito arenoso,
calcário micrítico e marga; ambiente marinho a shoreface (transicional)

SW

BT-55

BT-26

Mesozoicos
Formação Serra Geral
Derrames tabulares de lavas predominantemente basálticas, com rochas intermediárias a ácidas e arenitos da
Formação Botucatu associados. Ao topo, vesículas preenchidas (quartzo, zeólitas, calcita, calcedônia, ametista,
entre outros) ou não

3,16 km

!
(

!
(

Formação Rio Claro
Cascalho, areia, argila, lamito; ambiente continental fluvial meandrante

440
m

BT-52

BT-51
!
(

!

Cenozoicos
Depósitos Aluvionares
Sedimentos arenosos, argilosos, siltosos, cascalheiras e turfas associados a sistemas fluviais, depositados em
planícies de inundação, fundos de canal e margens

A

!
(
!
(

BT-53
!
(!
(

umb ataí

7.514.000

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS (Garcia et al., 2000)

680

Rio Claro

!
(

or

Dique de diabásio

!

!
(

!
(

Rio
C

Caminhamentos realizados em campo
BT-02

BT-121

BT-115 BT-118

Falha definida, inferida, encoberta
!

234.000

Área Diretamente Afetada (ADA)

Página: 491

a) Grupo Itararé
As rochas do Grupo Itararé são as mais antigas da AID (assim como da AII), de idade carbonífera‐
eotriássica, e estão relacionadas a sua formação em ambiente glácio‐marinho (Mattos, 2012).
Localizam‐se na porção sul e oeste da AID, sendo observadas nas margens dos corpos d’água, onde o
terreno foi sendo escavado ao longo do tempo, atingindo‐se cotas mais baixas. Nestes locais foram
observados arenitos e argilitos, predominantemente.
Não foram observados em campo registros fósseis. Na literatura, Daemon & Quadros (1970) descrevem
o registro fóssil restrito à palinomorfos e esporos, provavelmente de coníferas (Gimnospermas), em
ambiente de formação fluvial entrelaçado e de leques aluviais, em ambiente glacial e lacustrino anóxido,
ou mesmo em depósitos marinhos com influência de geleiras. Petri & Pires (1992) também descreveram
icnofósseis de animais vertebrados aquáticos bentônicos e braquiópodes.
Os litotipos correspondentes ao Grupo Itararé descritos na AID foram os diamictitos com seixos isolados
na base da sequência, com intercalações de arenitos médios a grossos, conglomeráticos, com seixos de
quartzo. No topo da sequência ocorrem arenitos médios a finos, bem selecionados, com estratificação
cruzada. Da Foto 9.1.2.1 até a Foto 9.1.2.8 exemplificam estas rochas e os locais de ocorrência.

Foto 9.1.2.1 ‐ Fácies de arenito médio com
estratificação cruzada, descrita nas porções mais
superiores do Grupo Itararé (Afloramento no ponto BT‐
66)
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Foto 9.1.2.2 ‐ Arenito médio do Grupo Itararé com
estratificação cruzada (Afloramento no ponto BT‐66)
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Foto 9.1.2.3 - Ponto BT-66 onde foram descritos os
arenitos do Grupo Itararé.

Foto 9.1.2.4 - Ponto BT-68 onde foram descritos os
diamictitos do Grupo Itararé.

Foto 9.1.2.5 - Clasto quartzítico observado em
diamictito do Grupo Itararé

Foto 9.1.2.6 - Afloramento BT-69 onde foi descrito
arenito com estratificação plano paralela.

Foto 9.1.2.7 - Detalhe do arenito do afloramento BT-69

Foto 9.1.2.8 - Clasto de material quartzoso em
diamictito do Grupo Itararé.
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a) Formação Tatuí
A Formação Tatuí é composta por arenitos esbranquiçados, que apresentam alguns horizontes de
argilitos arroxeados, frequentemente exibindo estratificação plano-paralela. Subordinadamente
apresenta seixos de sílex, estratificação cruzada e até mesmo hummockys. Estratigraficamente, estas
rochas se encontram acima do Grupo Itararé e abaixo da Formação Irati e ocorrem nas porções oeste e
sul da AID. Da Foto 9.1.2.9 até a Foto 9.1.2.26 exemplificam os afloramentos da Formação Tatuí na AID.
Quanto ao conteúdo fossilífero, o mesmo não foi observado nos afloramentos. Na literatura consta que
já foram identificados na Formação Tatuí icnofósseis formados por escavações, tanto horizontais quanto
verticais, vegetais carbonizados, caules de plantas espermatófitas e pteridófitas, além de alguns
artrópodes, crustáceos e animais vertebrados (Chahud, 2011).

Foto 9.1.2.9 - Arenito do Grupo Itararé com
estratificação plano paralela (ponto B-02)

Foto 9.1.2.10 - Arenito esbranquiçado presente na
Formação Tatuí típico da região da AID (ponto B-02)

Foto 9.1.2.11 - Nível de argilito em um espesso pacote
de arenito da Formação Tatuí (ponto BT-08)

Foto 9.1.2.12 - Detalhe de arenito da Formação Tatuí
(ponto BT-08)
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Foto 9.1.2.13 - Camadas de argilito roxas intercaladas
por camadas esbranquiçadas, amareladas e
avermelhadas de arenitos (ponto BT-19)

Foto 9.1.2.14 - Camadas areníticas da Formação Tatuí
expostas no rio Passa Cinco, na porção noroeste da AID
(ponto BT-17)

Foto 9.1.2.15 - Arenito no chão da estrada descrito no
ponto BT-28

Foto 9.1.2.16 - Detalhe para o arenito descrito no
ponto BT-28

Foto 9.1.2.17 - Detalhe do arenito descrito no ponto
BT-33

Foto 9.1.2.18 - Afloramento de arenito da Formação
Tatuí descrito no ponto BT-32
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Foto 9.1.2.19 - Afloramento de arenito da Formação
Tatuí (ponto BT-44)

Foto 9.1.2.20 - Detalhe para o arenito no ponto
BT-44

Foto 9.1.2.21 - Afloramento de arenito descrito no
ponto BT-59

Foto 9.1.2.22 - Detalhe para o arenito no ponto BT-59

Foto 9.1.2.23 - Detalhe de arenito da Formação Tatuí
observado no ponto BT-60.

Foto 9.1.2.24 - Afloramento de arenito descrito no
ponto BT-60.
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Foto 9.1.2.25 - Detalhe de arenito da Formação Tatuí
observado no ponto BT-81.

b)

Foto 9.1.2.26 - Afloramento de arenito observado em
afluente do rio Corumbataí (ponto BT-82).

Formação Irati

A Formação Irati está imediatamente acima da Formação Tatuí e aflora em faixa estreita e contínua na
região, iniciando no extremo noroeste e seguindo até a porção sul da AID. Devido à estratigrafia, os
afloramentos de calcário puderam ser observados em uma antiga cava no extremo sudeste da AID
(ponto BT-125, Foto 9.1.2.27 a Foto 9.1.2.29) e em uma mineração ativa mais a sul (atualmente de
argila e, no passado, de calcário, pontos BT-138 e BT-139), porém fora dos limites da AID Foto 9.1.2.30 a
Foto 9.1.2.34).
Na mineração ativa, por conta da atual extração de argila, o calcário era extraído no fundo da cava, onde
atualmente ainda se observam lagoas de coloração esverdeada. Segundo informações do próprio
minerador a extração de calcário se encerrou há mais de 5 anos no local.
As antigas cavas de calcário que ocorrem na porção sudeste da AID foram quase que totalmente
cobertas por vegetação, sendo possível verificar alguns taludes na área e lagoas artificiais. Nestes locais
foram observadas rochas relativas aos membros da Formação Irati, Taquaral e Assistência. Os folhelhos
negros caracterizam o Membro Taquaral e a base da Formação Irati, já os calcários com seixos de sílex
ao longo de toda a sua sequência e intercalações de folhelhos negros caracterizam o Membro
Assistência, do topo da Formação Irati. Neste local o calcário se encontra intercalado por camadas de
argilito com seixos de sílex.
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Foto 9.1.2.27 - Afloramento de calcário da Formação
Irati (ponto BT-125)

Foto 9.1.2.28 - Detalhe do calcário da Formação Irati
(ponto BT-125)

Foto 9.1.2.29 - Detalhe do calcário da Formação Irati
(ponto BT-125)

Foto 9.1.2.30 - Vista de talude da atual cava de argila
(ponto BT-139)

Foto 9.1.2.31 - Lagoa com água esverdeada indica
antiga cava de calcário (ponto BT-138).

Foto 9.1.2.32 - Vista de talude da atual cava de argila
(ponto BT-139).
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Foto 9.1.2.33 - Extração recente de argilito de camadas
superiores na mineração em atividade. As lagoas
indicam antigas cavas de extração de calcário da
Formação Irati (pontos BT-138 e 139 localizados fora da
AID)

Foto 9.1.2.34 - Extração recente de argilito de camadas
superiores na mineração em atividade. As lagoas
indicam antigas cavas de extração de calcário da
Formação Irati (pontos BT-138 e 139 localizados fora da
AID)

Nas exposições de calcário observadas não foram verificados registros fossilíferos, porém, a Formação
Irati possui na literatura registros de mesossaurídeos, além de restos de pequenos peixes (dentes,
escamas e até mesmo fósseis bem formados), de tubarões (principalmente dentes), crustáceos, muitos
destes bem conservados, bivalves, gastrópodes, braquiópodes, língula, foraminíferos e ostracodes
(Chahud, 2011).
c) Formação Corumbataí
Os sedimentos da Formação Corumbataí predominam nas porções central e leste da AID. A norte são
recobertos pela Formação Rio Claro, a leste foram verificadas intrusões de diabásio, estando
estratigraficamente posicionados logo acima da Formação Irati.
A extração de argila na região é responsável por movimentar um dos maiores polos cerâmicos do país,
devido a sua composição muito compatível com a indústria e sua localização no Estado de São Paulo.
Além das cavas em operação da BTC, foram identificadas mais de 10 cavas de extração de argila de
outros titulares dentro da AID.
A descrição dos afloramentos se remete a siltitos e argilitos de coloração cinza a arroxeada, exibindo na
maior parte das vezes laminação plano-paralela, a presença de alguns diques carbonáticos e o
pastilhamento característico da Formação Corumbataí.
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Nos afloramentos observados na AID não foram identificados registros fósseis, visto o grau de
pastilhamento do argilito e devido a inexistência de camadas de calcário. Na literatura, o conteúdo
fossilífero já descrito na Formação Corumbataí se remete a espongiários, ostracodes, coprólitos, bivalves
e estromatólitos, quando associado às intercalações de rochas calcárias (Maranhão & Petri, 1996).
A Foto 9.1.2.35 exemplifica uma cava de argilito localizada na AID. Da Foto 9.1.2.36 até a Foto 9.1.2.59
mostram afloramentos e detalhes sobre os sedimentos da Formação Corumbataí na AID.

Foto 9.1.2.35 - Cava de argilito localizada na AID do empreendimento, onde se observa sua coloração arroxeada,
o pastilhamento típico da Formação Corumbataí e os taludes. No centro, observa-se material arenoso do
capeamento

Foto 9.1.2.36 - Afloramento de argilito da Formação
Corumbataí no chão da estrada (Ponto BT-21)
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Corumbataí no chão da estrada (Ponto BT-48)
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Foto 9.1.2.38 - Afloramento de argilito da Formação
Corumbataí no córrego dos Cochos (Ponto BT-51)

Foto 9.1.2.39 - Detalhe do argilito da Formação
Corumbataí no Ponto BT-52

Foto 9.1.2.40 - Afloramento de argilito da Formação
Corumbataí no córrego dos Cochos (Ponto BT-55)

Foto 9.1.2.41 - Afloramento de argilito da Formação
Corumbataí (Ponto BT-96)

Foto 9.1.2.42 - Cava de argilito da Formação
Corumbataí (Ponto BT-72)

Foto 9.1.2.43 - Detalhe do talude do argilito com
característica textura de pastilhas na sua base (Ponto
BT-72)
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Foto 9.1.2.44 - Detalhe do talude do argilito com veio
perpendicular de rocha carbonática (Ponto BT-72)

Foto 9.1.2.45 - Detalhe do argilito e seu pastilhamento
típico (Ponto BT-72)

Foto 9.1.2.46 - Detalhe do talude da cava de argilito
(Ponto BT-72)

Foto 9.1.2.47 - Detalhe dos veios carbonáticos
discordantes do acamamento do argilito (Ponto BT-72)

Foto 9.1.2.48 - Afloramento de argilito no Ponto BT-92

Foto 9.1.2.49 - Cava de argilito (Ponto BT-92)
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Foto 9.1.2.50 - Cava de argilito (Ponto BT-94)

Foto 9.1.2.51 - Detalhe do argilito arroxeada com veios
carbonáticos (Ponto BT-94)

Foto 9.1.2.52 - Detalhe de pastilhamento do argilito
(Ponto BT-94)

Foto 9.1.2.53 - Cava de argilito (Ponto BT-94)

Foto 9.1.2.54 - Afloramento de argilito (Ponto BT-104)

Foto 9.1.2.55 - Afloramento de argilito alterado (Ponto
BT-105)
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Foto 9.1.2.56 - Cava de argilito (Ponto BT-109)

Foto 9.1.2.57 - Cava de argilito (Ponto BT-109)

Foto 9.1.2.58 - Cava de argilito (Ponto BT-113)

Foto 9.1.2.59 - Cava de argilito (Ponto BT-112)

d) Formação Rio Claro
Conforme os mapas geológicos regionais, com destaque ao mapa de Garcia et al. (2000), há ocorrência
de sedimentos arenosos da Formação Rio Claro na porção norte da AID. Durante os caminhamentos
realizados em toda a área, não foram observados afloramentos.
Por outro lado, os solos muito arenosos incompatíveis com os provenientes da Formação Corumbataí
indicam sua existência. Ainda, na região do município de Rio Claro, Zaine (1994) descreve os platôs onde
afloram arenitos da Formação Rio Claro em cotas acima de 580 m, relacionados com um paleoambiente
fluvial.
Desta forma, a Formação Rio Claro foi delimitada no local considerando as informações topográficas, os
mapas geológicos regionais existentes, estudos geológicos realizados na região e a descrição dos solos
existentes.
A Formação Rio Claro apresenta-se arenosa a conglomerática, com seixos retrabalhados principalmente
da Formação Corumbataí, já que é responsável por recobrir esta unidade. A cor característica é laranja
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avermelhada e exibe, frequentemente, estratificação cruzada acanalada, planar e plano-paralela.
Apresenta, ainda, sedimentos retrabalhados de outras formações da Bacia do Paraná, incluindo basaltos
e diabásio da Formação Serra Geral, o que dá a coloração mais avermelhada para essas rochas, causada
pela presença de goethita. As Foto 9.1.2.60 e Foto 9.1.2.61 mostram o arenito característico da
Formação Rio Claro e a forma de ocorrência na AID, respectivamente.
Não foram encontrados fósseis na área de ocorrência da Formação Rio Claro. Pela literatura, o conteúdo
fossilífero já descrito é representado basicamente por restos de plantas (angiospermas e gimnospermas
principalmente) encontrados em horizontes pelíticos presentes ao longo da sequência sedimentar
(Zaine, 1994).

Foto 9.1.2.60 - Detalhe do arenito característico que
com compõe a Formação Rio Claro. Apresenta-se
conglomerático e com seixos retrabalhados da
Formação Corumbataí

Foto 9.1.2.61 - Forma de ocorrência da Formação Rio
Claro, encontradas em cotas superiores a 580 m na
porção norte da AID

e) Formação Serra Geral
Foram observados na AID corpos isolados de derrames basálticos, na sua maior parte correspondendo a
diabásio. Os afloramentos ocorrem nos leitos dos rios Passa Cinco e Corumbataí. Na porção oeste da AID
há uma pedreira de diabásio em operação, onde o corpo basáltico é mais representativo em área.
A Formação Serra Geral se caracteriza por derrames de composição básica que ocorreram durante a
quebra do Supercontinente Pangea, podendo haver rochas intermediárias a ácidas associadas. A
composição descrita em campo foi a basáltica, frequentemente na forma intrusiva. Tratam-se de
microgabros (diabásios) compostos por plagioclásio e piroxênios, de granulometria média a fina (cerca
de 2 mm) e estrutura maciça. Além dos sills, ocorrem como derrames e diques, que por vezes sustentam
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o relevo de espigão associado às colinas da região. Da Foto 9.1.2.62 até a foto Foto 9.1.2.71 são
apresentados, respectivamente, a principal forma de ocorrência dos afloramentos e detalhes da rocha.

Foto 9.1.2.62 - Detalhe do diabásio da Formação Serra
Geral descrito no ponto BT-06

Foto 9.1.2.63 - Afloramento de diabásio no rio Passa
Cinco no ponto BT-23

Foto 9.1.2.64 - No ponto BT-23 foi observado o contato
de camada argilítica abaixo de camada arenítica do
Grupo Itararé, sendo as mesmas intrudidas pelo
diabásio da Formação Serra Geral

Foto 9.1.2.65 - Detalhe do contato de camada arenítica
(acima) e argilítica (abaixo) do Grupo Itararé no ponto
BT-23
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Foto 9.1.2.66 - Afloramentos de blocos de diabásio da
Formação Serra Geral no ponto BT-25

Foto 9.1.2.67 - Detalhe de bloco de diabásio no ponto
BT-25

Foto 9.1.2.68 - Afloramento de diabásio no rio Passa
Cinco, no ponto BT-26

Foto 9.1.2.69 - Afloramento de diabásio no rio Passa
Cinco, no ponto BT-26

Foto 9.1.2.70 - Afloramento de diabásio no ponto BT141

Foto 9.1.2.71 - Afloramento de diabásio em afluente do
rio Corumbataí, no ponto BT-129
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f) Depósitos aluvionares cenozoicos
Na AID foram observados sedimentos aluvionares cenozoicos nos leitos dos rios e corpos d’água,
principalmente nos leitos dos rios Passa Cinco e Corumbataí. Tratam-se de sedimentos arenosos e
cascalhosos gerados pelos processos de erosão, transporte e sedimentação de rochas descritas nos
tópicos anteriores (Foto 9.1.2.72 e Foto 9.1.2.73). A Foto 9.1.2.74 mostra uma área de beneficiamento
e depósito de areia para construção civil localizada no ponto BT-61 na AID, onde a empresa Orion realiza
extrai a areia no leito do rio Corumbataí.

Foto 9.1.2.72 -Sedimentos arenosos no rio Passa Cinco

Foto 9.1.2.73 - Cascalheira na margem do rio Passa
Cinco

Foto 9.1.2.74 - Área de beneficiamento e depósito da empresa Orion, que extrai areia para construção civil no leito do rio
Corumbataí no ponto BT-61
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9.1.2.2. Paleontologia
Os registros paleontológicos são muito importantes para subsidiar os estudos geológicos acerca da
evolução do planeta. Além da importante contribuição acadêmica, o conhecimento trazido pelo estudo
dos fósseis também auxilia na interpretação do contexto geológico das ocorrências minerais. Dada essa
importância, foi realizada a avaliação das potencialidades paleontológicas da AID a partir de estudos
bibliográficos e dados de campo.
Foram consultadas, também, a bases de dados do sistema GeoSGB: Base Paleo (CPRM, 2018), que
compila o cadastro de ocorrências fossilíferas, sua taxonomia, paleoecologia e bioestratigrafia.
Informações adicionais, referentes às litologias e geocronologia dos sedimentos que os contêm, locais
de coleta e fontes de referências também são fornecidas. Os fósseis cadastrados provêm de projetos
executados pela CPRM, das coleções da ANM/Museu de Ciências da Terra e da UFRJ/Museu Nacional.
Nos domínios da AID não existem ocorrências fossilíferas registradas na Base Paleo GeoSGB/CPRM
(Figura 9.1.2.2). Assim, na etapa de verificação in loco foram delimitadas as unidades geológicas
potencialmente fossilíferas para execução de caminhamentos e coleta de dados diretos, conforme
consta no Anexo IV - Mapa de caminhamento e pontos. Apesar de todas as unidades geológicas
presentes na AID possuírem potencial fossilífero, dada sua origem sedimentar, nos afloramentos
visitados e nas cavas existentes não foi encontrado nenhum indício paleontológico.
No entorno da AID, em algumas rochas calcárias da Formação Irati foram verificados alguns registros
fósseis. Já na área objeto deste licenciamento (ADA), onde ocorrem argilitos da Formação Corumbataí
sobrepostos por sedimentos arenosos da Formação Rio Claro não foram verificados indícios ou registros
fósseis, nem em afloramentos e nem nas áreas de mineração existentes no entorno. Os registros
levantados no estudo bibliográfico para cada unidade geológica com potencial fossilífero são
apresentados a seguir:
Formação Irati: restos fossilíferos do Mesossaurus brasilienses presente no Membro Assistência,
localizado no topo da Formação Irati. Além dos mesossaurídeos, ocorrem também dentes, escamas e
fragmentos de mandíbula de paleonisciformes, dentes de Taquaralodus albuquerquei, Itapyrodus
punctatus, Xenacanthus albuquerquei e Xenacanthus sp., fragmentos de anfíbios, crustáceos, bivalves,
gastrópodes, braquiópodes, foraminíferos, ostracodes e vegetais, (Chahud & Petri, 2008 a e b; Chaud
& Petri, 2009; Chahud & Petri, 2010 a e b; Chahud, 2011; Milanez & Dolianiti, 1950; Maniero, 1944 a e b;
Krausel & Dolianiti, 1958; Mussa, 1986).
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•

Grupo Itararé - Indiviso: icnofósseis de animais vertebrados aquáticos bentônicos e uma
variedade em tamanho e idade de braquiópodes (Petri & Pires, 1992).

•

Formação Tatuí: icnofósseis formados por escavações, tanto horizontais quanto verticais,
vegetais carbonizados, caules de plantas espermatófitas e pteridófitas, artrópodes, crustáceos e
animais vertebrados (Chahud, 2011).

•

Formação Corumbataí: ocorrem vegetais indeterminados, Acantholeaia regoi, Woodworthia sp.,
Lycopodiopsis derbyi, moluscos (Bairdestheria barbosa, Barbosaia angulata, Candona sp.,
Candonopsis pyriformis, Cowperesia anceps, Cowperesia sp., Coxesia mezzalirai, Euestheria
mendesi, Ferrazia cardinalis, Holdhausiella elongata, Jacquesia brasiliensis, Jacquesia elongata,
Naiadopsis lamellosus, Pachecoia acuminata, Pachecoia rodriguesi, Palaeolimnadia petrii,
Pinzonella illusa, Pinzonela neotropica, Pinzonellopis occidentalis, Plesiocyprinella carinata,
Pyramus anceps, Roxoa intricans, Terraia aequilateralis, bivalves indeterminados e coquina,
cutículas vegetais, traqueídeos e hifas de fungos, Spiroxylon americanum, esporos de
Perfotricolpites

sp.,

Lacrimasporonites

sp.,

Fusiformisporites

sp.,

Podocarpites

sp.,

Retitricolporites hispidus, Monoporisporites sp., Psilatricolporites operculatus, Clavainoperturites
sp., Psilaperiporites stellatus, Proxapertites sp., Magnastriatites sp., Lycopodiumsporites sp.,
Psilatricolporites crassu, placas dentárias de dipnoiformes, dentes e espinhos isolados de
Xenacanthus e dentes e fragmentos carnianos de anfíbios labirintodontes, restos de
espongiários, ostracodes, coprólitos e estromatólitos (Toledo & Bertini, 2005; Toledo, 2006;
Runnergar & Newell, 1971; Mendes, 1952; Almeida, 1950; Campos, 1985; Simões et al., 2000;
Maranhão & Petri, 1996; Cavalcante, 1977; Mendes, 1944).
Desta forma, embora não tenham sido encontrados vestígios ou fósseis na AID, durante os futuros
trabalhos que possam ser desenvolvidos na área deve-se considerar que todas as unidades
sedimentares presentes na AID têm potencialidade para ocorrência de fósseis, devido à grande
variedade de fósseis descritos na literatura.

9.1.2.3. Espeleologia
Para o diagnóstico do potencial espeleológico é essencial identificar as unidades geológicas propícias à
ocorrência, de cavidades subterrâneas naturais e feições morfológicas que possam indicar áreas de
carste, a fim de se determinar quais locais deverão ser prospectados na AID. Assim, o estudo da geologia
e das formas de relevo em escala de detalhe foi desenvolvido a partir da identificação de formações
com rochas carbonáticas (Formação. Irati) e areníticas (Grupo Itararé). Nessas regiões buscou-se por
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feições morfológicas associadas ao exocarste, domínio geomorfológico que reúne as feições cársticas
superficiais, como dolinas, vales cegos, sumidouros, paredões e lapiás.
Complementarmente, foi realizado um levantamento com base nos dados do Cadastro Nacional de
Informações Espeleológicas (CANIE), instituído pela Resolução CONAMA n° 347/2004, desenvolvido pelo
CECAV/ICMBio e apoiado no modelo conceitual-metodológico da Base CAVE do Serviço Geológico do
Brasil - CPRM.
Nesse levantamento constatou-se que as ocorrências de cavidades subterrâneas cadastradas mais
próximas da AID estão localizadas cerca de 10 km a oeste, na Serra de Itaqueri. Essas cavernas
desenvolveram-se nos arenitos das formações Piramboia e Botucatu, um tipo de carste mais raro, já que
as cavernas usualmente se desenvolvem em formações calcárias. Importante mencionar que na AID não
há ocorrência de rochas das formações Piramboia e Botucatu identificadas na literatura (mapas
geológicos), ou em caminhamento realizado e afloramentos observados.
Segundo Monteiro & Ribeiro (2001), a formação de cavidades em arenito se inicia com a ação erosiva do
escoamento das águas pluviais ao longo das paredes ou fraturas, provocando a erosão das paredes do
arenito que podem evoluir para depressões, tocas e até abrigos. A evolução dessas feições erosivas para
formar grutas ou cavernas, tanto em arenitos quanto em rochas calcárias, depende de alguns fatores
essenciais atrelados à características regionais: i) um grande desnível entre o lençol freático e o nível de
base local (proporcionado pela cuesta da Serra de Itaqueri, p. ex.); ii) presença de intenso sistema de
fraturamento com fraturas profundas; e iii) clima chuvoso.
Na análise geomorfológica das áreas onde afloram a Formação Irati e o Grupo Itararé não foi
identificada nenhuma feição cárstica que pudesse indicar a existência de cavidades subterrâneas. Foram
realizados caminhamentos e descrição de afloramentos a fim de se verificar feições cársticas em campo,
com ênfase na região sudeste da AID, onde ocorrem rochas carbonáticas da Formação Irati, mas estes
caminhamentos também não resultaram na descoberta de qualquer evidência para ocorrência de
cavernas, corroborando os estudos realizados previamente (Figura 9.1.2.3).

9.1.2.4. Geomorfologia
Para a elaboração do estudo integral do relevo, é essencial a abordagem sistematizada referente à
compartimentação morfológica, o levantamento da estrutura superficial e o estudo da fisiologia da
paisagem, a fim de individualizar a análise geomorfológica e fundamentar a compartimentação do
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relevo para a AID. Assim, o estudo das formas de relevo em escala de detalhe foi desenvolvido a partir
da identificação de feições morfológicas e morfométricas, com descrições das formas e geometrias dos
relevos, que por sua vez possuem relação direta com a dinâmica dos processos atuantes.
Com base no mapa geomorfológico proposto por Garcia et al., 2000 e dados de campo é possível indicar
a ocorrência de três compartimentos geomorfológicos distintos, cujas características marcantes são
colinas a morros médios, frequentemente com os topos aguçados com espigões ou morros alongados
subordinados (provavelmente ocasionados pelos enxames de diques de diabásio já descritos na região),
sendo que a maior parte das drenagens presentes entre os morros estão bem escavadas, onde apenas
na região sudeste da AID, o entalhamento das drenagens é mais incipiente (Figura 9.1.2.4).
A monotonia observada, muitas vezes bem aplainada, do terreno se dá pelo fato do relevo ter se
desenvolvido exclusivamente em rochas sedimentares, sobretudo pelíticas, da Bacia do Paraná,
aflorantes na área graças a uma estrutura regional presente na região, o Domo de Pitanga, responsável
por arquear a sequência sedimentar, além de ser responsável pelo surgimento de diversos conjuntos de
falhas, posteriormente aproveitadas pelo magmatismo basáltico ocorrido durante a quebra do
Supercontinente Pangea, para formar enxames de diques bem conhecidos na região.
As colinas mapeadas no extremo noroeste da AID apresentam a morfologia mais acentuada da área,
exibindo, na maior parte das vezes, inclinações superiores a 13%, onde ocorrem mais raramente
inclinações superiores a 15%, topos mais aguçados, vertentes predominantemente retilíneas a
convexas. Observam-se entalhamento acentuado nas drenagens, onde associam-se processos de erosão
linear, desde sulcos a ravinas. As Foto 9.1.2.75 e Foto 9.1.2.76 ilustram, respectivamente, a morfologia
do relevo das colinas médias, onde é possível encontrar alguns espigões associados, e uma ravina
associada a este tipo de relevo.
No restante da área, o relevo é predominantemente suave, descrito, classicamente, como um mar de
morros amplos, de topos aplainados, vertentes predominantemente retilíneas a pouco convexas, cujas
inclinações dificilmente alcançam 10%. As colinas e morros presentes neste contexto ocorrem em
grande área e apresentam baixa amplitude de relevo. As drenagens continuam sendo bem entalhadas
na maior parte de ocorrência desta feição geomorfológica, sendo que apenas na região sudeste as
drenagens exibem entalhamento incipiente. (Foto 9.1.2.77 e Foto 9.1.2.78).
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Figura 9.1.2.4 - Mapa geomorfológico da AID
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Com relação à hipsometria há o predomínio de altitudes entre 550 e 650 m em grande parte da área do
empreendimento (ADA) e altitudes entre 500 e 550 m nas proximidades dos rios Passa Cinco e
Corumbataí e afluentes (Figura 9.1.2.2).

Foto 9.1.2.75 - Colinas médias, com espigões
associados, exibindo moderada densidade de
drenagens de entalhamento marcante

Foto 9.1.2.76 - Ravina provocada por processos de
dinâmica superficial (fluxo superficial), subordinada ao
compartimento de relevo representado pelas colinas
médias e espigões associados

Foto 9.1.2.77 - Morrotes e colinas amplas, com topo
aplainado e vertentes com média declividade

Foto 9.1.2.78 - Drenagens com entalhamento
incipiente, relacionadas à feição de morrotes e colinas
amplas

Os maiores corpos d’água da AID, representados pelos rios Corumbataí, Passa-Cinco e Cabeça,
apresentam forma meandrante, justamente por causa do alto grau de aplainamento do terreno em que
correm, e possuem direção preferencial norte-sul. No entanto, alguns trechos destes rios se apresentam
retilíneos, provavelmente por estarem capturados por alguma falha presente na região ou tipo de
rocha. Da Foto 9.1.2.79 até a Foto 9.1.2.88 mostram a pouca variação existente na morfologia da AID.
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Foto 9.1.2.79 - Morrotes e colinas amplas, com topo
aplainado (Ponto BT-01)

Foto 9.1.2.80 - Vista do desnível topográfico no ponto
BT-05

Foto 9.1.2.81 - Vista dos morros suaves no ponto BT-09

Foto 9.1.2.82 - Relevo suave observado no ponto BT-12

Foto 9.1.2.83 - Área plana com o plantio de cana-de
açúcar no ponto BT-20

Foto 9.1.2.84 - Vista dos morros suaves observados no
ponto BT-40
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Foto 9.1.2.85 - Vista dos morros suaves no ponto BT-54

Foto 9.1.2.86 - Vales entalhados do rio Passa Cinco no
ponto BT-86

Foto 9.1.2.87 - Vista dos morros suaves no ponto BT103

Foto 9.1.2.88 - Vista do desnível topográfico no ponto
BT-123

9.1.2.5. Pedologia
A partir da descrição dos perfis de solo, observou-se que praticamente toda a região possui grau médio
a elevado de desenvolvimento pedológico, sendo que apenas os topos e encostas de morros possuem
desenvolvimento incipiente. Os solos descritos foram classificados em podzólicos vermelho-amarelos
(argissolos) e latossolos vermelho-amarelos, conforme o mapa pedológico da AID apresentado na Figura
9.1.2.5
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a) Podzólicos vermelho-amarelos (Argissolos)
Os argissolos foram caracterizados por meio da descrição dos perfis das cavas de mineração existentes,
cortes de estradas e em trincheiras na AID. A partir da compilação destas informações foi elaborada
uma descrição geral dessa classe de solo e suas profundidades médias de ocorrência, conforme Tabela
9.1.2.1.
Tabela 9.1.2.1 - Descrição do argissolo vermelho-amarelo.
Classificação

Profundidade

Horizonte O

0 – 0,05 m

Horizonte A

0,05 – 0,5 m

Horizonte B

0,5 - 2

Horizonte R

>2m

Descrição
Marrom muito escuro, rico em matéria orgânica, grande presença de restos
vegetais e substâncias húmicas
Marrom avermelhado, textura silto-arenosa, pouco plástico, marcado por
atividade biológica
Vermelho amarelado, textura silto-argilosa, plástico, presença de óxidos e
hidróxidos de ferro e alumínio.
Rocha sã / saprolito.

De uma forma geral, este perfil de solo pode ser descrito com desenvolvimento incipiente a
intermediário, compreendendo um horizonte orgânico delgado, seguido pelo horizonte A silto-arenoso,
passando pelo horizonte B textural e atingindo o saprolito. A exposição desse tipo de solo ocorre
principalmente no topo do morro do centro da AID e em cortes de estrada.
Considerando que o material associado ao solo de alteração compreende o solo com textura siltoarenosa, infere-se sua ocorrência abaixo de um material arenoso, em profundidades de topos que
variam de 1,2 m a 2,2 metros. A máxima profundidade obtida para esse tipo de solo foi 7,7 metros.
Da Foto 9.1.2.89 à Foto 9.1.2.102 mostram afloramentos e perfis típicos do argissolo descritos na AID e
a Tabela 9.1.2.2 apresenta a localização, profundidade e descrição de perfis pedológicos.
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Tabela 9.1.2.2- Compilação dos dados obtidos em descrições de perfis pedológicos da AID.
Ponto

Coordenadas UTM
(SIRGAS2000)

Profundidade
(m)

Descrição

BT-14

7.513.083 N
227.301 E

1,5

Solo arenoso amarelo avermelhado grosso proveniente da alteração de
rocha da Formação Tatuí

BT-15

7.514.805 N
227.325 E

1,6

Solo areno argiloso avermelhado proveniente da alteração dos argilitos da
Formação Corumbataí

BT-22

7.513.781 N
228.064 E

2,2

Solo areno argiloso avermelhado proveniente da alteração dos argilitos da
Formação Corumbataí

BT-43

7.513.697 N
229.304 E

1,5

Solo areno argiloso avermelhado proveniente da alteração dos argilitos da
Formação Corumbataí

BT-46

7.509.164 N
229.607 E

0,8

Solo muito arenoso amarelado proveniente da alteração de rochas do
Grupo Itararé

BT-54

7.509.128 N
229.752 E

2

Solo areno argiloso avermelhado proveniente da alteração dos argilitos da
Formação Corumbataí

BT-97

7.510.656 N
231.077 E

1,2

Solo vermelho amarelado, areno argiloso na superfície, com aumento da
quantidade de areia para a base do perfil, presença de seixos centimétricos
esparsos e lentes de argila intercaladas até o saprolito de rocha da
Formação Irati

BT-120

7.515.385 N
232.580 E

1,3

Solo areno argiloso avermelhado proveniente da alteração dos argilitos da
Formação Corumbataí

BT-131

7.513.902 N
233.509 E

1,2

Solo areno argiloso vermelho amarelo com linha de seixos de
aproximadamente 0,25 m abaixo da camada superficial arenosa de
espessura de 0,3 m. Granulação grossa e provavelmente associado à
alteração de rochas da Formação Serra Geral

Datum: SIRGAS 2000
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Foto 9.1.2.89 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-09, onde se desenvolve o cultivo de cana-deaçúcar

Foto 9.1.2.90 - Perfil de solo no ponto BT-15

Foto 9.1.2.91 - Perfil de solo do ponto BT-14

Foto 9.1.2.92 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-22, onde se desenvolve o cultivo de cana-deaçúcar
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Foto 9.1.2.94 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-43, onde se desenvolve o cultivo de cana-deaçúcar

Foto 9.1.2.95 - Perfil de solo no ponto BT-43

Foto 9.1.2.96 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-46, onde se desenvolve o cultivo de cana-deaçúcar

Foto 9.1.2.97 - Perfil de solo no ponto BT-54

Foto 9.1.2.98 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-54

Foto 9.1.2.99 - Solo argilo arenoso no chão da estrada,
no ponto BT-58
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Foto 9.1.2.100 - Solos areno argilosos observados no
ponto BT-120

Foto 9.1.2.101 - Perfil de solo no ponto BT-131

Foto 9.1.2.102 - Perfil de solo no ponto BT-97, onde é possível observar o horizonte O, horizonte A, horizonte B até o
saprolito / rocha sã (horizonte R) na base da trincheira
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b) Latossolo Vermelho Amarelo
Esse tipo de solo possui variado grau de desenvolvimento, ocorrendo de forma rasa na AID. A transição
entre os horizontes A e B não é muito nítida, entretanto a presença de um leito quartzo caulinítico
coincidente ao Horizonte C permite diferenciá-lo com facilidade (Tabela 9.1.2.3). A interpretação
conjunta com os aspectos geológicos sugere que o latossolo com alto teor de material arenoso friável
representa derivação dos arenitos da Formação Rio Claro.
Da Foto 9.1.2.103 até a Foto 9.1.2.114 são mostrados os locais onde há predomínio de latossolo
vermelho amarelo de caráter muito arenoso.
Tabela 9.1.2.3 - Descrição do latossolo vermelho amarelo.
Classificação

Profundidade

Horizonte O

0 - 0,3 m

Horizonte A

0,3 - 0,8 m

Horizonte B

0,8 - 1,0 m

Horizonte C

> 1,0 m

Descrição
Marrom, rico em matéria orgânica, grande presença de restos vegetais e
substâncias húmicas
Marrom avermelhado, textura arenosa, marcado por atividade biológica e
presença de raízes
Vermelho a amarelo, arenoso, poroso e permeável, com componentes de
óxido de ferro e alumínio
Termo saprolítico do arenito. Coloração vermelho amarelada, composto por
grãos de quartzo

Foto 9.1.2.103 - Solo muito arenoso no chão da estrada
e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT24
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Foto 9.1.2.105 - Perfil de solo arenoso avermelhado na
margem de acesso local, no ponto BT-29

Foto 9.1.2.106 - Solo muito arenoso em carreadores e
nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT-31

Foto 9.1.2.107 - Solo muito arenoso no chão de
carreadores e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar,
no ponto BT-34

Foto 9.1.2.108 - Solo muito arenoso no chão da estrada
e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT39

Foto 9.1.2.109 - Solo muito arenoso nas áreas de
cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT-62

Foto 9.1.2.110 - Detalhe de solo arenoso nos
carreadores de canaviais, no ponto BT-62
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Foto 9.1.2.111 - Solo muito arenoso no chão da
estrada e nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no
ponto BT-87

Foto 9.1.2.112 - Solo muito arenoso nos carreadores e
nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT101

Foto 9.1.2.113 - Solo muito arenoso nos carreadores e
nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, no ponto BT108

Foto 9.1.2.114 - Detalhe de solo arenoso, no ponto BT108

9.1.2.6. Geotecnia
A caracterização de maior detalhe dos condicionantes geotécnicos na AID teve como objetivo, através
da análise de parâmetros indicadores referentes às feições relacionadas a processos de dinâmica
superficial e subsuperficial, estabelecer os principais riscos geotécnicos existentes na região onde se
localiza-se a área objeto deste estudo.
Segundo Martini et al. (2006), embora existam classificações e metodologias consagradas na avaliação
da suscetibilidade dos solos à erosão, para a grande maioria dos casos estudados a utilização de uma
metodologia-modelo padrão, aplicável na avaliação da propensão da área a movimentos de massa em
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terrenos com características diferentes é desaconselhável devido às inúmeras variáveis de agentes
envolvidos no processo.
Considerando as particularidades existentes na região, os principais parâmetros orientadores para
delimitação de riscos geotécnicos relacionados ao grau de suscetibilidade à erosão e movimentações de
massa na AID estão relacionados com agentes naturais, tais como regime pluviométrico, intemperismo,
relevo, cobertura vegetal, solos e substrato rochoso, e por agentes relacionados às intervenções
antrópicas, principal agente modificador e acelerador dos processos de dinâmica superficial.
Nesse sentido, a investigação permitiu diagnosticar os locais de intervenção antrópica (sobretudo
campos de culturas de cana-de-açúcar e áreas de mineração) como principais áreas de risco geotécnico
na AID, em especial os processos de ravinamento em locais desprovidos de cobertura vegetal. Essa
situação resulta em alto poder erosivo aos solos descobertos, podendo acarretar rastejos e
escorregamento planares, além de carreamento de partículas para os cursos hídricos. Entretanto, tais
processos não possuem relação direta com as atividades. O processo de ravinamento está presente,
sobretudo, ao norte da AID e representa o maior risco encontrado em toda a área.
Apesar de a base cartográfica incluir problemas relacionados à estabilização de taludes e encostas
associados à problemas de fundação causados pela natureza expansiva/contrativa do material presente
no subsolo, não foi constatada em campo a ocorrência desta classe geotécnica em nenhum local da AID.
De um modo geral, observou-se que a região, altamente antropizada, possui a suscetibilidade a
movimentos de massa como principal risco geotécnico, levando em consideração que não há instalações
adequadas de estruturas que mitiguem esses movimentos de massa.
Em relação aos compartimentos que ocorrem entre a AID e ADA, deve-se destacar o avanço da lavra e
seu sopé associado, uma vez que as infraestruturas de beneficiamento localizam-se nessa região.
A remoção e exposição do solo, juntamente com a concentração do escoamento superficial, são
responsáveis pela deflagração de superfícies erosivas, observada em processos morfodinâmicos que
podem afetar diretamente vias de circulação do empreendimento, devido às elevadas declividades
presentes em seu terreno (Foto 9.1.2.115 e Foto 9.1.2.116).
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Foto 9.1.2.115 - Vista de cava de extração de argila no ponto BT-109, onde é possível notar o disciplinamento da
água para o fundo da cava e os taludes estáveis visando evitar processos erosivos

Foto 9.1.2.116 - Vista de vala escada no sopé de área de mineração de argila para escoamento de águas pluviais e
para evitar processos erosivos em áreas de preservação
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Da Foto 9.1.2.117 à Foto 9.1.2.122 são mostrados exemplos de processos erosivos gerados por
ausências do disciplinamento do escoamento das águas pluviais gerando ravinamentos profundos em
áreas utilizadas no plantio de cana-de-açúcar na AID. A Foto 9.1.2.123 mostra locais desprovidos de
vegetação ou de área de plantio onde se observam caminhos preferenciais das águas pluviais e o início
de processos erosivos.

Foto 9.1.2.117 - Ravinamento observado no ponto BT97

Foto 9.1.2.118 - Ravinamento profundo, de grande
porte no argissolo vermelho amarelo no ponto BT-97

Foto 9.1.2.119 - Remoção de terra e desenvolvimento
incipiente de ravinamento, induzido por atividade
antrópica no ponto BT-97

Foto 9.1.2.120 - Ravinamento profundo, de grande
porte no ponto BT-131
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Foto 9.1.2.121 - Ravinamento profundo, de grande
porte no ponto BT-105

Foto 9.1.2.122 - Ravinamento profundo, de grande
porte no ponto BT-105

Foto 9.1.2.123 - Área desprovida de vegetação ou plantio onde se observa início de processo erosivo no solo no
ponto BT 140

9.1.2.7. Hidrografia
Para o estudo hidrográfico foram consideradas as microbacias inseridas na AID, obedecendo a
metodologia de Calijuri & Bubel (2006). Para tanto, foram individualizadas as áreas de contribuição dos
canais de primeira, segunda e terceira ordem das drenagens afluentes dos rios Corumbataí e PassaCinco. Posteriormente, foi estabelecida uma hierarquia das microbacias que possam sofrer maior
influência do empreendimento, conforme Figura 9.1.2.6, e calculadas suas características fisiográficas,
utilizando-se os métodos constantes na Tabela 9.1.2.4. Tais parâmetros são importantes para a
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comparação entre declividades, tempo de concentração para cada área de drenagem, como cada uma
responde a fatores como escoamento pluvial e, consequentemente, suas suscetibilidades a inundações.
Tabela 9.1.2.4 - Fórmulas aplicadas para o cálculo das características fisiográficas das microbacias.
Parâmetro
Coeficiente de compacidade (𝐾𝐶 )

Método de Cálculo
𝐾𝐶 =
0,28 𝑃⁄√𝐴,

Onde

Fator de forma (𝐾𝐹 )

̅⁄𝐿 ,
𝐾𝐹 = 𝐿

Onde

Densidade de drenagem (Dd)

𝐷𝑑 =  𝑙1 ⁄𝐴 ,

Onde

Sinuosidade (S)

𝑆 = 𝐿 ⁄ 𝐿𝑡 ,

Onde

𝑃 = Perímetro da bacia
𝐴 = Área da bacia

̅ = Largura média da bacia
𝐿
𝐿 = Comprimento axial do curso d’água principal
 𝑙 = Comprimento total dos cursos d’água
𝐴 = Área da bacia
𝐿 = Comprimento do rio principal
𝐿𝑡 = Comprimento do talvegue

O coeficiente de compacidade (KC), ou índice de Gravelius, é a relação entre o perímetro da bacia e a
circunferência de círculo de área igual à da bacia. Assim, quanto mais próximo de 1 for esse valor, maior
sua circularidade e consequente maior capacidade de proporcionar grandes cheias.
O fator de forma (KF) mede a razão entre a largura média da bacia e o comprimento de seu eixo axial,
sendo que quanto maior esse valor, maior a tendência da bacia a sofrer com enchentes.
A densidade de drenagem (Dd) e a sinuosidade (S) do curso d’água principal são indicadores
topográficos. Quanto maior a densidade de vertentes para o escoamento hídrico em uma bacia, maior a
capacidade de escoar suas enchentes. O fator de sinuosidade controla a velocidade de escoamento
superficial. Valores de alta densidade e baixa sinuosidade são sugestivos de terrenos acidentados.
A AID apresenta, dentro de sua área, seis microbacias, sendo que três delas possuem área muito
superior às outras. Por isso, a partir dos cálculos das características fisiográficas, a Tabela 9.1.2.5
apresenta os valores para as três microbacias de maior relevância na AID do empreendimento, que
abrangem o córrego dos Cochos, o rio Passa Cinco e o rio Corumbataí.
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Figura 9.1.2.6 - Hidrografia e microbacias da AID
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Tabela 9.1.2.5 - Características fisiográficas das microbacias.
Microbacia

Área de drenagem
(Km²)

Comp. Total das
drenagens (km)

Kc

Kf

Dd

S

MB-02

17,030

51,363

1,312

0,559

3,016

1,507

MB-03

15,698

19,744

1,329

0,291

1,258

1,117

MB-04

28,579

59,494

1,607

0,323

2,082

1,623

KC = Coeficiente de compacidade; KF = Fator de forma; Dd = Densidade de drenagem; S = Fator de sinuosidade.

A partir da caracterização dessas microbacias foi possível estabelecer seus padrões fisiográficos,
indicando escoamento superficial favorável com baixa suscetibilidade a sofrer com cheias. Ressalta-se
que esses índices não consideram a questão da pluviosidade, apenas as características físicas das áreas,
a disposição das formas de vertentes e o escoamento superficial.
Uma análise de detalhe indica que, de acordo com a topografia, as três drenagens superficiais principais
possuem padrão meandrante, com trechos retilíneos locais. A direção de escoamento é para sul, sendo
estes corpos d’água afluentes diretos do rio Piracicaba. De acordo com seus parâmetros fisiográficos,
possuem alto poder de escoamento e baixa suscetibilidade a enchentes.
Em verificação de campo desses cursos hídricos, foram observadas diferenças em seus cursos em
relação ao seu traçado na base topográfica oficial ocasionadas provavelmente por mudanças do meio
natural, já que as áreas se encontram bem preservadas. Procedeu-se com o registro fotográfico e
descrição desses cursos hídricos, cujas Foto 9.1.2.124 a Foto 9.1.2.140 mostram os locais estudados.
A Figura 9.1.2.7 apresenta a localização das nascentes e cabeceiras e a denominação dos cursos d’água
existentes na AID. Também, apresenta a localização dos cinco tipos de intervenção antrópica que
ocorrem em sessenta e oito locais, conforme apresentado na Tabela 9.1.2.6.
Tabela 9.1.2.6 - Intervenções nos cursos d’água presentes na AID e autorizadas pelo DAEE.
Classe de
Intervenção

Quantidade

Barramento

3

Captação

33

Lançamento

16

Travessia

14

Mineração

2

Por fim, se faz necessário caracterizar quais cursos d’água poderão ser afetados pela atividade
mineradora. Baseando-se nos cursos hídricos perenes, não é previsto o lançamento de água pluvial dado
que durante a operação estas águas serão acumuladas em bacias de decantação e utilizadas da
umectação das áreas de lavra e acessos e após a exaustão das cavas haverá a formação de espelhos
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d’água devido à conformação do sistema de drenagem planejado. Ressalta-se que a empresa já possui
outras áreas contíguas já licenciadas, utilizando-se das estruturas já existentes para beneficiamento,
depósito e expedição.
A empresa já realiza semestralmente o monitoramento de águas superficiais em quatro pontos
distribuídos ao longo do córrego dos Cochos, dentro da AID, cuja localização é apresentada na Tabela
9.1.2.7.
Tabela 9.1.2.7 - Pontos de monitoramento de água superficial.
Ponto de
monitoramento

Coordenadas UTM - 23K
(SIRGAS2000)

1

7.513.388 N
230.134 E

2

7.512.620 N
231.097 E

3

7.512.872 N
230.995 E

4

7.512.974 N
231.064 E

Foto 9.1.2.124 - Rio Passa Cinco no ponto BT-04
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Figura 9.1.2.7 - Nascentes e cabeceiras da AID, pontos de monitoramento
de água superficial já realizados pela empresa e áreas de intervenção autorizadas pelo DAEE
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Curvas de nível (m)
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Foto 9.1.2.126 - Rio Passa Cinco no ponto BT-17

Foto 9.1.2.127 - Afluente do rio Corumbataí no ponto
BT-37

Foto 9.1.2.128 – Drenagem localizada 4 km a nordeste
da área objeto de licenciamento.

Foto 9.1.2.129 - Córrego dos Cochos no ponto BT-53

Foto 9.1.2.130 - Córrego dos Cochos no ponto BT-53

Foto 9.1.2.131 - Córrego da Assistência no ponto BT-65

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

96

Página: 537

Foto 9.1.2.132 - Córrego dos Cochos no ponto BT-66

Foto 9.1.2.133 - Rio Corumbataí no ponto BT-68

Foto 9.1.2.134 - Confluência do rio Passa Cinco com o
rio Corumbataí no ponto BT-70

Foto 9.1.2.135 - Córrego dos Cochos no ponto BT-73

Foto 9.1.2.136 - Cachoeira no Córrego dos Cochos no
ponto BT-74

Foto 9.1.2.137 - Travessia localizada no Córrego dos
Cochos no ponto BT-99
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Foto 9.1.2.138 - Meandro no córrego dos Cochos no ponto BT-77

Foto 9.1.2.139 - Rio Corumbataí no ponto BT-122

Foto 9.1.2.140 - Rio Corumbataí no ponto BT-127

9.1.2.8. Hidrogeologia
A caracterização hidrogeológica, em escala de AID, deve trazer uma representação de seu
comportamento que se sustente e seja válida, para então subsidiar a previsão das potenciais
interferências a serem introduzidas pela ampliação das áreas de lavra do empreendimento.
A dificuldade para o estabelecimento, ou não, de uma possível influência nas águas subterrâneas está
relacionada ao fato de que esse recurso se encontra em subsuperfície, correspondente a um meio
heterogêneo, com diferentes razões de condutividade hidráulica, por vezes impermeáveis, que podem
conferir algumas incertezas no modelo hidrogeológico.
Assim, para minimizar estas incertezas, foi realizada uma caracterização hidrogeológica que
representasse essa estruturação da forma mais próxima à realidade. Sua elaboração foi acompanhada
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por diversos parâmetros que influenciam o fluxo subterrâneo, tais como: definição do domínio
hidrogeológico, caracterização das propriedades hidráulicas locais, o estabelecimento do balanço
hídrico, considerados parâmetros fundamentais na determinação de um modelo hidrogeológico.

a) Domínio hidrogeológico
Inicialmente, foi detalhado o perímetro de influência do empreendimento, ou domínio hidrogeológico,
delimitando-se as cristas topográficas (divisores de água - zonas de recarga da água subterrânea) e as
drenagens (córregos - zonas de descarga da água subterrânea), contidas na AID do empreendimento.
Para o presente caso, o domínio foi definido como a microbacia do córrego dos Cochos, onde o
empreendimento está inserido, cujo nível de base é representado pelo córrego homônimo, que
atravessa as áreas a serem licenciadas pelo empreendimento.
A Figura 9.1.2.8 mostra de forma esquemática o arranjo espacial destas drenagens junto ao domínio
hidrogeológico (zonas de descarga) e a grande borda-limite associada ao fluxo nulo, que corresponde às
cristas topográficas (divisores de águas), além de indicar o sentido natural de movimentação da água
subterrânea.
Esse domínio possui área de 14,5 km² e é composto por pequenas microbacias de 1º e 3º ordens, as
quais integram a bacia do córrego dos Cochos (MB-03), cujo nível de base é representado pelo córrego
homônimo, responsável por drenar toda a faixa que faz limite com as áreas diretamente afetadas, na
direção N-S.
A direção do fluxo subterrâneo é no sentido N-S e converge para o córrego dos Cochos e afluentes, com
exceção de uma pequena porção situada ao sul da ADA, localizada sobre um divisor de águas, onde uma
parcela do fluxo subterrâneo natural segue na direção da bacia do rio Corumbataí (MB-04).
b) Características dos aquíferos locais
Considerando que a estruturação hidrogeológica, na escala local, compreende diferentes sistemas
aquíferos, sua compartimentação pode ser dividida em diferentes níveis.
O nível superficial se refere ao Aquífero Rio Claro, que corresponde ao nível freático, composto por
sedimentos areno-argilosos a arenosos finos. Em função dessa variação e da grande quantidade de
argila, sua permeabilidade é comprometida, apesar de apresentar uma grande porosidade primária.
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Legenda

Cursos hídricos intermitentes

Área Diretamente Afetada (ADA)

Sentido de movimentação da água subterrânea
(linhas de fluxo)

Limite municipal (IBGE, 2016)

Domínio hidrogeológico

Figura 9.1.2.8 - Drenagens e fluxo hídrico subterrâneo
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Na AID, este aquífero é explorado por meio de poços rasos (cacimbas) que abastecem pequenas
propriedades rurais. Muito embora suas propriedades hidráulicas não o caracterizem como um bom
produtor, este aquífero possui uma importante função, que é a de armazenar a água da recarga oriunda
das precipitações atmosféricas e, dentro do ciclo hidrológico, atua como um regulador do fluxo
subterrâneo, contribuindo para as zonas de descarga, no caso, os corpos de águas superficiais situados
na região NNE da AID, sobretudo nos períodos de estiagem, em que a água armazenada é liberada
gradualmente, contribuindo com o fluxo de base dos cursos hídricos superficiais da área.
Nos níveis mais profundos, o Aquiclude Passa Dois, consiste na unidade de maior relevância na área de
influência do empreendimento. O Aquiclude Passa Dois é constituído por litologia essencialmente
pelítico-lamítica de baixa permeabilidade, principalmente da Formação Corumbataí, mas também da
Formação Irati (dolomitos e folhelhos escuros). Ao longo de estruturas geológicas, esse aquiclude pode
apresentar porosidade fissural, já em níveis ou camadas mais arenosas possui porosidade intergranular.
A Foto 9.1.2.141 a Foto 9.1.2.148mostram a ocorrência das unidades de maior relevância, aflorantes na
AID.

Foto 9.1.2.141 - Pontos de surgências de água na
Formação Rio Claro, presentes na bancada superior da
cava, e no contato com a Fm. Corumbataí

ID Projeto
RT 000312

Foto 9.1.2.142 - Vista geral dos argilitos da Formação
Corumbataí, que constitui o minério explorado
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Foto 9.1.2.143 - - Argilitos impermeáveis da Formação
Corumbataí, sem percolação de água

Foto 9.1.2.144 - Percolação de água nos argilitos,
através de fraturas no maciço

É importante ressaltar que dentro dos limites da AID do meio físico, há ocorrência de rochas do Aquífero
Tubarão e corpos isolados do Aquífero Serra Geral, porém pelas características da compartimentação
hidrogeológica, em relação à implantação do projeto, descarta-se qualquer influência da atividade
minerária nestas unidades.
c) Estruturas de captação de água subterrânea
De modo a subsidiar o modelo hidrogeológico da área de estudo foi realizado o mapeamento das
estruturas subterrâneas de água presentes na AID do empreendimento. Neste levantamento constatouse que a grande maioria das propriedades rurais utilizavam-se de captações superficiais de nascentes e
cursos d’água.
As Foto 9.1.2.145 a Foto 9.1.2.148 mostram as estruturas de armazenamento de águas subterrâneas
monitoradas, presentes na AID e ADA do empreendimento, utilizadas para a elaboração do presente
estudo, além dos furos de sondagens realizados durante os trabalhos de pesquisa mineral. A Figura
9.1.2.9 mostra a localização destes pontos em relação às áreas de influência, ao passo que na Tabela
9.1.2.8 são apresentadas suas descrições com base na localização e, quando possível, nível d’água e
profundidade.

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

102

Página: 543

Foto 9.1.2.145 - Medição do nível d’água no poço
cacimba - 01

Foto 9.1.2.146 - Poço tubular 02, sem abertura para
aferir o nível d’água

Foto 9.1.2.147 - Medição do nível d’água do poçocacimba 03

Foto 9.1.2.148 - Medição do poço-cacimba 03
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Figura 9.1.2.9 - Locais de levantamento de dados hidrogeológicos
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Tabela 9.1.2.8 - Informações sobre as estruturas de captação das águas subterrâneas consideradas no estudo.

Nº

Poço /
Sondagem

Coordenadas
UTM (SIRGAS
2000)

Prof. (m)

Nível
d'água (m)

Cota (m)

Carga
hidráulica
(m)

1

Sondagem

7.513.455 N
228.707 E

10

N

517

N

2

Sondagem

7.513.880 N
228.875 E

10

N

602

N

3

Sondagem

7.514.394 N
229.019 E

10

N

590

N

4

Sondagem

7.513.508 N
229.230 E

10

N

587

N

5

Sondagem

7.513.988 N
229.258 E

10

N

595

N

6

Sondagem

7.513.114 N
229.284 E

10

N

614

N

7

Poço
cacimba **

7.513.675 N
229.383 E

20

10,9

583

572,1

8

Poço
cacimba **

7.513.750 N
229.699 E

15

7

571

564

9

Poço
cacimba **

7.512.248 N
229.728 E

12

9

583

574

10

Poço
tubular **

7.512.203 N
229.733 E

40

11

585

574

11

Sondagem

7.513.528 N
229.738 E

10

N

587

N

12

Sondagem

7.511.750 N
229.822 E

15

N

587

N

13

Poço
Cacimba **

7.512.382 N
230.067 E

15

8

591

583

14

Sondagem

7.513.222 N
230.084 E

15

N

576

N

15

Sondagem

7.513.877 N
230.334 E

10

N

605

N

16

Poço
tubular **

7.513.524 N
230.371 E

60

15,5

600

584,5

17

Poço
tubular **

7.513.741 N
230.193 E

55

16

596

580

ID Projeto
RT 000312
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Espessura das camadas (m) /
Formações geológicas
0 - 5,6 m material arenoso da
Formação Rio Claro; 5,6 - 10 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
0 - 6 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 6 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 8 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 8 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 6 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 6 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 5 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 5 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 7 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 7 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 5 m - arenito da Formação Rio
Claro; 5 - 20 m argila pouco arenosa
da Formação Corumbataí
0 - 5 m - arenito da Formação Rio
Claro; 5 - 15 m argila pouco arenosa
da Formação Corumbataí
0 -6 m material silte arenoso da
Formação Rio Claro; 6 - 12 m argila
arenosa siltosa roxa da Formação
Corumbataí
0 -7,5 m material silte arenoso da
Formação Rio Claro; 7,5 - 40 m argila
arenosa siltosa roxa da Formação
Corumbataí
0 - 4,7 m material silte arenoso da
Formação Rio Claro; 4,7 - 10 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
0 - 10 m material arenoso da
Formação Rio Claro; 10 - 15 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
0 - 15 m material arenoso da
Formação Rio Claro
0 - 4 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 4 - 15 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
(0 - 7 material arenoso da Formação
Rio Claro; (6 - 60 m) Formação
Corumbataí
(0 - 6 material arenoso da Formação
Rio Claro; (6 - 60 m) Formação
Corumbataí
0 - 8 m material arenoso da Formação
Rio Claro; 8 - 55 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
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Nº

Poço /
Sondagem

18

Sondagem

19

Sondagem

20

Coordenadas
UTM (SIRGAS
2000)
7.514.183 N
230.613 E

Prof. (m)

Nível
d'água (m)

Cota (m)

15

N

575

7.511.820 N
230.630 E

15

N

545

Sondagem

7.511.240 N
230.909 E

-

N

548

21

Poço
cacimba **

7.511.487 N
231.087 E

15

9

548

22

Sondagem

7.514.280 N
231.020 E

15

N

612

23

Sondagem

7.510.620 N
231.029 E

10

N

550

24

Sondagem

7.510.932 N
231.175 E

10

N

577

25

Sondagem

7.511.223 N
231.296 E

10

N

582

26

Sondagem

7.511.536 N
231.449 E

10

N

572

27

SIDAS 4231
- FL.218 Poço DAEE
46*

7.512.310 N
233.080 E

264

43,95

520

Poço
28
7180012SP*

7.511.450 N
233.300 E

128

19

540

Carga
Espessura das camadas (m) /
hidráulica
Formações geológicas
(m)
0 - 8 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 8 - 15 m argila roxa da
Formação Corumbataí
0 - 6 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 6 - 15 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 2 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 5 - 15 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 1,5 m material arenoso da
539
Formação Rio Claro; 1,5 - 15 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
0 - 10 m material arenoso da
N
Formação Rio Claro; 10 - 15 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
0 - 5 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 5 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 7 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 7 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 9 m material arenoso da Formação
N
Rio Claro; 9 - 10 m argila siltosa roxa
da Formação Corumbataí
0 - 13 m material arenoso da
N
Formação Rio Claro; 13 -15 m argila
siltosa roxa da Formação Corumbataí
476,05

521

Poço
7.512.220 N
150
7,7
560
552.3
7180010SP*
233.970 E
* Dados extraídos de http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/visualizar_mapa.php
** Dados medidos em campo
N = Sondagem não atingiu o lençol freático
Prof. = Profundidade
29

0 - 264 m sedimentos do Grupo
Tubarão
0 - 77 m basaltos da Formação Serra
Geral; 77 - 121 m sedimentos do
Grupo Passa Dois; 121 - 150 m
sedimentos do Grupo Tubarão
(0 - 128,0 m) basaltos da Formação
Serra Geral

Ressalta-se que no presente estudo não foram instalados poços de monitoramento nas áreas de
influência. A instalação de poços de monitoramento (piezômetros) será contemplada como medida de
controle dos impactos ambientais, no Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos.
d) Balanço hídrico
A compreensão da recarga regional a que o meio hidrogeológico está submetido auxilia o modelamento
hidrogeológico local. A recarga hídrica subterrânea pode ser calculada pela seguinte equação:
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R = P – (Etr + ES)
Onde:
R = recarga subterrânea
P = precipitação pluviométrica
Etr = evapotranspiração real
ES = escoamento superficial
Os dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração real utilizados para o cálculo da recarga
foram obtidos em estação da CIIAGRO, no município de São Carlos, para a série histórica entre os anos
de 2007-2014, e apresentados no item relacionado aos aspectos climáticos do presente estudo. A
precipitação anual aferida (2017) foi de 1.533 mm/ano, sendo janeiro o mês mais chuvoso (231
mm/mês) e junho o de menor precipitação (7,0 mm/mês), com índice pluviométrico nulo medido em
julho. Em relação à evapotranspiração, o valor acumulado foi de 802,8 mm/ano, com valor médio de
66,90 mm/mês.
Os valores de escoamento superficial local foram calculados a partir do produto de três variáveis: as
constantes relacionadas à declividade do terreno e granulação do solo, à estação climática e à
precipitação pluviométrica, expressos pela seguinte equação:
ES = C’ * P
Sendo:
C’ = α * C
Onde:
ES = escoamento superficial
P = precipitação pluviométrica
C = constante relacionada à declividade do terreno e a granulação do solo
α = constante relacionada à estação climática.

Na Tabela 9.1.2.9 são apresentados os cálculos da recarga subterrânea (R) em valores médios mensais e
o total acumulado, considerando-se a média entre os anos de 2007 e 2014, a partir dos dados
consolidados de precipitação pluviométrica (P), evapotranspiração (Etr) e escoamento superficial (ES).
Estes valores compõem o balanço hídrico da área investigada como um todo (valores médios).
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Tabela 9.1.2.9 ‐ Balanço hídrico calculado para a região do empreendimento
Período

Precipitação (mm) Evapotranspiração (mm)

Escoamento
superficial (mm)

Recarga (mm)

Janeiro

283,3

130,2

62,326

90,774

Fevereiro

176,8

107,1

38,896

30,804

Março

164,1

94,1

36,102

33,898

Abril

104,4

75,5

22,968

5,932

Maio

51,9

48,2

9,342

‐5,642

Junho

59,6

42,3

10,728

6,572

Julho

43,1

47,0

7,758

‐11,658

Agosto

39,2

43,3

7,056

‐11,156

Setembro

65,0

49,9

11,700

3,400

Outubro

92,4

88,9

20,328

‐16,828

Novembro

139,5

104,1

30,690

4,710

Dezembro

202,5

110,1

44,550

47,850

Total

1402,78

1085,5

302,444

178,656

Média

116,9

90,46

25,204

14,888

É importante ressaltar que estes valores, obtidos para o município de Rio Claro, inserido no mesmo
contexto climático da estação meteorológica de São Carlos, podem variar localmente no âmbito da área
estudada. Desta forma, os valores médios empregados para o cálculo do escoamento superficial da área
como um todo foram: C=0,40 (terrenos com plantações em curvas de nível, solos francos com moderada
declividade) e α médio de 0,50 (entre 0,45 para a estação seca e 0,55 para a estação úmida). Assim,
verifica‐se que o terreno possui uma boa capacidade de infiltração e de recarga para o sistema aquífero.
e) Modelo hidrogeológico
Na análise do modelo hidrogeológico (Figura 9.1.2.10) foi considerado o comportamento dos recursos
hídricos nestes diferentes meios, sua interface, juntamente com os litotipos que compõem esse quadro.
Em relação às características hidrogeológicas dos aquíferos que compõem a AID e ADA, passíveis de
influência pela operação das cavas de mineração.
Em relação às camadas que compõem os sistemas aquíferos, entre tipos de solos e rochas, elaborou‐se
a Tabela 9.1.2.10, com apresentação das ordens de grandeza de condutividade hidráulica inferidas para
os diferentes materiais que compõem o meio hidrogeológico heterogêneo e anisotrópico.
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Tabela 9.1.2.10 - Valores de condutividade hidráulica utilizados
Material

Kx (cm/s)

Ky (cm/s)

Kz (cm/s)

Formação Rio Claro

4.10-4

6.10-4

1.10-4

Formação Corumbataí

1,13.10-7

2,48.10-7

2,48.10-7

Tendo em vista que as camadas que poderiam sofrer influência pela implantação das cavas de
mineração são compostas de camadas sedimentares (formações Rio Claro e Corumbataí) assume-se que
a aplicação da Lei de Darcy seja válida para os aquíferos granulares, pois se trata de meio poroso
caracterizado por um fluxo subterrâneo laminar.
O fluxo que atravessa um meio poroso, constituído pela camada do capeamento, tem uma velocidade
constante e perde carga proporcionalmente, em função do material que ele percola. No âmbito da Lei
de Darcy, os coeficientes de permeabilidade (K) dos materiais tendem a apresentar valor constante para
cada meio. Contudo as variações em profundidade (Kz) para o parâmetro na formação Rio Claro são
condicionadas ao incremento de sedimentos argilosos, a medida que se aproxima do contato com a
Formação Corumbataí.
Nestas condições, assume-se como a velocidade de percolação nos interstícios do meio, como sendo a
velocidade do fluxo, que se relaciona com a velocidade de Darcy, que pode ser reescrita como:
𝑉=

𝐾
ηe

. 𝑖 , onde:

V – velocidade de descarga do fluxo subterrâneo;
K – coeficiente de permeabilidade; e
I – gradiente hidráulico.
ηe - porosidade efetiva do material (%).
Tendo em vista que o gradiente hidráulico é um termo adimensional e para o presente caso (entre os
poços cacimbas na região do ponto 7) equivale a um valor de 0,002, o valor de (V) será proporcional ao
valor médio de K, sobre a porosidade efetiva de 2,5%. Assim, para a Formação Rio Claro, a velocidade de
descarga do fluxo subterrâneo será igual a 15,14 m/ano.
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Figura 9.1.2.10 - Modelo Hidrogeológico
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Para estimar o grau de disponibilidade da água subterrânea no meio físico, em função do balanço
hídrico obtido para a área de estudo, foi calculada a transmissividade para a camada superficial com o
objetivo de avaliar a capacidade de transmissão de água através de toda sua espessura saturada.
O Coeficiente de Transmissividade (T) é definido como a vazão transmitida através de uma parcela
vertical do terreno, expresso pela expressão:
T= K . b, onde:
T - Coeficiente de Transmissividade;
K – Coeficiente médio de permeabilidade; e
b – Valor médio da espessura saturada.

Adotando o coeficiente de permeabilidade, em termos de vazão (Q) por unidade de área (A), a
transmissividade pode ser obtida por meio da seguinte equação:
T=

Q
.b
A

Assim, considerando a espessura saturada da camada arenosa, estimada em no máximo 13 m, para uma
vazão de 216 m³/s na área diretamente afetada de 306,94 hectares, a transmissividade hidráulica para a
camada superficial foi calculada em aproximadamente 5 m²/dia. Considerando o domínio
hidrogeológico (1450 hectares), está grandeza atinge um valor de aproximadamente 76 m²/dia.
Assim, o modelo hidrológico conceitual apresenta os principais aspectos do meio físico, no intuito de
responder adequadamente às questões levantadas acerca da influência da abertura das cavas, em
relação às águas subterrâneas. Abaixo estão relacionadas as premissas impostas ao modelo
hidrogeológico:
1. O capeamento representado pela Formação Rio Claro, consiste em um aquífero do tipo livre e
suspenso em toda sua extensão, inexistindo camadas confinantes dentro do domínio
hidrogeológico considerado;
2. A descarga da água subterrânea se direciona exclusivamente para as drenagens que cortam o
aquífero suspenso, e para as nascentes localizadas próximas ao contato com a Formação
Corumbataí;
3. É admitido que a unidade situada imediatamente abaixo da Formação Rio Claro é impermeável,
representada, portanto, por uma condição de fluxo nulo. Esta premissa se justifica pela grande
diferença na ordem dos valores de condutividade hidráulica entre os litotipos que compõem o
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aquífero suspenso (Formação Rio Claro) e pelo Aquiclude (Formação Corumbataí). Porém, há de
se considerar a percolação de água, mesmo que em volume pequeno, por meio de zonas de
fraturas na Formação Corumbataí ou por porosidade intergranular de camadas de argila com
maior teor de areia;
4. Pelo fato de haver uma diferença superior a duas ordens de grandeza em relação aos valores de
condutividade hidráulica, o fluxo pode ser considerado paralelo ao contato entre as formações
Rio Claro e Corumbataí;
5. O balanço hídrico para o período de 2007-2014 estimou uma taxa média de recarga 14,888
mm/ano, sendo a relação de recarga/precipitação de aproximadamente 13%, para um
coeficiente de armazenamento de 0,1 e uma porosidade efetiva de 2,5%;
6. Com a retirada do capeamento, que compreende toda a ADA inserida dentro do domínio
hidrogeológico, o balanço de fluxo estimou uma perda de 6,5% da água na transmissividade e
armazenamento do aquífero suspenso no domínio hidrogeológico.

9.1.2.9. Qualidade das águas superficiais e subterrâneas
A Figura 9.1.2.11 mostra a localização dos pontos analisados quanto ao monitoramento das águas
superficiais realizado pela empresa nas áreas já licenciadas e em operação, além dos pontos de
monitoramento da água superficial localizados a montante e a jusante da ADA. Também são
apresentados os pontos de amostragem e análise de água subterrânea.
a) Águas superficiais
Como parte da Lei Estadual nº 7.663/91, que estabelece normas de orientação à política estadual de
recursos hídricos, bem como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, em seu
Artigo 25, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) deve, entre outras tarefas, efetuar o
enquadramento de corpos d’água em classes de uso preponderante. Desse modo, o “Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”,
elaborado pelo CBH-PCJ, determina que os corpos d’água na região de Rio Claro, pertencentes à subbacia do Corumbataí, devem se enquadrar na classe 2.
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Figura 9.1.2.11 - Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e subterrâneas
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A caracterização da qualidade das águas superficiais teve como objetivo apresentar o panorama físicoquímico atual da água de corpo d’agua situado a montante e a jusante da área objeto de ampliação de
lavra, comparando-os com as condições e padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05 para
essa classe. A localização dos pontos de amostragem é apresentada na Tabela 9.1.2.11.
Tabela 9.1.2.11 - Pontos de amostragem de água superficial a montante e a jusante da área objeto deste
licenciamento.
Ponto de amostragem

Coordenadas UTM – 23K
(SIRGAS 2000)

A montante, no córrego dos Cochos

7.514.672 N
228.916 E

A jusante, no córrego dos Cochos, próximo à confluência com o rio
Corumbataí

7.510.072 N
230.550 E

Datum: SIRGAS 2000.

O procedimento de amostragem envolveu a utilização de um recipiente de inox, que foi lavado com
detergente alcalino e água deionizada entre um ponto de coleta e outro. Os resultados obtidos,
conforme os laudos apresentados no Anexo V, mostram que os parâmetros analisados estão de acordo
com padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05.
Devido à presença de rochas argilosas da Formação Corumbataí e arenosas da Formação Rio Claro, ricas
em ferro e alumínio, o resultado da análise da amostra de água obtida a montante demonstrou a
presença de 1,2 mg/L de ferro dissolvido, que se encontra acima do padrão de 0,3 mg/L., assim como o
resultado da cor verdadeira de 83 mgPt/L está acima do padrão de 75 mgPt/L e o resultado de alumínio
dissolvido foi de 0,181 mg/L, quando o padrão é de 0,1 mg/L. Analisando-se estes parâmetros na
amostra coletada a jusante os resultados mostram o atendimento aos padrões.
Ainda, comparando-se as amostras de montante e jusante, mesmo que atendendo aos padrões da
norma, há um aumento de coliformes termotolerantes de 1,7 E+1 NMP/100mL para 5,4 E+2
NMP/100mL, de 107 mg/L para 120 mg/L de sólidos totais dissolvidos, de 0,88 mg/L para 1,3 mg/L de
cloreto, de 0,11 mg/L para 0,27 mg/L de nitrato, de 0,5 mg/L para 43 mg/L de sulfato e de 0,0127 mg/L
para 0,0242 mg/L de fósforo.
Estes valores poderão ser utilizados como referências (i.e., valores de background), para futuras
medições no contexto de operação do empreendimento, a fim de se avaliar se ocorrerão mudanças na
qualidade das águas superficiais.
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Há de se considerar que a empresa realiza o monitoramento periódico das águas superficiais nas áreas
já licenciadas e em operação nos pontos apresentados na Tabela 9.1.2.12. Os pontos P1 a P3 se
localizam no córrego do Cocho, sendo o P1 a montante do empreendimento na divisa da propriedade,
P2, localizado no empreendimento sob o ponto, e P3 a jusante do empreendimento na divisa da
propriedade. O ponto P4 se refere à qualidade da água tratada no tanque de decantação, tendo em
vista o lançamento posterior em corpo d’água.
Tabela 9.1.2.12 - Pontos de monitoramento de água superficial no empreendimento da empresa já licenciado e
em operação
Ponto de amostragem
P1

Coordenadas UTM - 23K
(SIRGAS 2000)
7.513.388 N
230.134 E

P3

7.512.620 N
231.097 E
7.512.872 N
230.995 E

P4

7.512.974 N
231.064 E

P2

O relatório apresentado à CETESB em dezembro/2017 constante no Anexo V mostra os resultados
laboratoriais e a discussão dos mesmos, sendo que todos os parâmetros analisados estão dentro dos
limites estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357/2005 e Decreto Estadual 8.468/1976. Destaca-se
que a qualidade da água do Córrego do Cocho não é alterada e os resultados da análise da água lançada
após decantação e o atendimento aos padrões das normas mostram a eficiência do sistema de
tratamento existente.
b) Águas Subterrâneas
Para a caracterização da qualidade atual das águas subterrâneas e estabelecimento de valores de
referência para futuras medições (i.e., valores de background) foram coletadas amostras em três poços
já existentes na área objeto deste licenciamento, conforme localização apresentada na Tabela 9.1.2.13.
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Tabela 9.1.2.13 - Pontos de amostragem de água subterrânea na área objeto deste licenciamento
Ponto de amostragem

Coordenadas UTM
(SIRGAS 2000)

ASB-01

7.513.741 N
230.193 E

ASB-02

7.512.382 N
230.067 E

ASB-03

7.511.487 N
231.087 E

As coletas foram realizadas a partir do método convencional de amostragem, utilizando-se
amostradores descartáveis do tipo bailer, conforme os procedimentos estabelecidos no Anexo V da
Decisão de Diretoria CETESB nº 010-2006-C, 26 de janeiro de 2006.
Previamente às coletas, os poços foram purgados com a retirada de 3 a 5 vezes o volume da água
existente no seu interior, visando assegurar que toda a água que porventura estivesse estagnada no
poço fosse removida. Esse processo possibilitou a coleta de amostras mais representativas. É
importante ressaltar que as amostras coletadas para a determinação de metais foram filtradas em
campo com o uso de filtro descartável de 0,45 µm (Quick filter).
As amostras foram acondicionadas em frascos específicos fornecidos pelo laboratório, identificadas e
armazenadas em caixas térmicas refrigeradas com gelo, onde foram mantidas sob temperatura de
4° C ± 2° C até a entrega ao laboratório. Todas elas foram analisadas para a determinação dos
parâmetros constantes na lista de Valores orientadores para solo e água subterrânea no estado de São
Paulo, definidos pela Decisão de Diretoria CETESB nº 256/2016/E.
Os resultados das amostras de água mostraram que os parâmetros de qualidade das águas subterrâneas
estão de acordo com os padrões preconizados pela CETESB através da Decisão de Diretoria CETESB
nº 256/2016/E, de 22/11/2016.

9.1.2.10.

Qualidade do ar

O conceito de poluição atmosférica inclui uma gama de atividades, fenômenos e substâncias que
contribuem para a deterioração da qualidade natural da atmosfera. Os poluentes atmosféricos são
considerados como substâncias que geram esse efeito negativo ao meio ambiente.
Conforme a Resolução CONAMA nº 491/2018, entende-se como poluente atmosférico qualquer forma
de matéria ou energia com intensidade, quantidade, concentração, tempo ou características em
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desacordo com os níveis estabelecidos pela norma vigente, e que tornem ou possam tornar o ar
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à
fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da
comunidade.
A determinação sistemática da qualidade do ar restringe-se a um grupo de poluentes universalmente
consagrados como indicadores da qualidade do ar, devido a sua maior frequência de ocorrência e pelos
efeitos adversos que causam ao meio ambiente. Sendo eles: dióxido de enxofre (SO2), Partículas Totais
em Suspensão (PTS), partículas inaláveis (PM10), monóxido de carbono (CO), oxidantes fotoquímicos
expressos como ozônio (O3), hidrocarbonetos totais (HC) e dióxido de nitrogênio (NO2).
Na atividade da mineração, o material particulado em suspensão (PTS) se destaca como o principal e
mais importante parâmetro a ser avaliado em estudos de poluição atmosférica. São produzidos a partir
de desagregação mecânica, detonação, perfuração, escavação, carregamento, transporte e descarga de
rochas, bem como por ação do vento nos processos de desmonte e cominuição. Na região de Santa
Gertrudes e Rio Claro as atividades do polo industrial de piso cerâmico são fontes potenciais de emissão
de material particulado para a atmosfera (CETESB, 2017).
A qualidade do ar está relacionada a dois fatores principais. O primeiro diz respeito às fontes emissoras
de poluentes, que podem ser estacionárias (indústrias, queimas de lixo etc.) e móveis (veículos
automotores e outros). O segundo fator está relacionado às características morfológicas ou climáticas
de determinada área.
Nesse sentido, a aquisição de dados na atual etapa do licenciamento ambiental representa os níveis que
atualmente ocorrem nessa área de influência e deverão ser utilizados para futura comparação quando
da implantação do empreendimento (i.e., valores de background), podendo auxiliar assim na
identificação de eventuais mudanças de qualidade do ar.
Inicialmente, a avaliação da qualidade do ar na região de estudo objetivou a identificação das principais
fontes (fixas e móveis) de emissão de material particulado, existentes no entorno imediato da ADA do
empreendimento, conforme podem ser observadas na Tabela 9.1.2.14.
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Tabela 9.1.2.14 - Principais fontes de Material Particulado (PTS) na AID.
Atividade

Fonte de Poluição

Tipo da Fonte

Plantio

Fixa

Colheita

Fixa

Vias não pavimentadas

Móvel

Escavação

Fixa

Carregamento

Fixa

Descarregamento

Fixa

Transporte

Móvel

Beneficiamento

Móvel

Cultivo de cana-de-açúcar
Tráfego de veículos

Mineração

A avaliação da qualidade do ar (Partículas Totais em Suspensão - PTS) foi realizada a partir de dois
pontos de coleta denominados HV-1 e HV-2, localizados na porção noroeste e sudoeste da ADA,
respectivamente. A Figura 9.1.2.12 mostra a localização geográfica dos pontos de medição de PTS. Na
Tabela 9.1.2.15 encontram-se os dados geográficos referentes ao posicionamento dos pontos de
medição de material particulado (PTS) ilustrados na Foto 9.1.2.149 e na Foto 9.1.2.150.
Tabela 9.1.2.15 - Posicionamento dos pontos de medição de PTS.
Ponto

Localização

Coordenadas UTM
(SIRGAS 2000 – 23K)

HV-1

Ponto localizado na porção norte da Área Diretamente Afetada (ADA)

7.514.268 N
229.246 E

HV-2

Próximo a atual área de lavra, localizado a sudoeste do empreendimento

7.512.239 N
229.697 E

As amostragens de PTS foram realizadas pela empresa certificada Prisma Soluções Ambientais Ltda.
empresa certificada pela norma ISO-17025, e em conformidade com a Norma ABNT NBR - 9.547:1997 Material particulado em suspensão no ar ambiente - Determinação da concentração total de PTS.
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Figura 9.1.2.12 - Localização dos pontos de medição de qualidade do ar
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Foto 9.1.2.149 - Amostrador de Grande Volume (AGV)
instalado no ponto HV-1, próximo ao norte da ADA

Foto 9.1.2.150 - Amostrador de Grande Volume (AGV)
instalado no ponto HV-2 próximo à atual área de lavra
da Barra do Tietê

Pelo método de referência, o ar é succionado durante um período de 24 h através de um filtro de fibra
de vidro cujo material é considerado inerte, não higroscópico e que apresenta baixa resistência à
passagem do ar. Para determinar o ganho líquido em massa de material preso ao filtro de fibra de vidro
utilizado na amostragem, pesa-se o mesmo antes e depois (após secagem) das amostragens em uma
balança analítica sob condições especiais de temperatura e umidade.
O volume de ar amostrado, corrigido para condições normais de temperatura e pressão, é determinado
a partir da vazão medida e do tempo amostrado. A massa de material particulado coletada pode ser
determinada através da técnica de concentração gravimétrica. A concentração de PTS no ar ambiente é
calculada dividindo-se a massa das partículas coletadas pelo volume de ar amostrado, expresso em
microgramas por metro cúbico (µg/m³).
Os resultados obtidos a partir dos cálculos de determinação de PTS foram comparados com os padrões
de qualidade do ar para material particulado em suspensão, determinados pelo Decreto Estadual
nº 59.113/13, que estabelece novos padrões de qualidade do ar com base nas diretrizes preconizadas
pela Organização Mundial de Saúde, por intermédio de um conjunto de metas gradativas e progressivas,
para que a poluição atmosférica seja reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo.
Este Decreto estabelece que a administração da qualidade do ar no território do Estado de São Paulo
será efetuada por meio de Padrões de Qualidade do Ar, observados os seguintes critérios:
•
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busca pela redução das emissões de fontes fixas e móveis, em linha com os princípios do
desenvolvimento sustentável;


Padrões Finais (PF) ‐ Padrões determinados pelo melhor conhecimento científico para que a
saúde da população seja preservada ao máximo em relação aos danos causados pela poluição
atmosférica.

Os Padrões Finais são aplicados sem etapas intermediárias, ou seja, quando não forem estabelecidas
metas intermediárias, como no caso do monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e
chumbo. Para os demais poluentes, os padrões finais passam a valer a partir do final do prazo de
duração da Meta Intermediária Etapa 3.
A Tabela 9.1.2.16 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos no Decreto Estadual
nº 59.113/13.
Tabela 9.1.2.16 ‐ Padrões Estaduais de Qualidade do Ar (Decreto Estadual nº 59.113/13).
Poluente

Tempo de amostragem

Padrão final (µg/m3)

Partículas Totais em
Suspensão (PTS)

24 h

240(1)

Média Geométrica Anual

80

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez por ano.

Adicionalmente, a Resolução CONAMA 491/2018 estabelece os critérios para episódios críticos de
poluição do ar, conforme apresentados na Tabela 9.1.2.17.
Tabela 9.1.2.17 ‐ Padrões nacionais de qualidade do ar para PTS e critérios para episódios agudos de poluição.
Critérios para episódios agudos (µg/m3)
Poluente

Partículas Totais em
Suspensão (PTS)

Tempo de amostragem
Atenção

Alerta

Emergência

24 h

375

625

875

Média Geométrica Anual

‐

‐

‐

Os dados climatológicos locais referentes aos dias da aquisição de dados puderam ser obtidos através
da Estação Meteorológica ‐ CEAPLA/IGCE/UNESP do município de Rio Claro, conforme consta na Tabela
9.1.2.18.

ID Projeto
RT 000312

EIA ‐ Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

121

Página: 562

Tabela 9.1.2.18 ‐ Dados Climatológicos locais
Data

07/12/2018

08/12/2018

Temperatura média (°C)

22,7

24,2

Temperatura máxima (°C)

30,0

31,2

Temperatura mínima (°C)

20,2

20,5

Pressão média (mmHg)

704,23

701,98

Pressão máxima (mmHg)

706,18

703,11

Pressão mínima (mmHg)

701,68

700,33

Umidade relativa média (%)

93

80

Umidade relativa máxima (%)

95

93

Umidade relativa mínima (%)

89

58

Direção dos ventos

SW

WSW

* Dados obtidos da Estação Meteorológica ‐ CEAPLA/IGCE/UNESP

Na Tabela 9.1.2.19 são exibidos os resultados das concentrações de PTS obtidas na campanha de
amostragem realizada em dezembro de 2017, cujos relatórios completos podem ser visualizados em
anexo.
Tabela 9.1.2.19 ‐ Concentrações de PTS (HV‐1 e HV‐2).
Ponto de
amostragem

Amostragem

Concentração de PTS (µg/m³)

HV‐1

07/12/17

61,94

HV‐2

07/12/17

69,35

Padrão Final (µg/m3)

240

Na Tabela 9.1.2.20 são exibidos os resultados das concentrações de PTS obtidas na campanha de
amostragem realizada em abril de 2018, cujos relatórios completos podem ser visualizados em anexo.
Tabela 9.1.2.20 ‐ Concentrações de PTS nos pontos de amostragem HV‐1 e HV‐2.
Ponto de
amostragem

Data da amostragem

Concentração de PTS (µg/m³)

HV‐1

12/04/18

146,19

HV‐2

12/04/18

101,06
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De acordo com os resultados das medições de Partículas Totais em Suspensão (PTS) obtidos nas
amostragens realizadas nos pontos HV‐1 e HV‐2, verifica‐se que a concentração de PTS se encontra
dentro do limite estabelecido no padrão final (240 μg/m³) estipulado pelo Decreto Estadual Nº 59.113
de 23/04/2013, havendo um aumento da emissão de particulado no período de seca.

9.1.2.11.

Emissão de ruídos, vibração e pressão acústica

a) Níveis de ruído
De acordo com a Resolução CONAMA nº 01/90, a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, é considerada prejudicial à saúde e ao sossego público quando atingidos níveis
superiores aos aceitáveis pela Norma NBR 10.151:2000 (Acústica ‐ Avaliação do ruído em áreas
habitadas, visando o conforto da comunidade ‐ Procedimento).
Para a avaliação dos níveis de ruído e vibração na região de estudo, foi realizada a caracterização das
principais fontes potencialmente geradoras de ruído no perímetro da Área de Influência Direta (AID),
tendo em vistas à identificação dos Receptores Potencialmente Críticos (RPC).
A Tabela 9.1.2.21 mostra a relação das fontes potenciais de emissão de ruído identificadas na AID. Foram
identificadas quatro categorias principais de fonte potencial: Indústria, Mineração, Tráfego de Veículos e
Aterro Sanitário. Os Receptores Potencialmente Críticos (RPC) classificam‐se, basicamente, como:
Chácara, Escola, Condomínio Residencial, Museu e Futuras Áreas de Lavra.
Tabela 9.1.2.21 ‐ Fontes potenciais de emissão de ruído.
Fonte de
emissão de
ruído

Coordenada UTM
(DATUM SIRGAS
2000 ‐ 23k)

Descrição da fonte

Receptores Potencialmente
Críticos (RPC)

Distância do
receptor (m)

F1

7.515.477 N
231.843 E

Partecal Partezani Calcários Ltda.

Bairro residencial

1.500

F2

7.514.402 N
233.532 E

Tráfego local de veículos

Conjunto Habitacional

150

F3

7.512.738 N
233.617 E

Tráfego de veículos pesados

Sítio

50

F4‐A

7.511.140 N
233.498 E

Stavias Stanoski Terraplanagem
Pavimentação e Obras Ltda.

Museu/Escola

700

F4‐B

7.511.162 N
234.061 E

Cerâmica Delta Ltda.

Museu/Escola

700
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Fonte de
emissão de
ruído

Coordenada UTM
(DATUM SIRGAS
2000 ‐ 23k)

Descrição da fonte

Receptores Potencialmente
Críticos (RPC)

Distância do
receptor (m)

F5

7.509.847 N
234.393 E

Tráfego de veículos (Rodovia
Fausto Santo Amaro, SP‐127)

Bairro Assembleia

30

F6

7.511.719 N
231.968 E

R. M. Castellano Mineração Ltda.

ADA sudeste

600

F7

7.512.812 N
230.407 E

Barra do Tietê Comercial e
Serviços Ltda

ADA noroeste

900

F8

7.513.389 N
231.037 E

Barra do Tietê Comercial e
Serviços Ltda

ADA norte

800

F9

7.513.153 N
231.865 E

Barra do Tietê Comercial e
Serviços Ltda

Empreendimentos vizinhos

50

As fontes de emissão podem ser classificadas como fixas ou móveis. As fontes fixas associam‐se às
atividades intrínsecas desenvolvidas na mineração e indústrias e, sendo que as móveis estão
relacionadas ao tráfego de veículos, em geral.
Na BTC as fontes de emissão de ruídos estão, em geral, associadas ao desmonte mecânico,
carregamento e transporte do minério (interno e externo), realizado por retroescavadeiras, tratores e
caminhões.
Neste contexto, todos os receptores localizados nas proximidades das fontes emissoras, que poderiam
ser afetados pelo ruído gerado, foram considerados Receptores Potencialmente Críticos (RPC), a saber:


Áreas vizinhas ao empreendimento em questão;



Moradores do bairro Assistência, localizado a sul da Cerâmica Delta;



Concentrações residencias nos limites da AID; e



Equipamentos urbanos localizados nos limites da AID: 1 escola e 1 museu.

Tendo em vista a avaliação do conforto acústico para os Receptores Potencialmente Críticos (RPC) foram
realizadas medições dos níveis de ruído a partir de 9 pontos distribuídos na AID, próximo à região donde
se localizará o empreendimento, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na NBR
10.151:2000.
As medições dos níveis de ruído foram efetuadas nos dias 22 e 23/01/2018, no período diurno, através
de um medidor de nível sonoro, da marca 01dB, modelo (SOLO), tipo 1, que atende às especificações da
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IEC 60651. Este equipamento foi calibrado antes e depois de cada campanha de medição, com o
calibrador padrão da mesma marca (01dB), modelo Cal‐21, conforme às especificações da IEC 60942.
A Figura 9.1.2.13 exibe o mapa com a localização das fontes de emissão, juntamente com os pontos de
medição de ruído distribuídos ao longo da AID do empreendimento.
Na Tabela 9.1.2.22 encontram‐se as descrições e os dados geográficos referentes ao posicionamento dos
pontos de medição de ruído. A Foto 9.1.2.151 a Foto 9.1.2.160 mostram as medições realizadas.

Foto 9.1.2.151 ‐ Calibração do medidor de nível sonoro
(ruído)

Foto 9.1.2.152 ‐ Ponto R1, medição de nível sonoro
localizado no bairro a extremo norte da AID

Foto 9.1.2.153 ‐ Ponto R2, no conjunto residencial
Jardim das Nações II

Foto 9.1.2.154 ‐ Ponto R3, posicionado na entrada do
Sítio Ferrari, na estrada de terra que liga diversos
empreendimentos minerários à rodovia Rodovia Fausto
Santo Mauro – SP‐127
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Figura 9.1.2.13 - Mapa de localização dos pontos de emissão e medição de ruídos da AID
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Tabela 9.1.2.22 - Pontos de medição de ruído.
Coordenadas UTM
(DATUM SIRGAS
2000 - 23k)

Ponto

Descrição do ponto de medição

Fonte de
emissão

R1

Bairro residencial ao norte do empreendimento

F1

7.516.909 N
232.189 E

R2

Conjunto habitacional Jardim das Nações II

F2

7.514.481 N
233.398 E

R3

Estrada de terra que liga diversos empreendimentos minerários da
região à rodovia Rio Claro - Piracicaba

F3

7.512.675 N
233.895 E

R4

Próximo à entrada do Museu da Energia

F4-A/F4-B

7.511.846 N
233.845 E

R5

Próximo à escola Municipal João Batista Maule

F5

7.509.850 N
234.200 E

R6

Ponto a sudeste da área atual do empreendimento, dentro da ADA

F6

7.511.370 N
231.378 E

R7

Ponto a norte da área atual do empreendimento, dentro da ADA

F7

7.512.607 N
229.916 E

R8

Ponto a norte da área atual do empreendimento, dentro da ADA

F8

7.514.134 N
228.985 E

R9

Entrada e saída de veículos do empreendimento Barra do Tietê

F9

7.509.791 N
234.201 E

Foto 9.1.2.155 - Ponto R4, localizado na entrada do
Museu da Energia
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Foto 9.1.2.157 - Ponto R6, posicionado a sudeste do
empreendimento, dentro da ADA

Foto 9.1.2.158 - Ponto R7,
empreendimento, dentro da ADA

medição

a

norte

do

Foto 9.1.2.159 - Ponto R8, localizado a norte do
empreendimento, dentro da ADA

Foto 9.1.2.160 - Ponto R9, posicionado na entrada do
empreendimento BTC

Os dados específicos dos equipamentos utilizados são apresentados na Tabela 9.1.2.23. Os certificados
de calibração do medidor de nível sonoro e do calibrador podem ser visualizados no Anexo VIII.
As medições foram efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso, e pelo menos 2 m
de quaisquer superfícies refletoras (muros, paredes etc.). O tempo de medição de 10 minutos foi
definido de forma a permitir a representatividade do ruído medido em relação às fontes identificadas.
A frequência de leitura dos níveis de pressão sonora em dB(A), em resposta rápida (fast), foi a cada 1s. A
relação de cálculo para a determinação dos níveis médios de ruído considerou o nível equivalente
(LAeq) como sendo o qual se propaga aleatoriamente no tempo em um determinado ambiente. Os
resultados obtidos nas medições foram comparados aos padrões aceitáveis de ruído determinados pela
NBR 10.151:2000, denominados Níveis de Critério de Avaliação (NCA), definidos com base no cenário de
exposição, como mostra a Tabela 9.1.2.24.
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Tabela 9.1.2.23 - Dados do equipamento de medição e do calibrador de nível sonoro.
MEDIDOR DE NÍVEL SONORO
Marca

01dB

Modelo

SOLO

Tipo

1

Faixa de medição

30dB a 130dB

Certificado de Calibração

Nº 92.312 (emitido pela CHROMPACK)

Validade da Calibração

17/01/2020
CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO

Marca

01dB

Modelo

Cal-21

Tipo

1

Certificado de Calibração

Nº 92.279 (emitido pela CHROMPACK)

Validade da Calibração

16/01/2020

Tabela 9.1.2.24 - Nível de Critério de Avaliação - NCA (NBR 10.151:2000)
Nível aceitável (dB)
Tipos de áreas (cenário)
Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Os resultados das medições em comparação aos níveis aceitáveis para cada cenário identificado (NCA)
são apresentados na Tabela 9.1.2.25. Tais valores representam os níveis que atualmente ocorrem nessa
área e deverão ser utilizados para futura comparação quando da implantação do empreendimento (i.e.,
valores de background), podendo auxiliar assim na identificação de eventuais mudanças nos níveis de
ruído. Os formulários de ruído encontram-se no Anexo VIII.
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Tabela 9.1.2.25 - Níveis médios de ruído (background).
Ponto

Data

Período de
medição

Mín (dB)

Máx (dB)

Laeq (dB)

NCA (dB) - diurno

R1

22/01/2018

13:29 – 13:39

32,3

67,3

43,3

40

R2

22/01/2018

12:00 – 12:10

39,7

83,6

60,7

50

R3

23/01/2018

15:05 – 15:15

48,4

92,1

74,0

70

R4

22/01/2018

12:06 – 12:16

35,3

80,4

43,9

40

R5

22/01/2018

10:09 – 10:19

45,0

75,9

57,5

50

R6

23/01/2018

08:15 – 08:25

39,0

60,6

44,7

40

R7

23/01/2018

11:04 – 11:14

32,5

57,4

40,5

40

R8

22/01/2018

11:08 – 11:18

29,8

58,6

38,6

40

R9

23/01/2018

10:13 – 10:23

42,9

88,0

68,3

70

Laeq - Nível médio de ruído calculado; NCA - Nível de Critério Aceitável (NBR 10.151:2000); dB - Unidade de Decibéis; em
negrito, valores acima do NCA

De acordo com a Tabela 9.1.2.25, o ponto de medição considerado como crítico para este projeto (R9),
localizado na entrada do empreendimento da BTC, que aferiu o ruído emitido pela passagem de
caminhões, tanto do próprio empreendimento, quanto daqueles pertencentes às minerações vizinhas,
indicou nível de ruído em conformidade com os padrões aceitáveis determinados pela NBR 10.151:2000,
ou seja, abaixo de 70 dB para área predominantemente industrial.
Dos pontos posicionados em áreas de sítios ou fazendas localizados dentro da AID, apenas o R8,
localizado dentro da ADA, apresentou nível de ruído de acordo com os padrões aceitáveis (NCA). Em
relação aos demais pontos de medição que apresentaram resultados acima do NCA nesta mesma área,
os pontos R1 e R4 tiveram um valor máximo elevado devido à passagem ocasional de veículos que
trafegaram próximo ao equipamento de medição, contribuindo assim para o Laeq exceder o limiar. Já os
pontos R6 e R7 tiveram a contribuição de ruído de fundo produzido por abelhas, pássaros e indústrias
e/ou minerações nas proximidades, o que contribuiu para que o limiar fosse ultrapassado.
Nos demais locais analisados (pontos R2, R3 e R5), o tráfego de veículos em ruas e estradas foi
determinante para os níveis sonoros obtidos. Este fato pode ser evidenciado pelos picos de ruído, com
máximo de 92,1 dB no ponto R3 e 83,6 dB no ponto R2. No ponto R5, no bairro Assembleia, mesmo com
a proximidade da Delta Cerâmica, não foi registrado ruído audível originários do empreendimento, pois
se trata de uma área de estoque de produtos apenas, sendo o ruído predominante originado no tráfego
de veículos na rodovia SP-127.
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b) Níveis de vibração e pressão acústica
Esse tópico não se aplica ao caso, pois a empresa realiza a extração mecânica de argila em cava a céu
aberto. Não é realizada atividade de desmonte com uso de explosivos ou beneficiamento com
britadores ou equipamentos que geram vibrações, por isso, não foi realizado estudo referente aos níveis
de vibração e pressão acústica.

9.1.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
O enfoque da caracterização do meio físico da Área Diretamente Afetada (ADA) foi dado sobre as
condições geológicas destinadas à área de lavra, sobre os aspectos pedológicos, geotécnicos e na
avaliação da influência da atividade sobre os recursos hídricos subterrâneos, sendo que os demais
tópicos passíveis de apresentação de resultados para a ADA, como Clima e Qualidade do Ar e
Hidrogeologia, foram contemplados no tópico da Área de Influência Direta (AID).
A Figura 9.1.3.1 mostra diversas visadas a partir de fotos aéreas obtidas através de drone, que auxiliam
na compreensão do terreno do local estudado. É possível notar que, praticamente toda a extensão da
ADA é ocupada pelo plantio de cana-de-açúcar e há poucas ocupações. Também é possível notar que
não há a presença de corpos hídricos superficiais, por isso o tópico Hidrografia ficou restrito apenas à
caracterização da AID.

9.1.3.1. Geologia
Para a contextualização geológica da ADA, os trabalhos de campo incluíram um mapeamento geológico
de detalhe, complementados com dados de sondagem e avaliação das frentes de lavra atuais da
empresa.
A partir destes dados, foi possível constatar a ocorrência de camadas pouco espessas de até 13 m de
espessura de arenitos da Formação Rio Claro sobrepostos aos argilitos da Formação Corumbataí, sendo
esta última predominante na área objeto de licenciamento. O contexto geológico da ADA é apresentado
na Figura 9.1.3.2.
A Formação Corumbataí, em síntese, é composta por um espesso pacote de argilas que exibem, na sua
maioria, estratificação plano-paralela. A cor das camadas ao longo da sequência também obedece a
uma regra descrita em vários pontos da bacia: cores pretas imediatamente na base, devida a grande
quantidade de matéria orgânica, que grada para o siltito cinza a cinza esverdeado e, por fim, ao topo,
siltitos de cores avermelhadas e arroxeadas.
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Adicionalmente, principalmente ao redor do Domo de Pitanga, diques clásticos e carbonáticos podem
ser observados preenchendo fraturas conjugadas ou falhas. Posteriormente, durante a abertura do
Oceano Atlântico, essas mesmas estruturas rúpteis serviriam de caminho para as intrusões básicas
descritas na área.
Os afloramentos observados na frente de lavra apresentam cor cinza a cinza esverdeado, típicos dos
níveis mais inferiores da Formação Corumbataí (Moreno et al., 2012). Além da cor característica das
porções mais basais da Formação Corumbataí, foram observados os diques e veios carbonáticos. Da
Foto 9.1.3.1 até a Foto 9.1.3.6 são mostradas a situação geral e as feições geológicas encontradas na
ADA.
Outras feições observadas ao longo da frente de lavra atual (fora da ADA, mas que foi mapeada para
contextualização geológica), incluem zonas de alteração de poucos centímetros acompanhando fraturas
e alguns níveis em que uma cor mais esbranquiçada aparece no siltito, às vezes em caráter rítmico,
como apresentado na Foto 9.1.3.5 e na Foto 9.1.3.6.
Os veios de quartzo com ou sem carbonatos que ocorrem nos afloramentos e cavas na região se
associam a zonas brechadas e não necessariamente estão relacionados aos planos de falhas e fraturas,
pois há sistemas de canalização de fluidos hidrotermais formando faixas de concentração nos estratos
mais competentes. Em algumas cavas foram observados veios de quartzo menos expressivos restritos às
camadas mais resistentes.
As frentes de lavra apresentam rochas argilosas, de coloração predominantemente castanha ou marrom
clara, com acamamento sub-horizontal, e com poucas feições de alteração. Os materiais de cobertura
são representados por solos coluvionares e residuais do tipo latossolos, desenvolvidos em relevos
suavemente ondulados, com pequena espessura, da ordem de 2m, ou mesmo inexistem devido sua
remoção para o desenvolvimento das atividades de extração.
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Foto 6: Vista para sudeste mostrando parte da área da futura cava II
(UTM E 229.572 / UTM N 7.512.693)

Foto 1: Vista para a área da futura cava IV
(UTM E 230.613 / UTM N 7.514.303)
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Foto 2: Vista para as áreas das futuras cavas I e III
(UTM E 231.363 / UTM N 7.512.374)
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Foto 3: Vista para noroeste para parte da área das futuras cavas I e III
(UTM E 231.515 / UTM N 7.511.340)
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Foto 7: Vista para nordeste mostrando área da futura cava V
(UTM E 228.913 / UTM N 7.513.683)
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Imagem: Google Earth (2016)
Foto 5: Vista para oeste mostrando parte da área da futura cava II à esquerda
(UTM E 230.310 / UTM N 7.512.604)
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Foto 8: Vista para nordeste mostrando área da futura cava IV
(UTM E 229.380 / UTM N 7.513.654)
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Foto 4: Vista para o sul mostrando área da futura cava III
(UTM E 231.515 / UTM N 7.511.340)
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Foto 9.1.3.1 - Vista da área de lavra atual, exibindo em
toda a sequência siltitos de coloração cinza

Foto 9.1.3.2 - Detalhe do siltito da Formação
Corumbataí em amostra de mão, com laminação planoparalela presente

Foto 9.1.3.3 - Veios carbonáticos de até 2 cm, muito
presentes nos afloramentos na área de lavra atual

Foto 9.1.3.4 - Dique carbonático muito espesso, de
ocorrência mais rara na frente de lavra atual

Foto 9.1.3.5 - Zonas de alteração esbranquiçadas
acompanhando fraturas

Foto 9.1.3.6 - Horizontes esbranquiçados intercalados
com o siltito cinza, exibindo ritimicidade
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9.1.3.2. Pedologia
Os solos existentes na ADA apresentam camada orgânica pouco espessa e bastante revolvida em função
do seu uso agrícola contínuo. Continuamente em direção a subsuperfície a camada de solo arenosa de
cores bege e marrom apresenta variações na quantidade de argila em direção ao topo dos argilitos da
Formação Corumbataí.
A remoção da camada arenosa correspondente aos arenitos da Formação Rio Claro que é realizada em
etapa anterior à extração de argila vem sendo conduzida nas áreas já licenciadas, sendo que este
material é utilizado para recuperação futura das cavas já exauridas. Os taludes finais formados nas
frentes de remoção do capeamento possuem geometria estável e são recobertos com gramíneas para
garantir a estabilidade geotécnica.
Em alguns locais os processos de erosão dos solos expostos geram o seu ravinamento, principalmente
pela falta de estruturas para o disciplinamento do escoamento das águas pluviais.
Atualmente, a atividade agrícola (temporária, e em menor grau, a permanente) é a maior responsável
na ADA pela intensificação dos processos erosivos, devido à exposição dos solos.
As Foto 9.1.3.7 a Foto 9.1.3.10 mostram as principais características do solo verificado na ADA.

Foto 9.1.3.7 - Solo arenoso em plantio de cana de açúcar
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resulta ou intensifica os processos erosivos.
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Foto 9.1.3.9 - Solo arenoso em local de plantio recente
de cana de açúcar

Foto 9.1.3.10 - Acima do tracejado em amarelo,
ocorrência de solo arenoso e abaixo, ocorrência de
argilito em camadas subhorizontais

9.1.3.3. Geotecnia
O arcabouço geológico da ADA consiste principalmente pelos siltitos/argilitos da base da Formação
Corumbataí, depositados em camadas subhorizontais com leve mergulho para noroeste e recobertos
parcialmente por camada delgada de arenitos da Formação Rio Claro e por solo orgânico. O principal
risco geotécnico associado será o potencial pastilhamento deste material, desabamento das camadas
descritas em campo condicionadas à natureza expansiva do material somada à facilidade de
desagregação em épocas chuvosas, além da presença de falhas e fraturas, que poderão oferecer
direções preferenciais de desabamento. Nesse sentido, o estudo geotécnico objetivou o
reconhecimento das principais famílias de discordâncias geológicas para posterior tomada de decisão na
definição de medidas de prevenção geotécnica. Para tanto, foi realizado um mapeamento detalhado das
frentes de lavra atuais da empresa (que estão localizadas no mesmo corpo geológico que será lavrado).
Foram identificados três padrões de falhas e fraturas, sendo duas delas conjugadas e a terceira
subvertical, ocorrendo em toda extensão do corpo geológico (Foto 9.1.3.11 ). Esses padrões de falhas e
fraturas estão intimamente ligados ao surgimento do Domo de Pitanga, principal estrutura regional da
área (Foto 9.1.3.12 ). Medições de no local apresentam fraturas predominantes nas direções N75W e
N50E e, subordinadamente N20E e N40W.
As características estruturais do argilito de interesse têm sua origem provável em situações de perda de
umidade, dilatação e contração dos corpos rochosos, além da disposição dos materiais argilosos em
leitos horizontais, situação que resulta no desenvolvimento de planos de menor resistência aos esforços
de movimentação do maciço (Foto 9.1.3.13 e Foto 9.1.3.14).
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Nestas frentes não foram observadas feições estruturais de dobramento ou cisalhamento das rochas,
nem tampouco juntas ou falhas com superfícies estriadas ou ainda faixas com indicação de ação
intempérica, fatos estes primordiais no controle de estabilidade dos taludes.
De uma forma geral, a partir das áreas de lavra atual, verifica-se que o método de extração por
desmonte mecânico do minério em encostas, realizado por meio da implantação de diferentes níveis de
bancadas horizontais resulta em uma cava geotecnicamente estável.

Foto 9.1.3.11 - Frente de lavra atual exibindo o
faturamento denso presente na região

Foto 9.1.3.12 - Fraturas conjugadas preenchidas por
veios carbonáticos

Foto 9.1.3.13 - Família de fraturas verticalizadas
observadas na região.

Foto 9.1.3.14 - Material desagregado do horizonte
observado na sequência de argilitos da Formação
Corumbataí

Com relação aos arenitos da Formação Rio Claro, as camadas são paralelas aos argilitos da Formação
Corumbataí e se apresentam pouco consolidados, o que reflete na sua desagregação, quando expostos
às ações de intemperismo.
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9.1.3.4. Estudo de estabilidade geotécnica dos taludes temporários e finais da cava e dos
taludes gerados pela disposição do material estéril
Todas as frentes de lavra serão desenvolvidas nos argilitos da Formação Corumbataí, em sua grande
maioria de coloração marrom ou roxa, com leitos de acamamento praticamente de disposição
horizontal, e com feições de alteração muito raras. Sobreposta aos argilitos ocorre uma camada com
espessura variando de 2 a 13 m de material arenoso da Formação Rio Claro, com material
predominantemente quartzoso, com baixa coesão e de cor bege.
Os materiais de cobertura são representados basicamente por solos coluvionares e residuais do tipo
latossolos e podzólicos vermelho amarelos, desenvolvidos em relevos suavemente ondulados, com
pequena espessura da camada orgânica, de menos de 1 m.
Observando-se também as frentes de escavação atuais, pode-se detalhar a presença de camadas
sedimentares argilosas de espessuras variáveis (centimétricas a decimétricas) exibindo consistência rija
a média, de coloração castanha-avermelhada, mostrando ainda intenso fraturamento concordante com
a atitude de acamamento das rochas, em disposição horizontal e, secundariamente, as fraturas se
dispõem em posição vertical a subvertical.
As características estruturais do argilito da ADA estão relacionadas à perda d’água, dilatação e contração
dos corpos rochosos. A exposição em leitos horizontais resulta no desenvolvimento de planos de menor
resistência aos esforços de movimentação do maciço. Os argilitos da Formação Corumbataí também
possuem o característico processo de empastilhamento, com a formação de pequenos fragmentos
rochosos disposto no pé dos afloramentos e das cavas já licenciadas e em atividade.
Nestas frentes não são observadas feições estruturais de dobramento ou cisalhamento das rochas, e
tampouco juntas ou falhas com superfícies estriadas ou ainda faixas com indicação de ação intempérica,
fatos estes primordiais no controle de estabilidade dos taludes.
Objetivando a complementação dos estudos realizados, foi desenvolvida através do programa GEOLOPE
2018, da GEOSTUDIO, a análise de estabilidade global das futuras cavas projetadas na sua configuração
final. Em uma situação crítica em que o maciço se apresentar muito fraturado e com características que
possibilitem a rápida ação intempérica e sua transformação em material com comportamento tal como
os solos, foi prevista a possibilidade de ruptura circular, para a qual foram realizados estudos
geotécnicos de modo a se determinar seu grau de segurança.
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Os métodos tradicionais de ampla aceitação e utilização para a análise de estabilidade de taludes
envolvem os métodos de equilíbrio-limite, empíricos e numéricos. Destes, optou-se pelos métodos de
equilíbrio, uma vez que, ao contrário dos métodos empíricos, possibilitam a quantificação do fator de
segurança e sua adequação de acordo com a norma NBR 11.682 (Estabilidade de encostas; ABNT, 2009).
Estes métodos são mais adequados a materiais com alto grau de heterogeneidade, como é o caso, uma
vez que não necessitam de um conhecimento extenso e detalhado do material ainda não exposto, o que
é necessário para se modelá-lo numericamente.
Nesta análise, considerando a homogeneidade do minério existente em todas as áreas de ampliação, foi
definida a seção que apresenta os piores condicionantes de estabilidade dentre as Cavas I, II, III, IV, V e
VI, ou seja, o maior desnível total entre o piso da cava e seu topo e, portanto, maior número de
bancadas. Neste caso, o perfil avaliado foi o da Cava III (perfil NE-SW), que pode ser verificado nas
plantas de configuração atual e final do empreendimento no Anexo III. Destaca-se que a seção mais
crítica para a cava corresponde à de sua configuração final, uma vez que esta é a que considera menores
larguras das bermas e maior número de bancadas. Durante a operação da lavra, sendo que ao longo de
seu desenvolvimento há ocorrência de bermas mais largas.
O perfil estudado atinge no seu ponto mais alto a cota 585 m com piso da cava situado na cota 535 m
(desnível de 50 m). Neste estudo, foi admitido que a escavação não interceptará o nível d’água,
conforme caracterização hidrogeológica do depósito. Os valores adotados para as bancadas variam
entre 7,5 m e 10 m, com ângulo de face dos taludes de rocha de 80°. Há uma camada de solo residual de
espessura de cerca de 12 m (neste local, a ocorrência de capeamento é a mais espessa da área de lavra
projetada), dividida em dois taludes de 3 m e 9 m, com ângulo de face de 45°. Foi estudada também a
configuração final de talude de estéril a ser depositado em áreas já exauridas, para o qual se prevê uma
configuração final de 15 m e 45°.
A Tabela 9.1.3.1 apresenta os valores dos parâmetros geotécnicos das rochas argilíticas adotados nas
análises. Estes valores representam a média dos valores (Association of Swiss Road and Traffic
Engineers, 1999; Minnesota Department of Transportation, Pavement Design, 2007; Marangon, 2009) e
fundamenta-se também na experiência obtida em casos semelhantes. Sua adoção se deu tendo em vista
a análise da possibilidade de ocorrer ruptura circular ao longo de todo o maciço rochoso e não apenas
ao longo de suas descontinuidades.
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Tabela 9.1.3.1 - Parâmetros geotécnicos adotados
Rocha

y (kN/m³)

Coesão (kPa)

ψ°

Argilito

25,0°

20

35

Vários métodos foram propostos por diferentes autores para o estudo da ruptura circular baseados no
equilíbrio-limite de forças e de momentos, sendo que os adotados para esta análise foram os de
Morgenstern-Price, Spencer, Corps of Engineers #1 e Corps of Engineers #2, que são considerados os
métodos mais rigorosos para este tipo de análise. Em cada análise foram mapeadas múltiplas superfícies
de ruptura, adotando-se o valor mais crítico para cada uma, sendo que o fator de segurança global para
a cava foi considerado como o menor entre os valores obtidos através das diferentes análises.
A Tabela 9.1.3.2 resume os fatores de segurança em cada uma das situações analisadas.
Tabela 9.1.3.2 - Resultados das análises de estabilidade
Cava

Bishop

Spencer

Corps of
Engineers #1

Corps of
Engineers #2

MergensternPrice

III

1,337

1,330

1,372

1,310

1,331

Pilha de estéril

1,342

1,337

1,370

1,410

1,338

Assim, o fator de segurança adotado para a seção estudada na cava que apresenta situação mais crítica
em relação ao risco de estabilidade é de 1,310, segundo o método de Corps of Engineers #2.
A Figura 9.1.3.3 apresenta o perfil adotado, onde é possível visualizar a superfície crítica, as múltiplas
superfícies mapeadas e suas faixas de valores para o fator de segurança.
Os fatores de segurança obtidos indicam grau de segurança médio para os taludes estudados, segundo a
norma NBR 11.682 (ABNT, 2009). Tendo em vista que após a recuperação e reafeiçoamento geométrico,
os taludes serão recobertos com gramíneas, haverá um incremente da estabilidade global da cava.
Assim, mantidas as condições geotécnicas averiguadas neste trabalho, entende-se que os parâmetros
operacionais a serem utilizados serão suficientemente adequados para garantir a estabilidade estrutural
e geotécnica do maciço.
Para o estudo dos taludes na área de deposição de material estéril (que será locado dentro das áreas já
mineradas), o fator de segurança obtido foi de 1,337, segundo o método de Spencer, como pode ser
visto na Figura 9.1.3.4. Tal como no caso da cava III, este valor apresenta grau de segurança médio,
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estando prevista a implantação de gramíneas nos taludes até a sua configuração final, de modo a
aumentar sua estabilidade.

Figura 9.1.3.3- Análise de estabilidade para a seção estudada

Figura 9.1.3.4- Análise de estabilidade para os taludes da área de deposição de material estéril
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9.1.3.5. Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
Como já discorrido anteriormente, a jazida de interesse é constituída de um depósito sedimentar de
siltitos da Formação Corumbataí, que ocorrem em camadas horizontais e sotopostas no terço superior
da encosta, a sedimentos areno-argilosos da Formação Rio Claro.
O modelo hidrogeológico, mostrou a seção vertical esquemática de uma das vertentes presentes no
domínio hidrogeológico, evidenciando sua porção mais elevada até a região mais deprimida, drenada
pelo córrego dos Cochos (cota aproximada de 515 metros), de modo a esquematizar as situações,
anterior à implantação, e posterior à abertura das cavas. Cabe enfatizar que a cota base do Córrego dos
Cochos, ao longo da ADA, apresenta uma variação de 50 metros. Na região norte, mais alta, a elevação
média é de 550 m, e na região sul, mais deprimida, a cota chega a 500 metros.
Em função desta variação altimétrica do nível de base, o projeto das cavas finais da mineração respeitou
sua cota base, sendo que na cava sul, que apresenta a menor cota base do córrego, o pit final atingirá a
cota 535 m, ou seja, 35 metros acima do nível de base do córrego dos Cochos.
Conforme foi mostrado na compartimentação hidrogeológica da ADA, a ocorrência do aquífero freático
local é do tipo suspenso, ou seja, é restrito aos níveis mais rasos do maciço, formando níveis lentiformes
e corpos isolados, sotopostos à camada argilosa. As Foto 9.1.3.15 e Foto 9.1.3.16 mostram áreas de
descarga do aquífero freático livre, indicando um comportamento análogo a aquíferos suspensos.

Foto 9.1.3.15 - Estrutura de captação em local de
afloramento do lençol freático. Ponto Coordenadas:
E: 230.104 m/N:7.512.172 m
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O fluxo subterrâneo local na ADA é do tipo laminar, com predomínio da componente horizontal, pois em
profundidade a componente vertical intercepta uma camada argilosa impermeável. Assim o fluxo
subterrâneo tende a percolar pelos sedimentos da Formação Rio Claro, e aflora em diversos pontos da
superfície do terreno, formando nascentes próximas ao contato com a Formação Corumbataí, ou áreas
alagadiças. Uma vez em superfície, a água escoa na direção do córrego dos Cochos, ou alimentam
outros afluentes.
Desta forma, sobre o projeto de abertura das cavas para extração de argila, cabem as seguintes
considerações em relação aos recursos hídricos superficiais:
•

No interior da Área Diretamente Afetada não há nenhuma nascente, ou curso d’água,
conforme dados do mapeamento em escala 1:10.000 do IGC e vistoria de campo;

•

O projeto respeita as Áreas de Preservação Permanente (APPs); e

•

As cotas finais das futuras áreas de lavra não ultrapassarão o nível de base do córrego dos
Cochos, e de nenhum outro curso d’água perene ou intermitente.

No que tange às questões relacionadas aos recursos hídricos subterrâneos, a implantação das cavas de
mineração não propiciará mudanças significativas no fluxo subterrâneo, tendo em vista a natureza
impermeável do substrato geológico. A principal alteração se dará em função da retirada do
capeamento, que armazena água e auxilia a regulação dos cursos hídricos.
Assim, com a abertura das cavas, a componente das águas meteóricas, que anteriormente escoava para
a bacia do córrego dos Cochos, deverá escoar pelo piso das cavas de argila impermeáveis. Deste modo,
o projeto considerou a manutenção da dinâmica do ciclo hidrológico. Ou seja, terá o disciplinamento
das águas pluviais incidentes nas cavas, acumulado em bacias de decantação, a fim de evitar o
carreamento de sedimentos para os cursos d’água em caso de transbordo, para o posterior uso na
umectação e possivelmente no abastecimento público.
Tal medida permitirá o direcionamento deste volume armazenado, para alimentar os cursos hídricos, de
modo que as bacias atuarão como “reguladores artificiais” da dinâmica superficial das águas, sem
comprometer o regime hídrico da área.
Cabe enfatizar que esta prática já é adotada, com êxito, pelo empreendedor na atual operação de lavra,
haja vista que os resultados do monitoramento da qualidade ambiental realizado nas águas do córrego
dos Cochos, sobretudo o parâmetro turbidez, estão de acordo com os Padrões Legais Aplicáveis.
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9.1.3.6. Avaliação Ambiental Preliminar
A Avaliação Ambiental Preliminar foi realizada nas 6 áreas propostas para cavas de extração de argila
correspondentes à ADA, totalizando 306,94 ha, conforme apresentado na planta de configuração atual
(Anexo III-B).
Os trabalhos efetuados seguiram as diretrizes estabelecidas pela Decisão de Diretoria DD-38/2017/C de
07 de fevereiro de 2017, bem como os procedimentos da CETESB, no que diz respeito ao Capítulo V do
Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
O objetivo deste trabalho concentrou‐se no levantamento de potenciais passivos ambientais
relacionados às atividades realizadas ao longo do tempo na área de estudo, bem como nas suas
imediações (500 metros a partir dos limites das cavas).
O escopo de execução da avaliação preliminar contempla as seguintes atividades:
•

Análise da documentação disponível: licenças, registros, cadastros, dados históricos, estudos
ambientais anteriores, e outros documentos que possuem informação relacionada a fontes
potenciais de contaminação e substâncias manuseadas nas áreas objeto de licenciamento
(cavas correspondentes à ADA);

•

Entrevistas com pessoas com conhecimento histórico da área;

•

Vistoria técnica para o reconhecimento das áreas e coleta de dados referentes às atuais
atividades desenvolvidas; e

•

Elaboração do modelo conceitual preliminar, caso sejam constatadas potenciais fontes de
contaminação ou áreas contaminadas.

a) Aspectos Ambientais Regionais
Considerando a distância de 500 metros a partir dos limites das cavas, não há registros e licenças
ambientais na CETESB que contenham histórico ou exigências relativas a áreas contaminadas. Vale
destacar que, segundo o cadastro de Áreas Contaminadas e em Reabilitação da CETESB, não há
ocorrências de contaminação dentro das ADA como também nas vizinhanças diretas.
b) Conformidade Legal
A ADA se localiza em propriedades, cujas matrículas são apresentadas no Anexo II. O licenciamento
ambiental em questão trata da ampliação da área de lavra para extração de argila para a indústria
cerâmica na área da poligonal do processo ANM nº 820.987/1995, nos locais onde foi pesquisado o
subsolo e aprovadas reservas desta substância.
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c) Levantamento Aerofotográfico Histórico
Para a caracterização do histórico do uso das propriedades nas áreas e seu entorno direto foram
utilizadas as imagens de satélite disponíveis do Google Earth®, correspondentes aos mapeamentos de
maio de 2005, setembro de 2009, novembro 2012, setembro 2014 e junho de 2017, conforme
apresentado na Figura 9.1.3.5.
Não foram identificadas atividades com potencial de provocar impactos negativos no subsolo das áreas
durante o intervalo avaliado (12 anos) a partir das imagens de satélites, as quais indicaram, de maneira
geral, o uso agrícola com cultivo de cana de açúcar neste intervalo. Ocorre a presença de algumas
construções de alvenaria, com cobertura de telhas cerâmicas utilizadas como residências, além de
pequenos galpões localizados próximos às mesmas para abrigar ferramentas, automóveis e demais
utilidades utilizadas nas atividades rurais.
d) Efluentes Sanitários
Os efluentes sanitários gerados nas residências são infiltrados em fossas (sumidouros), uma vez que a
região não é provida de rede coletora.
e) Água para Consumo
O consumo de água identificado nas residências das áreas provém de poços do tipo cacimba, de baixa
profundidade, os quais não são cadastrados no DAEE.
Deve-se destacar que, segundo o banco de dados do DAEE, não existem poços tubulares profundos em
nenhuma das cavas avaliadas (ADA), e até uma distância de 500 metros das mesmas.
f)

Resíduos sólidos e líquidos

Os resíduos sólidos gerados são oriundos das residências nas áreas, e são compostos basicamente por
embalagens de produtos alimentícios e de higiene. Os efluentes líquidos são aquelas geradas nas
atividades diárias das residências.
g) Emissões Atmosféricas
As atividades realizadas nas áreas geram emissões de material particulado na atmosfera proveniente da
movimentação de veículos em estradas de terra ou relacionadas às áreas de secagem de argila de
mineradoras do entorno.
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Figura 9.1.3.5 - Evolução histórica do empreendimento
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h) PCB’s - Bifelinas Policloradas
De acordo com as informações obtidas durante a vistoria técnica, não existem produtos e/ou
equipamentos que contenham PCB.
O fornecimento de energia elétrica é gerenciado pela empresa Elektro, que faz a distribuição por meio
de fiação aérea. Os transformadores utilizados nesta distribuição também são de propriedade da
Elektro.
i)

Amianto

De acordo com as informações obtidas durante a vistoria técnica, não existem equipamentos que
contenham amianto. As telhas utilizadas nas construções (residências e pequenos galpões) são de
cerâmica ou metálicas.
j)

Tanques de Armazenamento

Não foram identificados tanques de armazenamento de produtos, tanto subterrâneos, como
superficiais.
k) Derramamentos e Manchas
Na totalidade dos terrenos e residências avaliados, não foram identificadas manchas oleosas no
piso/solo que indicassem a possibilidade de derramamentos e consequente infiltração de substâncias
com potencial de interferir, negativamente, na qualidade ambiental do subsolo.
l)

Descrição do Processo Produtivo

Nas áreas avaliadas, o único processo produtivo compreende o cultivo de cana de açúcar (Foto
9.1.3.17), o qual é realizado por terceiros que arrendam as propriedades, envolvendo desde o preparo
da terra (aração e adubação) até a colheita. Também todo o maquinário utilizado (tratores, colhedeiras,
caminhões), não ficam nas áreas e tampouco são feitas manutenções destes maquinários nas áreas
avaliadas.

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

148

Página: 589

Foto 9.1.3.17 - Padrão geral de ocupação das áreas estudadas

m) Áreas de interesse ambiental
Não foram identificadas áreas de interesse ambiental em nenhuma das áreas avaliadas. Sendo assim,
não existe a necessidade de avançar para as demais etapas de gerenciamento da contaminação
estabelecidas na DD 038/2017/C.

9.1.4. MODELO CONCEITUAL DO MEIO FÍSICO
O estabelecimento de um modelo conceitual integrado para o meio físico contribui para a avaliação das
características e dinâmica local em que o empreendimento está inserido, amparando-se no diagnóstico
individualmente elaborado para cada campo de estudo. Considerando que a atividade a ser licenciada
corresponde à extração de material argiloso, o modelo deve ilustrar, a partir das investigações no meio
físico, a interpretação da ADA em subsuperfície e a inter-relação desses diversos aspectos,
apresentando como produto a visão global de sua situação vigente e seu grau de fragilidade.
O panorama geológico-geotécnico da área a ser lavrada é homogêneo com presença de arenitos da
Formação Rio Claro e argilitos da Formação Corumbataí. O material arenoso será removido conforme o
avanço da lavra e utilizado para cavas já exauridas e material argiloso direcionado para o
beneficiamento e depósito.
A existência de diversas cavas de extração de argila em funcionamento ou já exauridas na região em
situação de estabilidade corroboram com os estudos geológico-geotécnicos para a área objeto deste
licenciamento. Considera-se importante o correto disciplinamento das águas pluviais para evitar erosões
lineares (ravinamentos, voçorocas e sulcos) e o decapeamento e exposição destes materiais conforme o
avanço das atividades de lavra para evitar movimentações de massa ou o pastilhamento típico dos
argilitos e seu acúmulo na base dos taludes pela exposição às intempéries.
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Em relação ao contexto geomorfológico a área apresenta cotas mais altas a norte e mais baixas a sul,
onde se pode comparar o nível de base do córrego do Cocho, que varia de 575 m na sua cabeceira, a
550 quando atinge a ADA e a 500 m, próximo ao encontro com o rio Corumbataí, a sul. O relevo é
colinoso com morrotes alongados e espigões, com baixa densidade de drenagem e vales abertos a
fechados.
Em relação aos aspectos pedológicos verificou-se a existência de latossolos vermelho-amarelos pouco
espessos provenientes dos arenitos da Formação Rio Claro, atualmente utilizados para cultivo da cana.
Estes solos se caracterizam pela presença de uma camada delgada, de ordem centimétrica de solo
orgânico com textura argilo-arenosa, com pouca matéria orgânica. A ausência de cobertura do solo
nestes locais gera processos de erosão e ravinamento agravados nos períodos chuvosos. Ocorrem
também na área algumas exposições de solos podzólicos vermelho-amarelos provenientes da alteração
intempérica dos argilitos da Formação Corumbataí, que apresentam camadas sub-horizontais, alguma
variação na coloração para bege e roxa e no teor de argila e silte.
A área se localiza na sub bacia do rio Corumbataí, sendo que a ADA foi definida fora dos corpos d’água
próximos, sejam eles o córrego do Cocho, que se localiza mais próximo das áreas do empreendimento já
em funcionamento e das áreas de lavra objeto de ampliação, o rio Passa Cinco, a cerca de 500 a 2.500 m
a oeste, e o rio Corumbataí, a 2.000 m a leste e 500 m a sul. Os fluxos superficiais das águas superficiais
serão alterados em função da implantação de novas áreas de extração, porém, as águas pluviais deverão
seguir para os mesmos cursos hídricos, conforme a topografia, tendo em vista o escoamento para as
partes mais baixas passando-se por sistemas de decantação dos finos.
Somente uma das áreas propostas para extração resultará em uma cava onde se prevê a formação de
uma lagoa de águas pluviais ao fim da vida útil do empreendimento. Esta água poderá ser utilizada para
umectação das vias de acesso ou para uso em favor de ações municipais nos períodos de estiagem,
como já ocorre atualmente com uma lagoa da empresa acumulada em uma cava já exaurida.
O fluxo subterrâneo da área objeto de licenciamento é similar ao modelo estabelecido para aquíferos
freáticos conectados hidraulicamente aos cursos de água superficiais, onde a superfície aflorante do
aquífero recebe recarga direta provocada pela infiltração de águas meteóricas. Parte da água pluvial é
descarregada nos corpos d’água como escoamento superficial, sendo que a maior parte é consumida
pelos processos de evapotranspiração.
Os estudos realizados na área permitem concluir que o solo arenoso da Formação Rio Claro, que capeia
os argilitos da Formação Corumbataí, não consistem em verdadeiro aquífero, mas sim, em zona aquífera

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da lavra para extração de Argila

Data

Capítulo IX

SET/2020

150

Página: 591

eventual, caracterizada pela descontinuidade e heterogeneidade de seus parâmetros hidráulicos e
geométricos, assentada sobre embasamento impermeável, regionalmente classificado como aquiclude,
e que nos períodos prolongados de estiagem pode não armazenar volume nenhum de água.
As características litológicas e hidráulicas do solo arenoso da Formação Rio Claro, que recobre a
Formação Corumbataí, não o configuram como um aquífero, pois as condutividades hidráulicas que
controlam a velocidade de escoamento da água subterrânea são baixas e mostram tendência de
diminuição com o aumento da profundidade e proximidade das rochas pouco alteradas. O reservatório
subterrâneo formado por este solo é descontínuo e possui pequena capacidade de armazenamento de
água.
Analisando-se a escala da ADA e seu entorno imediato, o modelo conceitual do meio físico foi balizado
pelas interações entre os argilitos e o capeamento arenoso, formas de relevo, cobertura pedológica,
parâmetros geotécnicos, as águas superficiais e subterrâneas locais. A integração das principais
observações em cada campo de estudo permitiu elaborar o bloco diagrama conceitual da área,
apresentando a compilação das principais características observadas quanto aos aspectos do meio físico
de interesse (Figura 9.1.4.1).
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Configuração atual do
empreendimento

Modelo conceitual da configuração
final do empreendimento

Nível d'água do Córrego
do Cocho na cota 565 m

Nível d'água do Córrego
do Cocho na cota 565 m
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Figura 9.1.4.1 - Modelo conceitual do meio físico
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9.1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O licenciamento em questão trata da ampliação da área de lavra na poligonal do processo ANM
820.987/1995, de empreendimento já licenciado e em operação, que extrai argila para indústria
cerâmica nas poligonais dos processos 820.385/1994, 820.841/1999 e 820.842/1999. Desta forma, não
haverá aumento de produção, nem será necessário o licenciamento de novas áreas para atividades ao ar
livre, áreas construídas ou equipamentos. Assim, o estudo considerou a substituição de áreas em que
atualmente há extração pelas áreas objeto de licenciamento quando do esgotamento das reservas
nestes locais.
A partir da elaboração do diagnóstico do meio físico das áreas de influência do empreendimento
proposto, foi possível identificar e determinar como questões fundamentais as condições geológicas e
geotécnicas atuais da área de lavra objeto de ampliação, a influência da atividade sobre os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, além de serem estabelecidos valores de background de partículas
totais em suspensão e níveis de ruído para serem utilizados em futuras medições no contexto de
funcionamento do empreendimento.
A compilação dos dados de investigação geológica permitiu detalhar a geologia da área de lavra, os
materiais geológicos que integram a ADA, sendo diferenciada a camada arenosa da Formação Rio Claro
e os argilitos da Formação Corumbataí aos quais se objetiva a extração neste licenciamento.
Considerando-se os pits finais aprovados pelo ANM e a extensão lateral e em profundidade dos corpos
geológicos, a extração não interferirá nos basaltos da Formação Serra Geral e nem nos calcários da
Formação Irati. Desta forma, o potencial espeleológico na área é baixo ou nulo.
A descrição dos materiais em diversas cavas de mineração e em afloramentos na ADA e AID resultou na
verificação da inexistência de vestígios paleontológicos, assim como na ausência destes vestígios no
histórico de funcionamento dos empreendimentos da região. Desta formal, o potencial paleontológico
na área é baixo ou nulo.
Os solos predominantes na área são latossolos e podzólicos vermelho-amarelos, atualmente utilizados
para atividades de plantio de cana. Devido ao seu uso contínuo, os custos de fertilização dos solos têm
aumentado o que desestimula os agricultores locais. A exposição do solo nas áreas agrícolas acarreta
erosões, principalmente nos períodos chuvosos, além de contribuir para a emissão de material
particulado para a atmosfera.
As atividades minerárias realizadas por diversas empresas na região, que fornecem materiais para
indústrias cerâmicas do município de Rio Claro e região, necessitam da circulação de veículos para o
transporte da argila das áreas de extração para as áreas de secagem (beneficiamento) e até as
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indústrias. Neste sentido a emissão de material particulado gera um impacto ambiental que é
atualmente minimizado pela umectação de vias e implantação de cortina vegetal nas áreas produtivas
ou de secagem.
Com relação aos estudos hidrológicos destaca-se que a ADA não abrange corpos hídricos. Estudos do
entorno, principalmente o córrego do Cocho deverão ter suas nascentes preservadas, tendo em vista a
alteração do fluxo superficial com a implantação de áreas de extração de argila. Ressalta-se que as águas
pluviais deverão ser acumuladas das áreas de extração, conforme a topografia, tendo em vista o
escoamento direcionado ao piso das cavas e para sistemas de decantação dos finos.
Os estudos hidrogeológicos concluíram que o solo arenoso da Formação Rio Claro não consiste em
verdadeiro aquífero, mas sim, em zona aquífera eventual, assentada sobre embasamento impermeável
(argilito da Formação Corumbataí), regionalmente classificado como aquiclude, e que nos períodos
prolongados de estiagem pode não armazenar volume nenhum de água.
Conclui-se com base nos estudos realizados que as alterações do meio físico são características da
atividade de mineração que se pretende ampliar, cuja extração da argila presente na jazida reflete
diretamente nas modificações sobre a geomorfologia e pedologia, tendo como consequência o impacto
visual, inerente à atividade de mineração.
Com relação aos demais campos de estudo que terão pouco ou nenhum impacto destaca-se como
maior indicador de fragilidade os aspectos relacionados às questões hídricas, uma vez que a necessidade
da manutenção desses recursos é indiscutível sob a ótica ambiental. A ADA, então, foi delimitada
excluindo-se da mesma quaisquer corpos d’água, ou áreas de preservação permanente, o que não
eximirá a empresa de tomar medidas para a redução dos impactos ao meio físico e maior atenção à
preservação das drenagens próximas à ADA.
Os capítulos referentes aos impactos, programas de controle e monitoramento deverão tratar
especificamente destes aspectos ora diagnosticados e, assim, apresentar propostas de minimização e
mitigação das influências sobre o meio físico.
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9.3. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO
O diagnóstico do meio biótico abrangeu todas as áreas de influência da atividade objeto deste estudo
ambiental com o intuito de avaliar as características atuais da flora, fauna e unidades de conservação, em
uma escala regional e local e, por fim, subsidiar a tomada de decisões durante o processo de
licenciamento ambiental.
Os estudos foram iniciados a partir de um levantamento de dados secundários, de análise histórica de
imagens aéreas (com a finalidade de acessar informações de âmbito regional sobre os tipos de vegetação
associados), da base de dados do portal MapBiomas e por meio de imagens aéreas produzidas com o
auxílio de DRONE (Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment). Esta etapa de levantamento
bibliográfico é essencial para planejar adequadamente os trabalhos em campo, permitindo obter um
panorama do que pode ser encontrado no terreno (Sanchez, 2008).
Posteriormente, para completar este diagnóstico, foram realizadas visitas técnicas nas áreas de influência
do estudo (ADA e AID) para a checagem das informações e levantamento de dados primários.
Sempre que possível, os dados coletados para a flora foram avaliados de forma integrada, considerando
os demais meios, físico ou antrópico, e confrontados com a legislação ambiental vigente e com os dados
oficiais publicados por instituições governamentais ou de pesquisa.

9.3.1. FLORA
A cobertura vegetal da região de estudo é caracterizada pela transição do Domínio Mata Atlântica e
Cerrado. Neste subcapítulo são discutidas suas particularidades nas diferentes áreas de influência do
empreendimento. Desta forma, os dados referentes à flora foram apresentados da seguinte forma: Área
de Influência Indireta - AII (diagnóstico regional), Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente
Afetada - ADA (diagnóstico local).

9.3.1.1. Área de Influência Indireta (AII)
A Área de Influência Indireta - AII do meio biótico é delimitada pela bacia hidrográfica do Rio Corumbataí,
que por sua vez faz parte da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Piracicaba/Capivari/Jundiaí (UGRHI 05). A região localizada a sudoeste no Município de Rio Claro
encontra-se em área de tensão ecológica, pois pertence a uma faixa de contato entre o domínio Mata
Atlântica e o do Cerrado (IBGE 2004), sendo o domínio predominante da paisagem, o Atlântico.
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Para a elaboração do diagnóstico da cobertura vegetal presente na AII foram utilizadas diversas
ferramentas: imagens aéreas e de satélites, artigos científicos, teses e dissertações que continham
estudos de locais próximos, além de base de dados oficiais como o Sistema de Informação Ambiental do
Programa Biota/FAPESP - SINBIOTA, a plataforma SpeciesLink, o Inventário Florestal do Estado de São
Paulo de 2005 (Kronka et al., 2005) e de 2009 e o Sistema de Informações Florestais do Estado de São
Paulo - SIFESP do Instituto Florestal - IF. Tal levantamento propiciou também uma análise das questões
relacionadas aos principais fatores sinérgicos atuantes na dinâmica da paisagem local e,
consequentemente, dos distúrbios e obstáculos à regeneração natural das formações florestais
existentes.
Inicialmente, é importante mencionar a ocupação do território do Estado de São Paulo, que foi marcada
pelo crescente desenvolvimento econômico e pela expansão das fronteiras agrícolas e extrativistas de
forma rápida e carente de ordenamento territorial.
Originalmente, cerca de 80% do território do Estado era coberto por florestas que compõem o domínio
Mata Atlântica (Victor, 1977; Joly et al., 1999). De acordo com o Inventário Florestal da Vegetação Natural
do Estado de São Paulo de 2005, no Estado restam apenas 13,94% de área de remanescentes florestais e
menos do que 5% são efetivamente florestas nativas pouco antropizadas, ou seja, “florestas maduras” ou
florestas conservadas (Kronka et al., 2005). Ao longo do histórico do processo de desmatamento e
fragmentação da vegetação nativa, foram poupadas apenas as regiões serranas, principalmente a encosta
da Serra do Mar, da Mantiqueira e de Paranapiacaba, por serem impróprias às práticas agrícolas (Joly et
al., 2012), além de poucos remanescentes de maior porte de Floresta Semidecídua no interior do Estado,
atualmente protegidos na forma de Unidades de Conservação - UCs (Kronka et al., 2005).
A região de Rio Claro, que era originalmente ocupada por formações florestais do Domínio Mata Atlântica
em zona de transição da Floresta Estacional Semidecídua (Fundação Florestal, 2010) também teve sua
parcela de contribuição ao histórico de fragmentação da vegetação nativa do território paulista ao longo
dos anos com a expansão da fronteira agrícola, associada aos ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do
café (MapBiomas, 2017).
De acordo com levantamento realizado na plataforma MapBiomas, é possível observar nos Gráficos
Gráfico 9.3.1.1 a Gráfico 9.3.1.5 o histórico de alteração do uso do solo no município de Rio Claro desde
1985. Este levantamento indica uma ligeira redução da área florestal nos anos de 2016 e 2017, após
proporcional aumento nos dois anos anteriores. Nota-se também, um crescente e constante aumento da
área não vegetada ao longo do período amostral.
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Gráfico 9.3.1.1 – Evolução da área florestal no município de Rio Claro (1985 – 2017)
Fonte: MapBiomas

120

Formação Natural não Florestal

Área (ha)

100
80
60
40
20
0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Anos
Gráfico 9.3.1.2 – Evolução das formações de naturais não florestais no município de Rio Claro (1985 – 2017)
Fonte: MapBiomas
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Gráfico 9.3.1.3 – Evolução da ocupação por atividade agropecuária no município de Rio Claro (1985 – 2017)
Fonte: MapBiomas
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Gráfico 9.3.1.4 – Evolução da área não vegetada no município de Rio Claro (1985 – 2017)
Fonte: MapBiomas
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Gráfico 9.3.1.5 – Evolução da ocupação por corpos d’água no município de Rio Claro (1985 – 2017)
Fonte: MapBiomas

Ainda em análise aos gráficos apresentados, é possível observar o aumento das áreas agropecuárias e,
em menor expressividade, das áreas com vegetação natural não florestal, composta por áreas úmidas não
florestais, formações campestres ou outras formações, de acordo com a classificação do MapBiomas nos
anos de 2015 a 2017. Tal aumento é proporcional à redução de área florestal, o que evidencia o processo
de fragmentação da vegetação nativa regional.
Esta fragmentação da vegetação nativa gera efeitos que incluem a perda de diversidade, mudanças na
composição, alterações nos padrões de distribuição e abundância dos organismos resultando no aumento
de interrupções no dossel e formação de clareiras (Diamond & May, 1976; Tabarelli et al., 1999; Laurance,
2001; Primack & Rodrigues, 2001). Dentre as mudanças abióticas, cita-se o aumento na incidência de luz
e intensidade de vento, alterações no gradiente de temperatura e redução da umidade do ar e do solo,
características intrinsicamente ligadas ao chamado “efeito de borda” (Kapos, 1989; Matlack, 1993; Didhan
& Lawton, 1999; Primack & Rodrigues, 2001; Laurance et al., 2002). Tais alterações podem ocorrer pelo
fato de que muitas espécies se beneficiam das condições do ambiente fragmentado, como por exemplo,
as lianas, as espécies dos estágios sucessionais iniciais e as espécies exóticas invasoras, que têm seus
potenciais de colonização e expansão aumentados por estarem associadas a ambientes perturbados
(Tabareli et al., 1999; Laurance, 2001).
A Floresta Estacional Semidecídua no interior do Estado de São Paulo é um exemplo claro desse processo.
Atualmente, está fisionomia é representada por pequenos fragmentos isolados, imersos em uma
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paisagem dominada pela agricultura e grandes centros urbanos (Nascimento et al., 1999) possuindo, na
maior parte dos casos, dimensões menores que 100 ha (Kronka et al., 2005).
O uso e ocupação do solo na AII é bastante diversificado, porém há a predominância da atividade agrícola
representada principalmente pelo plantio da cana-de-açúcar (DataGEO, 2015), conforme observado na
Foto 9.3.1.1.

Foto 9.3.1.1 - Paisagem rural com predominância da cultura de cana-de-açúcar (foto tirada em 05/07/2018)

Dentre as fitofisionomias encontradas na AII, predominam a Floresta Estacional Semidecídua, com trechos
em contato com savana, além de alguns fragmentos classificados como Formação Arbórea/Arbustiva em
região de várzea (Instituto Florestal, 2009; Fundação Florestal, 2010; DataGEO, 2017) (Figura 9.3.1.1).
Não foram encontrados estudos publicados em trechos de vegetação nativa da AII, desta forma, a
referência utilizada foi de dados de estudos realizados no município de Santa Gertrudes a leste da AII, e
no município de Leme, à 30 km de Rio Claro. Os resultados apresentados no material bibliográfico, reforça
o caráter transicional desta região, bem como o alto nível de fragmentação da vegetação nativa
secundária. Os estudos consultados revelam a predominância dos estágios inicial e médio de regeneração
nos fragmentos de vegetação nativa da AII, apresentando famílias de espécies características da Floresta
Estacional Semidecidual com eventual ocorrência de espécie características de áreas de transição.
A pesquisa na plataforma SpeciesLink foi direcionada às coletas realizadas entre os anos de 2005 e 2015
no município de Rio Claro, que engloba a AII do meio biótico do empreendimento. O resultado apresentou
352 espécies catalogadas, dentre as quais predominam as famílias Asteraceae, Fabaceae e Bignoniaceae.
Foram catalogadas 2 espécies enquadradas em alguma categoria de ameaça à extinção de acordo com a
Portaria MMA nº 443/14 e da Resolução SMA nº 57/16. No Anexo XIV são apresentados os dados
florísticos obtidos por meio do levantamento secundário da AII, e no Gráfico 9.3.1.6 é mostrada a
predominância das famílias botânicas.
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Figura 9.3.1.1 - Remanescentes de vegetação nativa encontrados
atualmente na Área de Influência Indireta (AII), segundo classificação do Inventário Florestal (2010)
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Gráfico 9.3.1.6 – Predominância das famílias botânicas na AII em porcentagem

Este gráfico demonstra a predominância de 7 famílias botânicas (com 42% de ocorrência) sendo elas
Asteraceae, Fabaceae, Myrtaceae e Bignoniaceae, Apocynaceae e Rubiaceae, grupos bem distribuídos nas
regiões tropicais e subtropicais não endêmicas da América do Sul (Roque & Bautista, 2008; Ferreira, 2009),
compostas por espécies majoritariamente generalistas, comumente encontradas em áreas apresentando
histórico de ocupação agrícola (Roque & Bautista, 2008). O gráfico indica ainda que a maior porcentagem
é de outras famílias (com 58% de predominância), porém correspondendo ao somatório de pequenos
valores de famílias variadas, irrelevante para esta análise.

9.3.1.2. Área de Influência Direta (AID)
Para a Caracterização da Área de Influência Direta – AID, optou-se pela divisão da mesma em duas
porções, sendo uma abrangida por toda a delimitação da área de influência, caracterizada por meio de
levantamento principalmente de dados secundários, e uma porção abrangendo os limites do Processo
ANM nº 820.987/1995, caracterizada em maior detalhe por meio de levantamento de dados primários.

a) Caracterização Geral
A AID, definida como a área delimitada por um raio de 3 km a partir dos limites do Processo ANM
820.987/1995, está inserida em uma matriz predominantemente rural, com áreas de lavoura e paisagens
com a presença de remanescentes de vegetação nativa e florestas plantadas de origem exótica.
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O diagnóstico da cobertura vegetal presente na AID foi elaborado a partir da avaliação histórica da área
por fotointerpretação e levantamentos secundários, priorizando o detalhamento da caracterização dos
principais remanescentes florestais por meio de levantamento primário, considerando a significância e a
proximidade dos fragmentos com a ADA.
A metodologia e os resultados obtidos durante o diagnóstico da AID são descritos na sequência.

b) Metodologia
A identificação da cobertura vegetal da AID foi feita com base em observações de campo, análise de bases
cartográficas, imagens de satélite e ortofotos, bem como imagens aéreas geradas com a utilização de
DRONE.
Entre os dias 11 e 12 de abril, 07 a 11 de maio e 28 e 29 de agosto de 2018 foram realizadas visitas de
campo com a finalidade de coletar dados primários para subsidiar o diagnóstico da AID e ADA. A análise
da AID foi direcionada, principalmente, ao reconhecimento das fisionomias mais significativas existentes,
de acordo com o Parecer Técnico nº 366/16/IE, com a caracterização individualizada dos fragmentos
remanescentes mais significativos, dado que não é prevista intervenção em remanescentes de vegetação
nativa para a ampliação do empreendimento.
O mapeamento da cobertura vegetal da AID foi embasado em observações de campo,
georreferenciamento com auxílio de GPS Garmin Etrex 10 e Montana 610, interpretação de imagens
aéreas produzidas pelo DRONE e de satélite por meio do software Google Earth. As áreas analisadas foram
fotografadas com a câmera fotográfica Sony, modelo Cybershot DSC-HX90V e georreferenciadas com
auxílio de GPS.
Além do reconhecimento do uso do solo, foram realizados caminhamentos para os levantamentos
florísticos na AID, que somaram cerca de 20 km percorridos, para melhor compreensão da composição e
estrutura da comunidade vegetal local (Figura 9.3.1.2).

Levantamento florístico
A comunidade vegetal da região foi caracterizada com relação à sua riqueza, pelo método de Avaliação
Ecológica Rápida (Moro & Martins, 2012), pelo qual foram percorridas trilhas de forma aleatória com o
intuito de amostrar o máximo possível das espécies vegetais presentes nos remanescentes florestais,
obtendo-se uma lista florística. Os pontos indicados na Figura 9.3.1.2 representam, dentre todo o
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caminhamento percorrido por onde foi realizado o levantamento florístico, os principais locais de
amostragem. Desta forma, foi possível definir os estágios de regeneração dos fragmentos mais relevantes
inseridos na AID. Ressalta-se que, conforme mostrado na Figura 9.3.1.2, foram priorizados os fragmentos
abrangidos pelo limite do Processo ANM nº 820.987/1995 e de maior relevância no seu entorno imediato,
por se tratarem dos fragmentos mais significativos da AID, uma vez que não haverá supressão de
vegetação nativa para a ampliação do empreendimento.
Ao longo do caminhamento, foram observados, também, aspectos da vegetação que integram os
parâmetros utilizados pela CETESB para a classificação de estágios sucessionais, de acordo com a
Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 01/1994, tais como: altura do dossel, variação diamétrica (Perímetro
à Altura do Peito – PAP), presença e abundância de lianas e epífitas, estratificação florestal e presença de
serrapilheira. Estes parâmetros, além da listagem de espécies que foi elaborada conforme o sistema de
classificação do Angiosperm Phylogeny Group - APG IV (2016), foram utilizados no enquadramento
sucessional dos fragmentos existentes em toda a extensão da poligonal do Processo ANM alvo deste
licenciamento, incluindo áreas com ocorrência de vegetação nativa contígua aos remanescentes ali
identificados.
c) Resultados e Discussão
De acordo com os levantamentos secundários, dentre as espécies encontradas na área de influência
predominam as de caráter secundário médio, evidenciando o histórico de antropização regional
proporcionado pela atividade rural.
A Tabela 9.3.1.1 apresenta as espécies predominantes encontradas na AID de acordo com o portal
SpeciesLink.
Tabela 9.3.1.1 - Espécies predominantes na AID

ID Relatório
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Família

Nome científico

Fabaceae

Poecilanthe parviflora

Celastraceae

Maytenus gonoclada

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

Fabaceae

Peltophorum dubium

Lauraceae

Nectandra megapotamica

Apocynaceae

Rauvolfia sellowii

Pinaceae

Pinus taeda

Pinaceae

Pinus tecummanii
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Figura 9.3.1.2 - Localização dos transectos percorridos e principais pontos de amostragem da florística na AID
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No Anexo XV estão listadas as espécies registradas durante o levantamento florístico primário na AID,
abrangendo os fragmentos mais significativos. No total foram identificadas 133 espécies nas diferentes
formações percorridas.
Embasando-se nas definições adotadas no Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013) e avaliando a
estrutura, fisionomia e composição florística, as formações presentes na AID podem ser divididas em nove
categorias: Campo Antrópico, Vegetação Nativa, Cultura, Vegetação Exótica, Acessos, Corpo d’água,
Várzea, Área de mineração.
Os resultados obtidos durante o reconhecimento da AID considerando as categorias identificadas são
descritos a seguir. Na sequência, é apresentado um detalhamento da cobertura vegetal existente na área.

Uso e Cobertura vegetal do solo
Cada unidade de paisagem teve sua caracterização florística analisada separadamente, desta forma
apenas categorias apresentando alguma forma de cobertura vegetal foram descritas abaixo.
A Figura 9.3.1.3 apresenta o uso e cobertura vegetal do solo na AID do meio biótico, considerando os
levantamentos primários e fotointerpretação realizados em todo o limite da AID. Especificamente para o
Processo ANM objeto deste licenciamento, a Figura 9.3.1.4 apresenta o detalhamento dos levantamentos
primários focado nos fragmentos mais significativos para este estudo.
É importante ressaltar que durante o Diagnóstico do Meio Socioeconômico foi realizado um levantamento
detalhado do uso e ocupação do solo da região, sendo dado no presente tópico, enfoque apenas para a
cobertura vegetal.

Campo antrópico
Esta tipologia ocupa aproximadamente 1.706 ha (23,45% da AID), sendo constituída principalmente por
pequenas propriedades rurais com fins agropecuários diversos. Estas não apresentam regeneração de
vegetação nativa, sendo povoadas majoritariamente por espécies exóticas paisagísticas ou frutíferas.
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Figura 9.3.1.3 - Uso do solo e cobertura vegetal da Área de Influência Direta (AID) dos meios físico e biótico
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Foto 9.3.1.2 – Pastagem em propriedade rural
localizada na AID

Foto 9.3.1.3 – Campo antrópico (pastagem e plantio de
milho) localizado dentro da AID

Cultura
As áreas classificadas como “cultura”, perfazendo 47,88% da AID (3.484,60 ha), são caracterizadas pelo
extensivo plantio de cana-de-açúcar. Devido à intensa atividade de cultivo, não há sinais de regeneração
da vegetação nativa, sendo apenas observada a presença de indivíduos arbóreos isolados, tanto de
origem nativa quanto exótica, conforme observado nas fotos a seguir.

Foto 9.3.1.4 – Áreas de plantio de cana-de-açúcar em
fase de colheita
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Foto 9.3.1.5 – Plantio de cana-de-açúcar e árvore
isolada morta em meio ao plantio
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Vegetação nativa
A área ocupada por vegetação nativa na AID é de aproximadamente 1.150 ha (15,81 % do total). Sua
composição apresenta, em sua maioria, espécies secundárias iniciais (49%), tais como Luehea divaricata
(Açoita-cavalo), Guarea guidonia (Marinheiro) e Matayba elaeagnoides (Mataíba) e espécies típicas do
sub-bosque, tais como, Piper gaudichaudianum (Pariparoba), Miconia sp (Mirixião) e Rubus brasiliensis
(Amora-brava) registradas com frequência nos remanescentes. Tais espécies diferem daquelas definidas
como predominantes em literatura uma vez que a maior parte destes dados secundários compreendem
coletas nas APAs Corumbataí - Botucatu - Tejupá e Piracicaba Juqueri-Mirim, distantes da área objeto de
licenciamento. Conforme caracterizado nos próximos itens, apesar do estágio de regeneração dos
fragmentos florestais avaliados, há fatores de degradação presentes na maior parte dos casos, seja pelo
efeito de borda por conta da plantação de cana de açúcar, seja pela existência de “trilhas” abandonadas
(Foto 9.3.1.6) ou de resíduos sólidos descartados de forma inadequada (Foto 9.3.1.7).
Nas Foto 9.3.1.6 a Foto 9.3.1.9, é possível observar os principais elementos desta tipologia ao longo da
AID.

Foto 9.3.1.6 – “Trilha” abandonada em área de
vegetação nativa no fragmento F3 (foto tirada em
05/07/2018)
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Foto 9.3.1.7 – Resíduo descartado na borda do
fragmento F4 (foto tirada em 05/07/2018)
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Foto 9.3.1.8 – Serrapilheira e sub-bosque do fragmento
F3 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.9 – Dossel contínuo presente no fragmento
F1 (foto tirada em 05/07/2018)

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial de Regeneração
Localizada em uma área restrita próxima ao Córrego dos Cochos, esta porção de vegetação nativa em
estágio inicial de regeneração (Foto 9.3.1.10) possui 0,03 ha e, apesar de aparentemente desconexa à
APP, apresenta condições semelhantes à vegetação que margeia o curso hídrico na porção central do
processo ANM em questão. Tal fato é justificado pelas espécies em comum registradas em ambas as
áreas. Desta forma, entende-se que tal porção de vegetação nativa constitui um remanescente da
vegetação presente na APP, atualmente isolado por conta das alterações do uso do solo e das ações
antrópicas.
Tal afirmação é sustentada pela presença de um estrato herbáceo/arbustivo densamente povoado (Foto
9.3.1.11) por espécies características de sub-bosque como Piper sp e outras da família Melastomataceae
e exemplares de Laoefia paccari (Dedaleiro) e Baccharis crispa (Carqueja) (Foto 9.3.1.12 a Foto 9.3.1.14),
amplamente registradas nos fragmentos em estágio médio de regeneração.
Presente ainda no estrato arbustivo, encontram-se espécies arbóreas como Pera glabrata (Tabocuva)
(Foto 9.3.1.15) e Dendropanax cuneatus (Maria-mole) em regeneração, com variações dendrométricas
de 10 cm a 35 cm de PAP e 7 m de altura nos indivíduos maiores e 1 m nos indivíduos mais jovens, fato
que indica a continuidade do processo de regeneração da vegetação nativa.

ID Relatório
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

337

Página: 613

Foto 9.3.1.10 – Vista geral da vegetação em estágio
inicial de regeneração (em destaque) (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.11 – Composição da vegetação nativa em
estágio inicial de regeneração (foto tirada em
05/07/2018)

Foto
9.3.1.12
–
Denso
povoamento
de
Melastomataceae característico de sub-bosque (foto
tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.13 -Presença de samambaias regenerantes
no estrato herbáceo do fragmento (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.14 – Presença de exemplares de Piper sp. no
estrato herbáceo (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.15 – Indivíduo de Pera glabrata em
regeneração acima do estrato herbáceo do fragmento
(foto tirada em 05/07/2018)
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Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração
Esta fisionomia compõe a maior porcentagem da vegetação das APPs presente no Processo ANM
820.987/1995 (Foto 9.3.1.16 e Foto 9.3.1.17). Constituída majoritariamente por espécies secundárias
iniciais, a floresta estacional semidecídua em estágio médio de regeneração (fragmentos denominados
F1 a F4 na Figura 9.3.1.3) apresenta estruturas similares com serrapilheira contínua e espessura variando
de finas a médias; com dossel aberto a fechado (Foto 9.3.1.18 e Foto 9.3.1.19); com variação
dendrométrica entre 20 cm, nos indivíduos jovens, a 80 cm, nos indivíduos maduros; e com altura
variando de 8 a 15 m.
Quanto ao sub-bosque, este apresenta variação na diversidade de espécies de acordo com cada trecho
da vegetação, já que o estado de conservação dos fragmentos varia com os fatores de degradação
existentes. Nos trechos de menor influência antrópica observa-se a ampla presença de gêneros da família
Poaceae (Foto 9.3.1.20 e 9.3.1.21) e do gênero Piper sp (Foto 9.3.1.22), indicadores de um maior grau de
regeneração da vegetação nativa. Os trechos com indícios de ações antrópicas apresentam a colonização
do sub-bosque por gêneros da família Melastomataceae (Foto 9.3.1.23), o que indica interferências na
regeneração da vegetação.
Nas porções mais bem preservadas dos fragmentos há ainda a presença de lianas bem desenvolvidas
(Foto 9.3.1.24), bromeliáceas terrestres como Billbergia nutans (Lágrima-de-rainha) (Foto 9.3.1.26) e
espécies classificadas em alguma categoria de ameaça de extinção como Cedrella fissilis (Cedro-rosa)
(Foto 9.3.1.25) e Bauhinia forficata (Pata-de-vaca). Já nas porções com maior interferência antrópica,
principalmente em áreas úmidas e próximas a cursos d’água, é frequente a presença de espécies
herbáceas exóticas como o Hedychium coronarium (Gengibre-branco).

Foto 9.3.1.16 – Vista externa do fragmento F1 (foto
tirada em 05/07/2018)
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Foto 9.3.1.17 – Vista externa do fragmento F3 (foto
tirada em 05/07/2018)
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Foto 9.3.1.18 – Serrapilheira contínua de espessura
mediana presente no fragmento F3 (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.19 – Dossel fechado presente no fragmento
F3 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.20 e 9.3.1.21 – Exemplares da família Poaceae no sub-bosque do fragmento F3 (fotos tiradas em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.22 – Detalhe de nó do ramo engrossado,
característica do gênero Piper, encontrado com alta
frequência no sub-bosque do fragmento F3 (foto tirada
em 05/07/2018)
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Foto 9.3.1.23 – Alta concentração de exemplares da
família Melastomataceae no sub-bosque do fragmento
F3, área com interferência antrópica (foto tirada em
05/07/2018)
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Foto 9.3.1.24 – Lianas bem desenvolvidas encontradas
no fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.25 – Indivíduo jovem de Cedrella fissilis
(Cedro-rosa) presente no sub-bosque do fragmento F3
(foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.26 – Exemplar de Billbergia nutans
(Lágrima-de-rainha) constituinte do sub-bosque do
fragmento F2 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.27 – Exemplar de Hedychium coronarium
(Gengibre-branco) presente em solo úmido do subbosque do fragmento F3 (foto tirada em 05/07/2018)

Durante o levantamento de dados primários desta fisionomia foram ainda registradas as espécies
comumente observadas no Cerrado como Byrsonima intermedia (Murici) (Foto 9.3.1.28 e Foto 9.3.1.29) e
Handroanthus ochraceus (Ipê-amarelo-do-cerrado) na porção nordeste do fragmento F1. Fato este que
reforça a classificação regional do Inventário Florestal (Fundação Florestal, 2010) apresentando contato
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da floresta estacional com áreas de savana. Nesta porção do fragmento, a dendrometria varia entre 20 a
40 cm, sendo que a altura dos indivíduos varia de 4 a 9 m. Ressalta-se, porém, que devido à restrição de
acesso à esta porção de vegetação, não foi possível determinar se há alteração da classificação da
fitofisionomia. Assim, a fisionomia deste fragmento foi classificada como florestal estacional semidecidual
em estágio médio de regeneração com ocorrência ocasional de espécies de cerrado.

Foto 9.3.1.28 – Inflorescência de Byrsonima intermedia
(Murici) no fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.29 – Estruturas foliares de Byrsonima
intermedia (Murici) presente no fragmento F1 (foto
tirada em 05/07/2018)

Os resultados do levantamento florístico realizado nestas áreas originaram a lista florística apresentada
no Anexo XV. Os resultados demonstram a predominância das famílias botânicas Fabaceae,
Euphorcieaceae, Meliaceae, Piperaceae e Melastomataceae, famílias associadas a classes sucessionais
medianas, conforme observado no Gráfico 9.3.1.7 a seguir.
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Gráfico 9.3.1.7 – Porcentagem das famílias botânicas registradas em floresta estacional semidecidual na AID
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Ainda analisando os resultados florísticos obtidos (Anexo XV), conforme apresentado no Gráfico 9.3.1.8
–, as espécies mais frequentes representam aquelas de sub-bosque, como os indivíduos jovens de

Alchornea glandulosa, associada à vegetação secundária; Tapirira guianensis associada a áreas úmida,
como matas-ciliares, e Piper sp, indivíduo herbáceo associado a fragmentos de significativo grau de

Espécie

regeneração.
Outras
Alchornea glandulosa
Tapirira guianensis
Piper sp.
Rhamnidium elaeocarpum
Luehea divaricata
Centrolobium tomentosum
Casearia sylvestris
Siparuna guianensis
Piptadenia gonoacantha
Pera glabrata
Moquiniastrum polymorphum
Matayba elaeagnoides
Guarea guidonia
Euterpe edulis
Eugenia florida
Cestrum sp.
Cedrela fissilis
Bauhinia forficata
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Gráfico 9.3.1.8 – Número de registro por espécie da AID

Da mesma forma, o Gráfico 9.3.1.8 apresenta as espécies de maior ocorrência durante os trabalhos de
amostragem florística que sustentam o caráter secundário da vegetação nativa, uma vez que indica maior
número de registros de espécies como Taipira guianensis, Alchornea glandulosa, Piper sp, Pera glabrata,
Guarea guidonia e Matayba eleagnoides, espécies de características secundárias iniciais.

Floresta Paludosa em Estágio Médio de Regeneração
Localizada no trecho central do fragmento F1, esta porção é caracterizada pelo solo úmido e indícios de
drenagem superficial formando pontos de maior e menor umidade do solo devido ao relevo em pequena
escala. Tais características do solo propiciam a baixa incidência de acúmulo de serrapilheira e o
desenvolvimento de determinadas espécies encontradas com menor frequência na floresta estacional
semidecídua como Geonoma schottiana (Tucum). Por estes motivos, conforme observado na Figura
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9.3.1.3, esta porção foi classificada como floresta paludosa em estágio médio de regeneração, de acordo
com as descrições da Resolução CONAMA nº 07/69.
Este trecho de vegetação nativa apresenta dossel contínuo (Foto 9.3.1.30), bem como serrapilheira bem
constituída de espessura mediana e contínua. A variação dos dados dendrométricos compreende PAPs
entre 10 cm e 40 cm e a altura entre 7 m e 10 m, composto por espécies como Cecropia pachystachya
(Embaúba-branca), Calophyllum brasiliense (Guanandi) e Calycoplhyllum spruceanum (Pau-mulato).
O sub-bosque é constituído por espécies arbóreas jovens como Vernonanthura polyanthes (Assa-peixe),
Eugenia florida (Guamirim), Syagrus romanzoffiana (Jerivá) e Dendropanax cuneatus (Maria-mole) (Foto
9.3.1.31), bem como espécies arbustivas como Geonoma schottiana (Tucum) (Foto 9.3.1.32). O estrato
herbáceo é composto principalmente por indivíduos jovens de Geonoma schottiana (Foto 9.3.1.33) e
representantes das famílias Poaceae e Melastomataceae.

Foto 9.3.1.30 – Dossel descontinuo presente no
fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.31 – Vista geral do trecho de floresta
paludosa presente no fragmento F1 (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.32 - Frutificação de Geonoma schottiana
(Tucum) (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.33 - Alto índice de ocorrência de Geonoma
schottiana (Tucum) no trecho de floresta paludosa do
fragmento F1 (foto tirada em 05/07/2018)
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O Gráfico 9.3.1.9 demonstra a predominância da família Arecaceae representada pelas espécies Geonoma
schottiana (Tucum) e Syagrus romanzoffiana (Jerivá), seguida pelas famílias Rubiaceae, Myrtaceae e
Poaceae, sendo esta última associada a estágios médio e avançado de regeneração.
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Gráfico 9.3.1.9 - Porcentagem das famílias botânicas registradas em floresta paludosa na AID

Levantamento Florístico
De forma geral, foram registradas 94 espécies divididas em 49 família botânicas sendo as mais frequentes,
Fabaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae e Melastomataceae, conforme Gráfico 9.3.1.10.
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Gráfico 9.3.1.10 Porcentagem das famílias botânicas registradas no levantamento de dados primários
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Dentre as espécies amostradas, 62% são espécies arbóreas, 9% são arvoretas e 12% são arbustivas. As
restantes estão distribuídas em palmeiras (2%), ervas (13%) e epífitas (0,7%). A baixa riqueza de epífitas
é um elemento que atesta o caráter estacional dos remanescentes estudados.

Vegetação exótica
Esta tipologia compreende 46,17 ha (0,63 % da AID) e é representada por plantios homogêneos de
Eucalyptus sp. (eucalipto) em fragmentos isolados. O sub-bosque é constituído apenas por regeneração
de espécies nativas arbustivas, devido ao curto espaçamento entre os eucaliptos (Foto 9.3.1.34 e Foto
9.3.1.35).

Foto 9.3.1.34 e 9.3.1.35 – Áreas de plantio de espécies exóticas (fotos tirada em 05/07/2018)

Cabe ressaltar que os 12,22% restantes do uso do solo da AID correspondem a corpos hídricos, área de
mineração, áreas desprovidas de cobertura vegetal e áreas de várzea.

9.3.1.3. Área Diretamente Afetada - ADA
a) Caracterização Geral
A ADA atualmente é ocupada em quase toda sua extensão por cultivo de cana-de-açúcar, pequenas
porções de campo antrópico e áreas de plantio de espécies exóticas (eucaliptos), conforme observado
nas Foto 9.3.1.36 e Foto 9.3.1.37. A Figura 9.3.1.3 apresenta o uso do solo e a cobertura vegetal do
Processo ANM nº 820.987/95 e da ADA, de acordo com o levantamento de dados primários e
fotointerpretação.
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Foto 9.3.1.36 – Área de campo antrópico (pasto)
localizada na ADA

Foto 9.3.1.37 – Áreas de plantio de cana-de-açúcar
inseridas na ADA

b) Metodologia
Para a caracterização das fisionomias presentes na ADA foram utilizados métodos similares aos utilizados
e descritos para a AID, em levantamento realizado em abril, maio e agosto de 2018, quando foram
percorridos transectos de forma aleatória por toda a ADA, sendo que as fisionomias encontradas foram
fotografadas e os dados georreferenciados.

Cadastramento de Indivíduos Arbóreos Nativos Isolados
Tendo em vista a constatação da presença de árvores nativas isoladas na ADA, cujo corte está previsto
para implantação da atividade, foi realizado um cadastramento destes indivíduos.
Para o cadastramento de todos os exemplares arbóreos isolados de origem nativa previstos para corte,
foi realizada a identificação de espécies, o registro fotográfico e levantamento de outras características
de acordo com as orientações constantes da Decisão de Diretoria nº 287/2013/V/C/I, como:
•

Categoria de ameaça de extinção, conforme a Resolução SMA nº 57/2016 e Portaria MMA nº
443/2014;

•

Estimativa da altura total e do fuste;

•

Diâmetro na altura do peito - DAP;

•

Quantidade de exemplares; e

•

Volume aproximado de madeira.
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Os critérios adotados para a identificação e cadastramento dos indivíduos arbóreos isolados foram:
origem (nativa) e Diâmetro na Altura do Peito - DAP (a partir de 5 cm), ou seja, Perímetro à Altura do Peito
(PAP) a partir de 15 cm. As espécies que não puderam ser identificadas em campo foram coletadas ou
fotografadas em maior detalhe para posterior identificação por meio de consultas em bibliografia
específica ou com botânico especialista (Foto 9.3.1.38 e Foto 9.3.1.39).

Foto 9.3.1.38 – Medição do diâmetro de um
indivíduo arbóreo nativo isolado previsto para corte

Foto 9.3.1.39 – Ramo selecionado e fotografado em
detalhes para identificação

c) Resultados e Discussão
Uso do Solo e Cobertura vegetal da ADA
Campo Antrópico
As áreas definidas como campo antrópico, perfazendo 15,7 ha (5,12% da ADA), são compostas de
pequenas propriedades rurais apresentando atividades agrícolas e pecuárias. Tais porções apresentam
cobertura vegetal predominantemente composta por gramíneas, espécies arbóreas frutíferas nativas ou
exóticas e espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas paisagísticas, conforme Foto 9.3.1.40 e Foto
9.3.1.41.
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Foto 9.3.1.40 – Área de pastagem apresentando pilhas
de armazenamento de argila em segundo plano (foto
tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.41 – Área de pastagem apresentando
residências em segundo plano (foto tirada em
05/07/2018)

Cultura
As áreas de cultura, perfazendo 279,41 ha (91,03%) da ADA, são constituídas basicamente de cultivo de
cana-de-açúcar (Foto 9.3.1.42 e Foto 9.3.1.43). Tais áreas apresentam esparsos indivíduos arbóreos
nativos isolados, em sua maioria remanescentes de períodos anteriores ao plantio da cana.

Foto 9.3.1.42 – Área de cultivo de cana-de-açúcar na
ADA (foto tirada em 05/07/2018)

Foto 9.3.1.43 – Atividade de colheita de cana-de-açúcar
na ADA do empreendimento (foto tirada em
28/08/2018)

Vegetação Exótica
Localizada na porção central do processo ANM 820.987/1995, esta tipologia, compondo 0,40 % (1,24 ha)
da ADA, é composta por uma pequena quadra de plantio de eucaliptos. A área de vegetação exótica não
apresenta sub-bosque de vegetação nativa em regeneração, onde são observadas apenas poucas espécies
herbáceas com baixo grau de desenvolvimento (Foto 9.3.1.44 e Foto 9.3.1.45).
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Foto 9.3.1.44 – Área de plantio de eucaliptos próximo
à unidade de operação da empresa (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.45 – Baixa regeneração de sub-bosque na
área de plantio de eucaliptos (foto tirada em
05/07/2018)

Cabe ressaltar que s 2,31 % de uso do solo restantes da AID compreendem aceiros em meio às áreas de
cultivo, próprio sistema viário local e corpos hídricos.

Árvores Nativas Isoladas
Para a ampliação da área de extração mineral do empreendimento está previsto o corte de exemplares
arbóreos isolados. Reitera-se que foi tomado como critério de inclusão o DAP de 5 cm (conforme
Resolução SMA nº 07/17), sendo que exemplares arbóreos de origem exótica não entraram neste
cadastro.
Cabe ressaltar que foram previamente levantados, por meio da utilização da imagem gerada pelo DRONE,
cerca de 117 indivíduos possivelmente de porte arbóreo não foram cadastrados em campo devido à
dificuldade de acesso por conta do porte da cana-de-açúcar ou impossibilidade de acesso da equipe a
algumas propriedades particulares. Desta forma, tais indivíduos serão posteriormente verificados com
relação à sua natureza e devidamente cadastrados. Assim, é importante esclarecer que o total previsto
para corte é de 279 indivíduos arbóreos isolados, sendo que, destes, 162 já foram efetivamente
cadastrados, conforme os critérios citados anteriormente (origem e DAP).
O Anexo XVI apresenta as informações referentes aos indivíduos arbóreos nativos isolados cadastrados,
tais como nome científico, nome popular, número de identificação, distribuição, categoria de ameaça de
extinção, DAP, altura total e do fuste, volume e coordenadas geográficas. O Anexo XVII indica a localização
dos indivíduos.
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Como resultado deste estudo, foram registrados 162 indivíduos arbóreos isolados de 60 espécies nativas
(listadas na Tabela 9.3.1.2) distribuídas em 23 famílias botânicas no interior da ADA. Todos os indivíduos
arbóreos foram avaliados quanto à sua categoria de ameaça de extinção conforme a Resolução SMA nº
57/2016 e a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443/14 e não foi constatada nenhuma espécie
sob quaisquer categorias de ameaça de extinção.
Tabela 9.3.1.2 - Lista das espécies de árvores isoladas previstas para corte
Família

Nome Científico

Nome Popular

Lamiaceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.

Sapateiro

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

Embaúba-branca

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Mamica-de-porca

Moraceae

Ficus enormis Mart. ex Miq.

Figueira-branca

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Tamanqueiro

Malpighiaceae

Byrsonima intermedia A.Juss.

Murici

Lamiaceae

Aegiphila verticillata Vell.

Milho-de-grilo

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos

Ipê-amarelo-cascudo

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Jerivá

Boraginaceae

Cordia sellowiana Cham.

Louro-pardo

Moraceae

Ficus guaranitica Chodat

Figueira-branca

Solanaceae

Solanum granuloso-leprosum Dunal

Jurubeba

Moraceae

Ficus cf. guaranitica Chodat

Figueira-branca

Rutaceae

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Mamica-de-cadela

Fabaceae-Faboideae

Machaerium aculeatum Raddi

Jacarandá-de-espinho

Asteraceae-Gochnatieae

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho

Cambará

Boraginaceae

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill.

Guaiuvira

Myrtaceae

Psidium guajava L.

Goiabeira

Salicaceae

Guaçatonga

Anacardiaceae

Casearia sylvestris Sw.
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) L.P.
Queiroz
Astronium cf. graveolens Jacq.

Fabaceae-Faboideae

Machaerium villosum Vogel

Jacarandá-paulista

Arecaceae

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Macaúba

Arecaceae

Syagrus cf. oleracea (Mart.) Becc.

Guariroba

Apocynaceae

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

Peroba-do-campo

Bignoniaceae

Handroanthus cf. impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Ipê-roxo

Myrtaceae

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg

Sabará

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Pitanga

Fabaceae-Faboideae

Platypodium elegans Vogel

Amendoim-do-campo

-

Morta

Morta

Fabaceae-Caesalpinioideae

Copaifera langsdorffii Desf.

Copaíba

Lamiaceae

Aegiphila sellowiana Cham.

Tamanqueiro

Fabaceae-Caesalpinioideae
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Família

Nome Científico

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Fabaceae-Mimosoideae

Enterolobium cf. contortisiliquum (Vell.) Morong

Nome Popular
Ipê-amarelo-docerrado
Orelha-de-negro

Fabaceae-Faboideae

Machaerium vestitum Vogel

Jacarandá-branco

Fabaceae-Faboideae

Dalbergia cf. frutescens (Vell.) Britton

Sebastião-de-arruda

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Capixingui

Fabaceae-Faboideae

Poecilanthe parviflora Benth.

Coração-de-negro

Fabaceae-Faboideae

Machaerium acutifolium Vogel

Jacarandá-do-campo

Fabaceae-Faboideae

Machaerium brasiliense Vogel

Caviúna

Anacardiaceae

Anacardium occidentale L.

Cajú

Myrtaceae

Plinia cauliflora (DC.) Kausel

Jaboticaba

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Marinheiro

Fabaceae-Mimosoideae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Angico-branco

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Esporão-de-galo

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

Leiteiro

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Taiúva

Em análise às espécies cadastradas, é possível notar a predominância de registros da espécie Platypodium
Elegans (Amendoim-do-campo) e Pera glabrata (Murici), espécies generalistas de bom desenvolvimento
em áreas antropizadas, conforme apresentado no Gráfico 9.3.1.11.
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Gráfico 9.3.1.11 – Frequência de registro por espécie

Da mesma forma, no Gráfico 9.3.1.12 observa-se a predominância das famílias Fabaceae e Myrtaceae,
que apresentam grande variedade de espécies de alta plasticidade, resultado da grande utilização de suas
espécies para fins agrícolas e paisagísticos.
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Gráfico 9.3.1.12 – Frequência de registros por família botânica

Observam-se nas Foto 9.3.1.46 a Foto 9.3.1.53 os indivíduos arbóreos nativos isolados cadastrados e as
estruturas utilizadas em sua identificação.

Foto 9.3.1.46 - Indivíduo da espécie Copaifera
langsdorffii (Copaíba) cadastrado nos limites da ADA
(foto tirada em 05/07/2018)
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(Cedro-rosa) localizado próximo ao limite da ADA (foto
tirada em 05/07/2018)
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Foto 9.3.1.48 – Indivíduo da espécie Cordia sellowiana
(Louro-pardo) previsto para corte (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.49 – Indivíduo de Zanthoxylum riedelianum
(Mamica-de-cadela) presente na ADA (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.50 – Fruto de indivíduo de Cocos nucifera
(Coqueiro) previsto para corte (foto tirada em
05/07/2018)

Foto 9.3.1.51 – Indivíduo da espécie Zanthoxylum
rhoifolium (Mamica-de-porca) presente em área de
plantio de cana-de-açúcar na ADA (foto tirada em
05/07/2018)
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Foto
9.3.1.52
-Indivíduo
de
Enterolobium
contortisiliquum (Orelha-de-negro) (foto tirada em
05/07/2018)
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Foto 9.3.1.53 -Detalhe de frutificação de indivíduo da
espécie Enterolobium contortisiliquum (Orelha-denegro) (foto tirada em 05/07/2018)
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9.3.2 FAUNA
As espécies bioindicadoras, ou seja, os seres vivos que ajudam a identificar diversas modificações que
ocorrem no ambiente possuem funções vitais que se relacionam estritamente com determinados fatores
ambientais, podendo ser utilizados na avaliação da qualidade ambiental de uma determinada área.
Os vertebrados, sobretudo os grupos das aves e dos mamíferos, são considerados bons indicadores
ecológicos, pois apresentam espécies com exigências ambientais bem definidas e, portanto, possuem
espécies indicativas da presença de condições específicas. Por isso são particularmente apropriados aos
estudos de impacto ambiental, atribuindo maior objetividade aos diagnósticos (Allegrini, 1997). Para o
grupo herpetofauna, os anfíbios dependem de corpos d’água em bom estado de conservação para
ocorrerem em determinada área.
A avifauna é considerada um bom grupo indicador, pois é possível obter dados significativos mesmo em
períodos curtos de amostragem em campo. Além disso, as aves são animais predominantemente diurnos
e são representadas por um grande número de espécies. A maioria das espécies pode ser identificada
apenas por observação direta em campo ou por sua vocalização, prescindindo a coleta de indivíduos para
identificação. De todos os grupos de vertebrados este é um dos mais conhecidos em termos de
comportamento, biologia e distribuição geográfica, o que torna produtiva a discussão dos dados obtidos
em trabalhos de campo expeditos. Dada a grande capacidade de deslocamento das aves, as espécies com
maior exigência ambiental respondem com grande rapidez às alterações no ambiente, constituindo,
portanto, um grupo indicador muito adequado.
Os mamíferos terrestres de médio e grande portes são animais com peso superior a 1 kg e são
representados por oito ordens - Pilosa, Cingulata, Primates, Lagomorpha, Carnivora, Perissodactyla,
Artiodactyla e Rodentia. Além das espécies pertencentes a estas ordens, o gambá, gênero Didelphis,
pertencente à ordem Didephimorphia, é normalmente considerado em estudos do grupo de médios e
grandes mamíferos terrestres, uma vez que sua presença no ambiente também é detectada por meio dos
métodos de amostragem aplicados a este grupo.
A mastofauna é importante para a conservação da biodiversidade, pois muitas espécies ocupam diversos
níveis da cadeia trófica e atuam como reguladoras de determinadas espécies pela predação ou herbivoria,
além de atuarem como dispersoras específicas de espécies vegetais. Portanto, o estudo desse grupo pode
contribuir de maneira significativa em estudos ambientais.
Dentro do grupo herpetofauna, deve-se destacar que a análise dos anfíbios têm grande potencial em
estudos de impacto ambiental, principalmente porque seus ovos são muito sensíveis aos contaminantes
presentes no ar e na água, já que carecem de uma camada protetora e são postos na água ou próximos a
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esta (Beebee, 1996), exigindo assim a manutenção de hábitats aquáticos e terrestres em condições
satisfatórias (Haddad & Hödl, 1997). Ademais, os anfíbios são especialmente suscetíveis a alterações
ambientais, pois sua pele tipicamente fina, permeável e desprovida de escamas os torna altamente
vulneráveis aos contaminantes químicos.
Portanto, os três grupos amostrados no presente diagnóstico são capazes de fornecer informações
adequadas para se avaliar as condições que o hábitat oferece à fauna e os possíveis impactos sobre a
mesma com as intervenções previstas para o local. Os resultados referentes ao estudo da fauna são
apresentados da seguinte forma: Área de Influência Indireta - AII (diagnóstico regional) e Área de
Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA (diagnóstico local).

9.3.2.1 Métodos
Para o presente estudo foram selecionados os mamíferos de médio e grande portes e aves como
principais grupos indicadores. Complementarmente, foram avaliados os anfíbios e répteis, considerando
a limitação dos dados decorrente dos métodos passíveis de serem aplicados (sem a utilização de técnicas
de captura/coleta).

Área de Influência Indireta (AII)
Em um primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico e a contextualização sobre a fauna
presente na AII e seu entorno imediato. Como complementação, a busca por dados secundários também
foi feita no contexto de macrorregião, indicando, de maneira geral, as espécies encontradas no município
de Rio Claro e seus municípios adjacentes com probabilidade de ocorrência na área de interesse.
O levantamento bibliográfico foi baseado na compilação de dados de levantamentos primários e estudos
desenvolvidos no município de Rio Claro e seu entorno (Santa Gertrudes, Iracemápolis, Leme,
Corumbataí, Analândia e Brotas). Além de buscas em bancos de dados virtuais: Taxeus e SpeciesLink.
O levantamento mais abrangente e relevante para a região foi o desenvolvido por Willis (2003) entre os
anos de 1982 e 2001, nas áreas do antigo horto florestal de Rio Claro (atual Floresta Estadual Edmundo
Navarro de Andrade - FEENA).
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Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
Na Área de Influência Direta (AID) e na Área Diretamente Afetada (ADA) foram coletados dados por meio
de levantamentos de campo na área do empreendimento e seu entorno imediato.
Os dados primários foram coletados em duas campanhas de 10 dias de amostragem com o mínimo de
8 h/dia (conforme o Termo de Referência definido por meio do Parecer Técnico CETESB nº 366/16/IE),
sendo a primeira campanha realizada no período chuvoso, entre os dias 11 e 21 de dezembro de 2017, e
a segunda campanha (período seco) foi realizada em duas etapas; Etapa “A”: entre os dias 16 a 20 de abril
e Etapa “B” de 02 a 08 de maio de 2018, somando 20 dias de amostragem por grupo estudado.
O levantamento foi executado por uma equipe de biólogos, que procuraram amostrar a maior parte
possível das áreas de influência, sendo que especial atenção foi dada aos fragmentos florestais
remanescentes e às áreas úmidas. Durante os levantamentos procurou-se verificar a capacidade do
ambiente em suportar a fauna local e elaborar uma listagem mais completa possível das espécies
presentes.
As amostragens do levantamento dos três grupos ocorreram em média entre 6:00 h e 10:30 h e foram
retomadas às 16:00 h perdurando até às 21:30 h, totalizando cerca de 100 horas de amostragem por
campanha, sendo os métodos utilizados descritos adiante.
Na Figura 9.3.2.1 é possível verificar os transectos percorridos durante as amostragens de campo para os
três grupos estudados e as respectivas áreas de influência do empreendimento. As coordenadas
geográficas obtidas em campo foram registradas em UTM zona 23K e Datum SIRGAS 2000.
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Figura 9.3.2.1 - Localização dos transectos percorridos durante as duas campanhas do levantamento de fauna nas áreas de influência do empreendimento
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a)
•

Mastofauna
Transectos: foram realizadas caminhadas em velocidade lenta e constante por trilhas e caminhos préexistentes para observações diretas (avistamentos ou vocalizações) e busca ativa por vestígios (fezes,
tocas, pegadas, carcaças) ao longo de substratos às margens dos cursos d’água e demais locais
propícios (Figura 9.3.2.1). Os indícios indiretos encontrados foram fotografados e identificados
segundo bibliografia específica. Para cada registro foram anotadas informações sobre espécie e
localização geográfica (Emmons & Feer, 1997; Becker & Dalponte, 1999; Borges & Tomás, 2004).

•

Transectos com automóvel: foram realizados transectos com um automóvel ao longo de estradas e
de acessos disponíveis sempre a uma velocidade de aproximadamente 25 a 30 km/h, a fim de registrar
espécies que poderiam se deslocar nesses acessos ou animais atropelados.

•

Entrevista: foram realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores locais. Estas transcorreram
de maneira informal, sendo anotadas as espécies citadas espontaneamente pelo entrevistado e os
possíveis locais de ocorrência na área do empreendimento e entorno.

•

Armadilha fotográfica: foram utilizadas oito armadilhas fotográficas com sensor de movimento e
infravermelho das marcas Bushnell (2) e Moultrie (6), instaladas ao longo da área de estudo
(Figura 9.3.2.2, Tabela 9.3.2.1 e Fotos 9.3.2.1 a 9.3.2.20). Foram utilizadas iscas atrativas tanto para
espécies carnívoras como para herbívoras, que foram repostas com um intervalo de 2 a 3 dias.
As armadilhas foram instaladas no interior dos fragmentos florestais, em locais de dessedentação e
de passagem de fauna. Em ambas as campanhas 05 armadilhas fotográficas foram instaladas no
primeiro dia e 03 no segundo dia de amostragem. Portanto, obteve-se um total de 3.696 horas de
amostragem (10 dias x 05 armadilhas x 24 horas de amostragem) + (09 dias x 03 armadilhas x 24
horas de amostragem) x 2 (campanhas).
Durante a 2ª campanha, no período entre as Etapas “A” e “B”, quando não houve busca ativa, as
armadilhas foram mantidas instaladas e em funcionamento, porém sem serem cevadas. Este período
(de 20/04 até 02/05) teve a duração de 11 dias, o que soma 2.112 horas à amostragem das armadilhas
fotográficas (11 dias X 08 armadilhas X 24 horas). Então, o total de amostragem com as armadilhas
fotográficas nas duas campanhas é de 5.808 horas.
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Tabela 9.3.2.1 - Descrição e localização dos pontos de amostragem do levantamento primário da mastofauna
Ponto
amostral

Local

Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000

Descrição do ambiente
Armadilha instalada à margem de um curso d’água de pequeno porte

AF1

AID

circundado por fragmento de vegetação nativa em estágio médio de
regeneração. Ponto localizado a aproximadamente 440 m da porção da ADA

7.512.694 N
231.106 E

mais próxima. (Fotos 9.3.2.1 e 9.3.2.2).
Armadilha instalada em agrupamento de árvores isoladas em um acesso de
AF2

ADA

canavial, na parte central de uma das porções da ADA (Fotos 9.3.2.3 e
9.3.2.4).

7.510.834 N
231.148 E

Armadilha instalada à margem de um curso d’água de pequeno porte
AF3

AID

circundado por uma estreita vegetação ciliar em estágio médio de
regeneração. Ponto localizado a aproximadamente 65 m da porção mais

7.511.945 N
230.258 E

próxima da ADA. (Fotos 9.3.2.5 e 9.3.2.6).

Armadilha instalada entre acesso de área de canavial e fragmento de
AF4

AID

vegetação nativa em estágio médio de regeneração. Ponto localizado a
aproximadamente 30 m da porção da ADA mais próxima.

7.513.617 N
230.717 E

(Fotos 9.3.2.7 e 9.3.2.8).
Ponto localizado no norte da AID. Armadilha instalada à margem de um
curso d’água de pequeno porte circundado por um estreito fragmento de
AF5

AID

vegetação nativa em estágio médio de regeneração. Ponto localizado a
aproximadamente

220

m

da

porção

da

ADA

mais

próxima.

7.514.621 N
228.970 E

(Fotos 9.3.2.9 e 9.3.2.10).
Ponto utilizado somente durante a 1ª campanha, localizado na região mais
*AF6a
1ª campanha

distante das porções da ADA, à margem do Rio Corumbataí, maior curso
AID

d’água da área de estudo. Armadilha instalada em fragmento de vegetação
ciliar em estágio médio de vegetação.

7.512.730 N
233.377 E

(Fotos 9.3.2.11 e 9.3.2.12).
Armadilha instalada entre acesso de área de canavial e fragmento de
*AF6b
2ª campanha

AID

vegetação nativa em estágio médio de regeneração. Ponto localizado a
aproximadamente 40 m da porção da ADA mais próxima.

7.510.270 N
231.086 E

(Fotos 9.3.2.13 e 9.3.2.14).
*A armadilha fotográfica (AF6) foi instalada em locais diferentes em cada campanha pois foi verificado em campo uma melhor
localização para a amostragem.
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Ponto
amostral

Local

Descrição do ambiente

Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000

Armadilha instalada à margem de um curso d’água circundado por
fragmento de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, um
AF7

AID

dos mais extensos da área de estudo. Ponto localizado a
aproximadamente 260 m da porção da ADA mais próxima.

7.510.504 N
230.661 E

(Fotos 9.3.2.15 e 9.3.2.16).
Armadilha instalada entre acesso de área de canavial e fragmento de
AF8

AID

vegetação nativa em estágio médio de regeneração. Ponto localizado a
aproximadamente 25 m da porção da ADA mais próxima

7.513.363 N
230.070 E

(Fotos 9.3.2.17 e 9.3.2.18).

Fotos 9.3.2.1 e 9.3.2.2 - Vista para a armadilha fotográfica AF1 instalada na AID e seu campo de visada

Fotos 9.3.2.3 e 9.3.2.4 - Vista para a armadilha fotográfica AF2 instalada na ADA e seu campo de visada
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Fotos 9.3.2.5 e 9.3.2.6 - Vista para a armadilha fotográfica AF3 instalada na AID e seu campo de visada

Fotos 9.3.2.7 e 9.3.2.8 - Vista para a armadilha fotográfica AF4 instalada na AID e seu campo de visada

Fotos 9.3.2.9 e 9.3.2.10 - Vista para a armadilha fotográfica AF5 instalada na AID (a 220 m de distância da ADA) e
seu campo de visada
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Fotos 9.3.2.11 e 9.3.2.12 - Vista para a armadilha fotográfica AF6a instalada na AID (a 120 m de distância da ADA)
e seu respectivo campo de visada na 1ª campanha

Fotos 9.3.2.13 e 9.3.2.14 - Vista para a armadilha fotográfica AF6b instalada na AID (a 15 m de distância da ADA)
e seu respectivo campo de visada na 2ª campanha

Fotos 9.3.2.15 e 9.3.2.16 - Vista para a armadilha fotográfica AF7 instalada na AID (a 115 m de distância da ADA)
e seu campo de visada
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Fotos 9.3.2.17 e 9.3.2.18 - Vista para a armadilha fotográfica AF8 instalada na AID e seu campo de visada

Fotos 9.3.2.19 e 9.3.2.20 - Biólogo durante a instalação de armadilha fotográfica (AF) e análise de rastros e
pegadas na ADA

b)

Avifauna

O levantamento da avifauna foi realizado por meio de um método de censo auditivo e visual conhecido
como “Pontos Fixos” ou “Pontos de Escuta” (Vielliard et al., 2010). Este método consiste no registro
qualitativo e quantitativo das aves visualizadas ou ouvidas em cada ponto previamente determinado,
onde o observador permanece por um tempo também determinado (Foto 9.3.2.21 e Foto 9.3.2.22). Com
os dados coletados é possível obter, além do registro das espécies, uma estimativa da sua abundância por
meio do Índice Pontual de Abundância (IPA), que corresponde ao número total de contatos de uma
espécie, dividido pelo número total de amostras.
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Neste diagnóstico o ornitólogo permaneceu por 10 min em cada ponto, registrando todas as aves ouvidas
ou vistas num raio de 50 m. Cada ponto esteve minimamente distante 100 metros um do outro durante
a série de amostragem diária, para evitar recontagens de indivíduos. Em dias e campanhas subsequentes,
novos pontos foram estabelecidos, alguns com distância inferior à 100 metros em relação aos pontos
demarcados anteriormente. Esta adaptação foi necessária devido à dimensão de alguns dos polígonos da
ADA e com o intuito de obter o maior número de amostras (pontos fixos) por campanha.
Para percorrer outros ambientes, além dos locais onde foram executados os pontos fixos, foram definidas
transeções para a condução de censos por varredura. Por meio deste método o observador percorre uma
trilha de tamanho delimitado e em um tempo também padronizado (velocidade constante) enquanto
registra visual e auditivamente os indivíduos de cada espécie de ave. Este método também permite a
obtenção de uma estimativa da riqueza e abundância (o Índice Quilométrico de Abundância), entretanto,
prioriza o registro do maior número de espécies (qualitativo) uma vez que amostra uma área maior que a
delimitada pelo ponto fixo. Ao percorrer-se maior variedade de ambientes possibilita-se o
estabelecimento de uma lista mais completa da avifauna em uma determinada área de estudo (Anjos et
al., 2010). As espécies observadas durante os deslocamentos entre as unidades amostrais foram
consideradas como registros não-sistematizados (encontros ocasionais).
Como explanado anteriormente, a segunda campanha (período seco) foi realizada em duas etapas (A e
B). O espaçamento entre as duas etapas foi especialmente relevante para a detecção de espécies
migratórias e para evitar variáveis sazonais (como por exemplo, a redução no número de aves detectadas
devido à períodos frios ou chuvosos).
Neste estudo foram estabelecidos 100 pontos fixos em toda a área de amostragem, sendo 50 na Área
Diretamente Afetada (ADA) e 50 na Área de Influência Direta (AID). Os censos por pontos foram
executados preferencialmente no período vespertino e crepuscular, quando há maior atividade vocal das
aves (Foto 9.3.2.21 e Foto 9.3.2.22). Foram percorridas 12 transecções de tamanho variável, seis na ADA
e outras seis na AID, deslocando-se pela borda dos fragmentos florestais em contato com os plantios de
cana, bem como áreas úmidas e ambientes aquáticos. Cada secção foi percorrida em velocidade
aproximada de 1 km/h, registrando-se todas as aves avistadas à distância de até 20 m para cada lado do
trajeto. Os indivíduos detectados foram identificados e contabilizados. Cada transecção foi percorrida
uma vez durante o período vespertino/crepuscular.
A Tabela 9.3.2.2 e a Figura 9.3.2.3 a seguir apresentam a localização dos pontos e transectos de
amostragem na área de estudo.
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Foto 9.3.2.21 - Biólogo realizando o censo por pontos
fixos em área de canavial na ADA ― 1ª campanha

Foto 9.3.2.22 - Bióloga realizando o censo por pontos
fixos entre fragmento de vegetação nativa e canavial na
AID ― 2ª campanha

Tabela 9.3.2.2 - Pontos fixos (amostras) dos censos de aves durante o levantamento da avifauna
ADA
Coordenadas

Ponto

N

E

AID

Ponto

Coordenadas
N

E

Ponto

Coordenadas
N

E

Ponto

Coordenadas
N

E

P1

7.513.006 229.825

P26

7.514.187 228.999

P51

7.512.918 231.393

P76

7.514.658 228.895

P2

7.511.791 230.505

P27

7.514.311 228.633

P52

7.510.332 230.852

P77

7.510.632 230.544

P3

7.511.764 230.575

P28

7.513.946 228.711

P53

7.512.748 233.386

P78

7.510.553 230.593

P4

7.511.926 230.727

P29

7.513.907 229.112

P54

7.513.460 231.218

P79

7.510.402 230.491

P5

7.511.851 230.662

P30

7.513.606 229.152

P55

7.510.638 230.687

P80

7.510.809 230.565

P6

7.510.987 231.331

P31

7.514.033 229.132

P56

7.512.686 231.098

P81

7.513.443 230.058

P7

7.510.559 231.142

P32

7.513.238 229.212

P57

7.511.955 230.246

P82

7.513.516 229.954

P8

7.511.474 231.423

P33

7.513.339 230.053

P58

7.512.761 231.402

P83

7.512.662 231.082

P9

7.511.333 231.068

P34

7.513.368 229.754

P59

7.512.919 231.170

P84

7.510.433 230.264

P10

7.510.616 231.678

P35

7.513.904 228.894

P60

7.513.727 230.548

P85

7.512.827 233.330

P11

7.511.612 229.936

P36

7.514.340 228.639

P61

7.513.738 228.303

P86

7.510.646 230.695

P12

7.511.883 229.939

P37

7.510.945 231.601

P62

7.510.270 230.544

P87

7.510.803 230.673

P13

7.512.116 229.903

P38

7.511.116 231.274

P63

7.511.392 229.716

P88

7..513.763 230.672

P14

7.511.827 230.152

P39

7.511.738 230.789

P64

7.516.292 229.799

P89

7.511.305 229.704

P15

7.512.225 229.895

P40

7.511.815 230.793

P65

7.515.558 229.067

P90

7.510.584 230.848

P16

7.511.965 230.733

P41

7.511.869 229.912

P66

7.515.971 228.810

P91

7.510.262 231.145

P17

7.513.192 229.904

P42

7.511.808 230.145

P67

7.515.257 228.311

P92

7.510.331 231.591

P18

7.513.536 229..483

P43

7.512.077 229.911

P68

7.514.746 228.463

P93

7.513.527 229.901

P19

7.513.268 229.204

P44

7.511.592 229.919

P69

7.514.864 228.936

P94

7.513.459 230.037

P20

7.513.206 229.580

P45

7.514.091 230.641

P70

7.515.223 228.945

P95

7.513.339 230.082

P21

7.514.100 230.032

P46

7.513.772 230.257

P71

7.510.395 230.888

P96

7.513.697 228.209

P22

7.513.908 230.322

P47

7.514.080 230.011

P72

7.510.280 231.253

P97

7.513.835 228.332

P23

7.513.858 230.667

P48

7.514.049 230.989

P73

7.510.403 231.616

P98

7.513.903 228.556

P24

7.514.101 230.640

P49

7.511.817 230.871

P74

7.514.358 229.248

P99

7.512.645 231.074

P25

7.514.109 230.999

P50

7.511.972 230.091

P75

7.514.491 229.107

P100

7.512.768 231.377

Coordenadas UTM 23 K, Datum SIRGAS 2000
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c)
•

Herpetofauna
Busca ativa: O método é o mais indicado para levantamentos de herpetofauna em curto prazo por
permitir uma rápida avaliação das espécies locais. Foram realizadas buscas em todos os períodos de
amostragem, onde o herpetólogo deslocou-se a pé à procura de espécies em todos os micro hábitats
visualmente acessíveis. Essa metodologia consiste em percorrer toda a área revirando troncos,
galhos, folhiço e qualquer possível hábitat desses animais, realizando registros visuais ou auditivos e
favorecendo o encontro dos táxons do grupo com hábitos diurnos ou noturnos que estejam
entocados. Complementarmente, espécimes da herpetofauna registrados por membros da equipe de
campo durante o deslocamento, assim como espécimes encontrados nos arredores, foram
considerados como encontros ocasionais.

•

Amostragem pontual: Dentro de cada um dos pontos amostrados, quando possível, foram
selecionados corpos d’água (e.g. nascentes, brejos, represa) para realizar as buscas em sítios de
reprodução. Esse método consiste em percorrer toda a extremidade dos sítios reprodutivos
selecionados, registrando qualquer encontro visual ou auditivo de espécies que utilizam esses
ambientes. Para a análise quantitativa, foram previamente selecionados 11 pontos ao longo da área
de estudo (com o auxílio de cartas hidrográficas e imagens aéreas e, posteriormente, todos os locais
foram aferidos em campo para a melhor escolha de cada um dos pontos de estudo - H1 a H11).

•

Entrevista: a equipe de campo realizou entrevistas de maneira informal com moradores e
trabalhadores locais, dando sempre prioridade para aqueles que residiam no entorno das áreas
amostrais, sendo anotadas as espécies citadas espontaneamente pelo entrevistado e os possíveis
locais de ocorrência na área de interesse. Estas espécies não foram incluídas nas análises, pois não foi
possível confirmar a identificação das mesmas, uma vez que alguns nomes populares podem ser
utilizados para diversas espécies. Sendo assim, não é possível chegar ao epiteto específico, mas ainda
pode-se ter uma ideia dos animais observados pelos moradores e trabalhadores locais.

Cabe ressaltar que a ADA não possui fragmentos de vegetação nativa, corpos d’água e nem áreas úmidas,
inviabilizando a aplicação do método de amostragem pontual. Portanto, a análise nessas áreas foi
realizada por meio da busca ativa e entrevistas. A Figura 9.3.2.4 e a Tabela 9.3.2.3 mostram a localização
dos pontos e transectos de amostragem, apresentados na Foto 9.3.2.24 até Foto 9.3.2.32, a seguir.
.
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Tabela 9.3.2.3 - Descrição e localização dos pontos de amostragem nas duas campanhas do levantamento da
herpetofauna
Pontos
amostrai
s

Descrição do ambiente

Área de
amostrage
m

Coordenadas UTM 23K
SIRGAS 2000

H1

Grande depressão no solo com acúmulo de água coberto
por gramíneas em toda a sua extensão. Porções exteriores
com vegetação arbustiva dispersa e algumas árvores
nativas.

AID

7.516.283 N
230.395 E

H2

Área alagada coberta por taboa (Typhaceae) próxima de um
pequeno fragmento de vegetação com um diminuto curso
d’água.

AID

7.511.184 N
229.617 E

H3

Grande área alagada cercada por plantio de cana-de-açúcar.

AID

7.512.609 N
229.616 E

H4

Curso d’água estreito cruzando pastagem e conectando-se
à um curso d’água de maior porte circundado por vegetação
ciliar.

AID

7.511.987 N
231.012 E

H5

Curso d’água estreito com vegetação ciliar conectado
aos demais fragmentos de vegetação ciliar limítrofes à ADA.
Apresenta vegetação nativa com diversas espécies arbóreas
e arbustivas.

AID

7.513.636 N
230.700 E

H6

Grande cavidade remanescente da atividade de extração de
minério preenchida por água. Apresenta diversos pontos de
suas margens cobertos por vegetação gramínea e arbustiva.

AID

7.512.703 N
231.443 E

H7

Área alagada à margem de vegetação nativa e circundada
apenas por vegetação gramínea e herbácea.

AID

7.512.508 N
231.043 E

H8

Corpo d’água temporário próximo à área de depósito de
material da mineração, apresenta apenas gramíneas em seu
redor.

AID

7.513.233 N
231.627 E

H9

Curso hídrico margeado por vegetação nativa com diversas
espécies arbóreas e arbustivas.

AID

7.513.561 N
229.980 E

H10

Curso d’água cruzando o canavial composto por um estreito
fragmento de vegetação ciliar.

AID

7.514.616 N
228.901 E

H11

Área de transição entre canavial e fragmento de vegetação
nativa.

AID

7.510.494 N
230.932 E
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Foto 9.3.2.23 - Busca ativa diurna em área de borda de
vegetação nativa ̶ AID

Foto 9.3.2.24 - Busca ativa noturna na ADA

Foto 9.3.2.25 - Ponto amostral H1

Foto 9.3.2.26 - Ponto amostral H2

Foto 9.3.2.27 - Área próxima ao ponto H4

Foto 9.3.2.28 - Ponto amostral H5
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Foto 9.3.2.29 - Ponto amostral H6

Foto 9.3.2.30 - Ponto amostral H7

Foto 9.3.2.31 - Ponto amostral H9

Foto 9.3.2.32 - Ponto amostral H10

Foto 9.3.2.33 - Ponto amostral H11
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d)

Análise de Dados, Referências, Abreviações e Definições Adotadas

Para determinação do status ou categoria de conservação das espécies encontradas, foram consultadas
as seguintes listas:
• Estadual - Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de São Paulo
(Decreto Estadual nº 63.853/18);
• Nacional - Lista das Espécies
(Portaria MMA nº 444/14).

da

Fauna

Brasileira

Ameaçadas

de

Extinção

De acordo com os critérios estabelecidos pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN),
Portaria MMA nº 444/14 e pelo Decreto Estadual nº 63.853/18, as categorias de ameaça são definidas
como:
•

Criticamente em Perigo (CR): espécies que apresentam um risco extremamente alto de extinção
na natureza em futuro próximo, devido a alterações ambientais ou de significativa redução
populacional;

•

Em Perigo (EN): espécies que, de acordo com os critérios específicos adotados, apresentam um
risco muito alto de extinção em seu ambiente natural;

•

Vulnerável (VU): espécies que apresentam alto risco de extinção na natureza.

•

Quase ameaçada de extinção (QA);

•

Espécies que não possuem informações suficientes para análise do grau de conservação, ou
deficiente em dados (DD).

A ordem sistemática e nomes científicos das espécies da mastofauna registradas seguiram de acordo com
o disposto em Reis et al. (2010). Guias de identificação de espécies foram consultados, quando necessário,
de Reis et al. (2010) e Becker & Dalponte (1999).
Para a avifauna, a nomenclatura, a taxonomia e a ordem filogenética utilizadas para a elaboração da lista
de espécies seguiu a Lista Primária de Aves do Brasil proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (Piacentini et al., 2015).
As espécies endêmicas foram consultadas nos estudos clássicos da avifauna do Bioma Atlântico,
Bencke et al. (2006) e Cordeiro (2003). A ocorrência de espécies exóticas seguiu a classificação proposta
por Sick (1997). Os caracteres ecológicos como o grau de sensibilidade às perturbações de origem
antrópica e hábitat preferencial foram consultados no compêndio sobre as aves neotropicais elaborado
por Stotz et al. (1996).
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A análise da riqueza de espécies foi realizada a partir dos estimadores Chao1 e Jacknife de 1ª ordem. Para
estimar a riqueza baseada na incidência das espécies foi utilizado o estimador Chao2. Foram elaboradas
curvas de suficiência amostral (a partir da 100ª randomização das amostras e do número de indivíduos)
utilizando-se o software Estimates (Colwell, 2009). A abundância foi analisada a partir dos maiores índices
pontuais de abundância (Vielliard et al., 2010).
As amostras de pontos fixos da avifauna, coletadas ao longo deste diagnóstico foram analisadas quanto
aos índices de diversidade de Simpson (1/D), de Shannon (H’) e de Alpha-Fischer (calculados pelo software
PAST®; Hammer et al., 2001).

9.3.2.2 Área de Influência Indireta (AII)
a)

Mastofauna

O Brasil é um dos países que abriga uma das maiores diversidades de mamíferos do mundo.
Uma compilação recente de mamíferos brasileiros registra um total de 734 espécies (ICMBio, 2018),
sendo 110 delas incluídas em alguma categoria de ameaça de extinção (Portaria MMA nº 444/14).
Os mamíferos, presentes na região sudeste, encontram-se em estado de conservação crítico,
principalmente devido à grande ocupação humana (Briani et al., 2001). Um dos fatores de maior ameaça
às espécies de mamíferos listadas no Brasil é a destruição de hábitat, que atinge 88,4% das espécies,
seguida pelo desmatamento (73,9%) e pela caça ilegal (53,6%) (Machado et al., 2008).
A partir da compilação dos dados secundários para a AII do empreendimento, foram registradas 34
espécies de mamíferos silvestres, dispostas na Tabela 9.3.2.2. Essas espécies pertencem a 7 ordens
(Artiodactyla, Carnivora, Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha, Primates e Rodentia) e a 15 famílias
(Canidae, Caviidae, Cebidae, Cervidae, Cuniculidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Didelphidae,
Echimyidae, Erethizontidae, Felidae, Hydrochoeridae, Leporidae, Mustelidae, Procyonidae, Suidae,
Tayassuidae).
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Tabela 9.3.2.4 - Espécies da mastofauna de provável ocorrência na AII e macro-região do empreendimento
ORDEM/Família

Nome Científico

Nome Popular

Categoria de
Ameaça¹
SP

BR

ARTIODACTYLA
Mazama americana

veado-mateiro

Mazama gouazouriba

veado-catingueiro

Família Suidae

*Sus scrofa

javali, porco-feral

Família Tayassuidae

Pecari tajacu

cateto

QA

Chrysocyon brachyurus

lobo-guará

VU

VU

Cerdocyon thous

cachorro-do-mato

Leopardus guttulus

gato-do-mato-pequeno

VU

VU

Leopardus pardalis

jaguatirica

VU

Leopardus wiedii

gato-maracajá

EN

VU

Puma yagouaroundi

gato-mourisco

QA

VU

Puma concolor

onça-parda, suçuarana

VU

VU

Eira barbara

irara

Conepatus semistriatus

jaritataca, cangambá

Galictis cuja

furão

Lontra longicaudis

lontra

Procyon cancrivorus

mão-pelada

Nasua nasua

quati

Cabassous tatouay

tatu-de-rabo-mole

Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

Dasypus septemcinctus

tatu-galinha-pequeno

Euphractes sexcinctus

tatu-peba

Didelphis albiventris

gambá-de-orelha-branca

Didelphis aurita

gambá-de-orelha-preta

*Lepus europaeus

lebrão

Sylvilagus brasiliensis

tapiti

Sapajus nigritus

macaco-prego

Callicebus nigrifrons

sauá, guigó

Callithrix aurita

sagui-da-serra-escuro

Família Cervidae

EN

CARNIVORA
Família Canidae

Família Felidae

Família Mustelidae

Família Procyonidae

DD
VU

CINGULATA

Família Dasypodidae

DD

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
LAGOMORPHA
Família Leporidae

DD

PRIMATES
Família Cebidae
Família Callitrichidae
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ORDEM/Família

Nome Científico

Nome Popular

Categoria de
Ameaça¹
SP

BR

RODENTIA
Família Erethizontidae

Coendou sp.

ouriço

Família Caviidae

Cavia aperea

preá

Família Cuniculidae

Cuniculus paca

paca

Família Dasyproctidae

Dasyprocta azarae

cotia

Família Echimyidae

*Myocastor coypus

ratão-do-banhado

Família Hydrochoeridae

Hydrochoerus hydrochaeris

capivara

QA

1 - Categoria de Ameaça:
SP: Estadual (Decreto Estadual nº 68853/18); BR: Nacional (Portaria MMA nº 444/14).
AM: Espécie ameaçada; QA: espécie quase ameaçada; VU: vulnerável; EN: em perigo; DD: deficiente em dados.
* Espécie exótica.

Dentre as 34 espécies registradas, 14 são citadas em pelo menos uma das listas de espécies ameaçadas
de extinção consultadas. Na lista estadual (Decreto Estadual nº 63.853/18) as espécies Mazama
americana (veado-mateiro), Leopardus wiedii (gato-maracajá) e Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro)
estão na categoria Em Perigo (EN), o Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Leopardus guttulus (gato-domato-pequeno), Leopardus pardalis (jaguatirica), Puma concolor (onça-parda) e a Lontra longicaudis
(lontra) são classificadas na categoria Vulnerável (VU). As espécies Pecari tajacu (cateto), Puma
yagouaroundi (gato-mourisco) e Cuniculus paca (paca) foram listadas como Quase Ameaçadas (QA).
Três espécies foram listadas como Deficientes em Dados (DD), ou seja, que não possuem informações
suficientes para análise do seu grau de conservação: Sylvilagus brasiliensis (tapeti), Conepatus
semistriatus (jaritataca) e o Cabassous tatouay (tatu-de-rabo-mole).
Na lista nacional (Portaria MMA nº 444/14) a espécie Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro) é classificada
na categoria Em Perigo (EN). As espécies Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Leopardus guttulus (gatodo-mato-pequeno), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Puma concolor (onça-parda) e Puma yagouaroundi
(gato-mourisco) são citadas na categoria Vulnerável (VU).
Três espécies são de origem exótica para o estado de São Paulo ― Myocastor coypus (ratão-do-banhado),
Lepus europaeus (lebrão) e Sus scrofa (javali, porco-feral).
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b)

Avifauna

A compilação de dados secundários resultou na soma de 317 espécies de aves com ocorrência
documentada na região do empreendimento, com apenas 5 espécies ameaçadas no Estado de São Paulo
(Decreto Estadual nº 63.853/18) e nenhuma ameaçada em nível nacional (Portaria MMA nº 444/14).
A Tabela 9.3.2.5 apresenta as espécies constantes do Decreto Estadual. A lista completa do levantamento
secundário está apresentada no Anexo XVI.
Tabela 9.3.2.5 - Espécies da avifauna ameaçadas de extinção de provável ocorrência na AII e macro-região do
empreendimento
ORDEM/Família

Nome Científico

Nome Popular

Categoria de Ameaça¹
SP

BR

PELECANIFORMES
Ardeidae

Pilherodius pileatus

garça-real

QA

-

Amazona aestiva

papagaio-verdadeiro

QA

-

Thamnophilidae

Herpsilochmus longirostris

chorozinho-de-bico-comprido

QA

-

Hirundinidae

Progne subis

andorinha-azul

QA

-

Thraupidae

Pyrrhocoma ruficeps

cabecinha-castanha

QA

-

PSITTACIFORMES
Psittacidae
PASSERIFORMES

1 - Categoria de Ameaça:
SP: Estadual (Decreto Estadual nº 68853/18); BR: Nacional (Portaria MMA nº 444/14).
QA: espécie quase ameaçada.

c)

Herpetofauna

No levantamento secundário da herpetofauna, que inclui AII, foram registradas 85 espécies, sendo 41
répteis e 44 anfíbios anuros. Os répteis listados pertencem às ordens Squamata e Testudine, e a oito
Famílias (Gekkonidae Teiidae, Leptotyphlopidae, Boiidae, Colubridae, Elapidae, Viperidae e Chelidae).
Os anfíbios pertencem à ordem Anura e a seis Famílias (Bufonidae, Centrolenidae, Hylidae,
Leptodactylidae, Microhylidae e Odontophrynidae) (Tabela 9.3.2.6).
Apenas três espécies são consideradas ameaçadas de extinção: a Bothrops itapetiningae (jararaca),
ameaçada no estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18), na categoria (EN - Em Perigo); o
Proceratophrys moratoi (sapo-de-chifre) considerado ameaçado no Brasil (Portaria MMA nº 444/14); e a
Phalotris multipunctatus (fura-terra-pintada), considerada no estado de São Paulo e na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção como Em Perigo (EN).
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Tabela 9.3.2.6 - Levantamento secundário da herpetofauna
ORDEM/Família
Nome científico

Nome popular

ORDEM/Família

ANURA

SQUAMATA

Bufonidae

Gekkonidae

Rhinella schneideri

sapo-cururu

Rhinella ornata

sapo-cururuzinho

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa
Hylidae
Aplastodiscus perviridis
Aplastodiscus leucopygius

Hemidactylus mabouia

teiú

Leptotyphlopidae
Trilepida koppesi

pererecaflautinha
pererecaflautinha

lagartixa

Teiidae
Salvator merianae

perereca-de-vidro

Nome popular

Nome científico

cobra-cega

Boiidae
Boa constrictor

jibóia

Epicrates cenchria

salamanta

Boana faber

sapo-ferreiro

Boana lundii

perereca

Boana caingua

perereca

Apostolepis dimidiata

falsa-coral

Boana prasina

perereca

Atractus pantostictus

serpente

Boana albopunctata

perereca

Boiruna maculata

muçurana

Boana pardalis

perereca-porco

Chironius ﬂavolineatus

cobra-cipó

Dendropsophus anceps

perereca-decolete

Helicops modestus

cobra-d'água

Dendropsophus elianae

pererequinha

Erythrolamprus joegeri

cobra

Dendropsophus jimi

pererequinha

Erythrolamprus miliaris

cobra-d'água

Dendropsophus minutos

pererecaampulheta

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-d'água

Dendropsophus samborni

pererequinha

Oxyrhopus guibei

falsa-coral

Dendropsophus nanus

pererequinha-dobrejo

Oxyrhopus rhombifer

falsa-coral

Dendropsophus microps

pererequinha

Phalotris lativittatus

falsa-coral

Phalotris mertensi

falsa-coral

*Phalotris multipunctatus

fura-terra*

Philodryas aestivus

cobra-cipó

Itapotihyla langsdorffii
Phyllomedusa tetraploidea
Phyllomedusa burmeisteri

pererecacastanhola
perereca-dasfolhagens
perereca-dasfolhagens

Colubridae

Scinax berthae

pererequinha

Philodryas agassizii

cobra-cipó

Scinax fuscomarginatus

pererequinha

Philodryas livida

cobra-cipó

Scinax fuscovarius

perereca-debanheiro

Philodryas olfersii

cobra-cipó

Scinax squalirostris

perereca-bicuda

Philodryas patagoniensis

corre-campo
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ORDEM/Família
Nome científico

Nome popular

ORDEM/Família
Nome científico

Nome popular

Scinax rizibilis

pererecarizadinha

Phimophis guerini

cobra-nariguda

Scinax similis

pererequinha

Rhachidelus brazili

muçurana

perereca-limão

Sibynomorphus mikanii

dormideira

Simophis rhinostoma

falsa-coral

Sphaenorhynchus
caramaschii
Leptodactylidae
Adenomera bokermanni

rã-piadeira

Taeniophallus occiptalis

serpente

Physalaemus centralis

razinha-da-serra

Tantilla melanocephala

cabeça-de-fósforo

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Thamnodynastes hypoconia

serpente

Physalaemus marmoratus

rã-formula-um

Xenodon merremii

jararaquinha

Physalaemus nattereri

rã-quatro-olhos

Xenodon nattereri

jararaquinha

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

Thamnodynastes hypoconia

corredeira

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

Leptodactylus labyrinthicus

rã-pimenta

Leptodactylus furnarius

rãzinha

Leptodactylus mystaceus

rã-marrom

Bothrops alternatus

urutu

Leptodactylus mystacinus

rã-assoviadora

*Bothrops itapetiningae

jararaca*

Leptodactylus podicipinus

rã-goteira

Bothrops jararaca

jararaca

Bothrops moojeni

caiçaca

Microhylidae

Elapidae
Micrurus frontalis

cobra-coral

Viperidae

Chiasmocleis albopunctata

sapo-de-pintabranca

Bothrops pauloensis

jararaca

Elachistocleis cesarii

sapo-oval

Crotalus durissus

cascavel

TESTUDINE

Odontophrynidae
Odontophrynus americanus

sapo-escavador

*Proceratophrys moratoi

sapo-de-chifre*

Chelidae
Phrynops geoffroanus

cágado-de-barbixa

*Espécies ameaçadas de extinção: Decreto Estadual nº 63.853/18 e Portaria MMA nº 444/14

É importante salientar que mesmo com o registro de mais de 20 espécies dos três grupos de vertebrados
terrestres citadas em alguma das listas de espécies ameaçadas de extinção, a macro-região utilizada para
o levantamento secundário é uma área vasta que envolve sete municípios e diversas fisionomias,
incluindo áreas consideravelmente antropizadas e locais melhores conservados. Não é possível, portanto,
uma diagnose ambiental de tamanha amplitude. Ainda assim, o levantamento secundário auxilia e atesta
os registros do levantamento primário, apresentados a seguir.
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9.3.2.3 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
A Área de Influência Direta (AID) possui diversas fisionomias, pequenos trechos com vegetação típica de
Floresta Estacional Semidecidual do Bioma Mata Atlântica, pastos, área de atividades minerárias, campo
antrópico e, em grande quantidade, a cultura de cana-de-açúcar. Os canaviais também ocupam quase
todas as porções da Área Diretamente Afetada – ADA, que também compreende, em frações mínimas,
edificações, pasto, cultivo de eucalipto e indivíduos arbóreos nativos isolados. Ressalta-se que na ADA
não há rios, corpos d’água, áreas úmidas ou quaisquer fragmentos de vegetação nativa.

a)

Mastofauna

Considerando as duas campanhas realizadas, foram registradas 20 espécies de mamíferos silvestres.
As espécies estão distribuídas em 6 Ordens (Didelphimorphia, Artiodactyla, Cingulata, Primates,
Lagomorpha, Carnivora e Rodentia) e em 11 Famílias (Didelphidae, Tayassuidae, Suidae, Dasypodidae,
Cebidae, Pitheciidae, Leporidae, Felidae, Canidae, Mustelidae, Procyonidae, Caviidae, Sciuridae e
Hydrochoeridae). Todas as espécies registradas podem ser observadas na Tabela 9.3.2.7.
Das 20 espécies, 18 foram registradas e identificadas a partir de visualização direta, identificação de
vestígios ou armadilha fotográfica, e duas foram registradas exclusivamente por entrevistas: o Mazama
sp. (veado) e o Callicebus nigrifrons (sauá).
Seis espécies são citadas em ao menos uma das listas de espécies ameaçadas de extinção. No Estado de
São Paulo constam da lista estadual de espécies ameaçadas (Decreto Estadual nº 63.853/18): Lontra
longicaudis (lontra) e Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) na categoria Vulnerável (VU), na categoria de
espécie Quase Ameaçada (QA): Pecari tajacu (cateto), Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Cuniculus
paca (paca), e uma espécie na categoria Deficiente em Dados (DD): Sylvilagus brasiliensis (tapiti). No Brasil
duas espécies constam da lista nacional de espécies ameaçadas (Portaria MMA nº 444/14): o Puma
yagouaroundi (gato-mourisco) e o Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), ambas na categoria Vulnerável
(VU). A localização dos registros destas espécies é apresentada na Figura 9.3.2.5.
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Tabela 9.3.2.7 - Espécies de mamíferos silvestres registradas nas duas campanhas do levantamento primário na AID e ADA
ORDEM/Família
Nome popular

Nome científico

Local de registro
AID

Ambiente
Categorias
de
de ameaça
registro

Campanha

Tipo de
registro

1ª, 2ª

AF

FL

-

-

EN

-

-

ADA

Ponto de registro/
Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000
N
E

DIDELPHIMORPHIA
Família Didelphidae
Didelphis albiventris

gambá-de-orelha-branca

X

veado

-

AFs: 1, 3, 5, 6a/b, 7, 8
7.512.837

233.342

ARTIODACTYLA
Família Cervidae
Mazama sp.

-

-

Família Tayassuidae
AF1

Pecari tajacu

cateto

X

X

1ª, 2ª

AF, PE, EN

FL, CA

QA¹

7.510.940

231.609

7.512.006

230.886

7.512.009

230.811

7.512.236

230.971

7.514.145

230.626

7.513.461

230.045

7.513.610

228.295

7.513.685

229.055

Família Suidae
*Sus scrofa

Java porco, porco-feral

X

X

1ª, 2ª

VI, PE, FE, EN

CA

-

CINGULATA
Família Dasypodidae
AFs: 1, 5, 6b, 8
Dasypus novemcinctus
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ORDEM/Família
Nome popular

Nome científico

Local de registro
AID

Dasypus novemcinctus

Euphractes sexcinctus

tatu-galinha

tatu-peba

X

Campanha

Tipo de
registro

ADA

X

X

1ª, 2ª

AF, VI, PE

Ambiente
Categorias
de
de ameaça
registro

FL, CA

-

1ª

PE

CA

-

X

2ª

VI

RE

-

-

-

EN

-

-

Ponto de registro/
Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000
N
E
7.510.046

232.375

7.513.653

230.699

7.512.817

233.379

7.511.737

230.511

7.513.878

228.312

7.513.473

230.067

7.513.304

230.021

7.510.489

231.653

7.511.426

229.746

7.512.473

229.785

PRIMATES
Família Cebidae
Callithrix penicillata

sagui-de-tufos-pretos

Família Pitheciidae
Callicebus nigrifrons

guigó, sauá

-

-

LAGOMORPHA
Família Leporidae
AF: 2, 6b
*Lepus europaeus

Sylvilagus brasiliensis
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VI
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CA

-

DD¹

7.514.108

230.053

7.514.136

230.999

7.511.230

231.199

7.513.922

228.737

7.513.879

229.403

7.514.635

230.760

7.512.592

230.989
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ORDEM/Família
Nome popular

Nome científico

Local de registro
AID

Campanha

Tipo de
registro

ADA

Ambiente
Categorias
de
de ameaça
registro

Ponto de registro/
Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000
N
E

CARNIVORA
Família Felidae
AF2
Puma yagouaroundi

gato-mourisco

X

X

1ª, 2ª

AF, PE, VI

CA

QA1, VU 2

7.510.814

231.141

7.510.809

231.706

7.511.933

230.040

Família Canidae
AF2
Cerdocyon thous

Chrysocyon brachyurus

cachorro-do-mato

lobo-guará

X

X

X

X

1ª, 2ª

1ª, 2ª

AF, PE

PE, FE

CA

CA

-

VU1, 2

7.512.041

230.501

7.510.482

231.669

7.512.301

230.971

7.511.283

231.349

7.511.817

230.794

7.512.083

230.450

7.514.636

228.917

Família Mustelidae
Eira barbara

irara

X

2ª

AF

FL

-

AF3

Lontra longicaudis

lontra

X

2ª

AF

FL

VU¹

AF5

Família Procyonidae
AFs: 3, 4, 8

Procyon cancrivorus
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ORDEM/Família
Nome popular

Nome científico

Local de registro
AID

Nasua nasua

Campanha

Tipo de
registro

ADA

Ambiente
Categorias
de
de ameaça
registro

quati

X

1ª, 2ª

AF, PE, EN

FL

-

paca

X

1ª

AF, PE

FL

QA¹

serelepe, esquilo

X

1ª, 2ª

AF, VI

FL

-

Ponto de registro/
Coordenadas UTM
23K - SIRGAS 2000
N
E
AFs: 1, 3, 6b, 7, 8
7.510.519

230.704

RODENTIA
Família Caviidae
Cuniculus paca

AF6a
7.510.676

230.621

Família Sciuridae
Guerlinguetus ingrami

AF1
7.513.519

229.968

7.509.897

232.072

7.510.503

230.661

7.510.870

230.588

7.516.255

230.356

7.512.726

231.363

7.512.655

231.113

7.510.031

232.437

7.512.837

233.342

Família Hydrochoeridae

Hydrochoerus hydrochaeris

capivara

X

1ª, 2ª

VI, PE, FE, EN

FL, CA

-

Legenda:
Local de registro - ADA: Área Diretamente Afetada; AID: Área de Influência Direta.
Tipo de registro - VI: visual; AF: armadilha fotográfica; PE: pegada/rastro; FE: fezes; EN: entrevista.
Ambiente de registro: FL: ambiente florestal; CA: campo antrópico (canavial/pasto); RE: residência.
Categorias de ameaça - AM: ameaçada; QA: quase ameaçada; VU: vulnerável; DD: deficiente em dados.
1Lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18);
2Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 444/14).
*Espécie exótica
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Figura 9.3.2.5 - Localização dos registros das espécies da mastofauna ameaçadas de extinção na área do estudo
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A curva do coletor foi elaborada de acordo com os registros das espécies identificadas em campo a cada
dia de amostragem (Gráfico 9.3.2.1). Os registros exclusivos de entrevistas não são considerados para o
cálculo da curva do coletor e estimativa de riqueza.
Assim, foram consideradas 18 espécies e a estimativa de riqueza gerada pelo procedimento Jacknife 1 foi
de 21 espécies. Desta forma, é esperado que outras poucas espécies de mamíferos possam ser
encontradas na área com o aumento do esforço amostral, principalmente espécies mais raras e com
extensas áreas de vida, pois estas podem não ter sido registradas durante os levantamentos de campo
por não estarem presentes no local no momento do estudo. Contudo, para o propósito do presente
levantamento, considera-se que a amostragem foi satisfatória e reflete o padrão esperado da comunidade
como um todo, pois foram registradas 18 espécies de mamíferos, sendo que a estimativa de riqueza
calculada ultrapassa o número de registros da amostragem em apenas em três espécies, sem considerar
outras duas que foram registradas somente por entrevistas, o que permite afirmar que a mastofauna da
área foi estudada de maneira adequada. Cabe ressaltar que o levantamento secundário que esquadrinhou
uma área consideravelmente maior, incluindo regiões melhores conservadas, teve 34 espécies
registradas.
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Gráfico 9.3.2.1 - Curva de acumulação de espécies e riqueza estimada (Jackknife1) da mastofauna, com base
em 100 aleatorizações

O esforço amostral utilizado para o cálculo da curva do coletor foi de 31 dias, conforme mencionado nos
métodos, durante a 2ª campanha, no período entre as etapas “A” e “B”, as armadilhas foram mantidas
instaladas e em funcionamento. Neste período de 11 dias, mesmo sem serem cevadas, as armadilhas
registraram espécies de mamíferos silvestres, pois foram instaladas por terem sido instaladas em pontos
de passagem e de dessedentação dos animais. Sendo assim: 31 dias de armadilhas fotográficas, e destes,
20 dias de busca ativa.
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É importante salientar que para o levantamento secundário foi considerada uma macrorregião, em razão
da falta de estudos publicados exclusivamente para a AII, o que tornou a área abrangida pelo
levantamento muito ampla. Por este motivo, muitas das 34 espécies do levantamento secundário
provavelmente ocorrem e foram registradas em ambientes menos antropizados (ao contrário do caso das
áreas de influência do empreendimento em questão), já que muitas espécies possuem hábitos florestais
e/ou são espécies com menores graus de tolerância à presença do homem. Dificilmente, numa região tão
povoada e antropizada como a AII, seriam encontrados grandes maciços de vegetação capazes de
fornecer hábitat para as 34 espécies. Portanto, a riqueza de espécies encontrada no presente estudo por
meio dos dados primários coletados nas duas campanhas de amostragem pode ser considerada
significativa e satisfatória. Tal resultado é capaz de representar a realidade local, uma fração significativa
da mastofauna da AII, uma região amplamente antropizada.
Destas 18 espécies identificadas, nove foram detectadas exclusivamente na AID, uma exclusivamente na
ADA e oito detectadas tanto na ADA quanto na AID. O Gráfico 9.3.2.2 apresenta a relação da quantidade
de espécies silvestres registradas na ADA e AID do empreendimento e o Gráfico 9.3.2.3, a relação da
quantidade de espécies e os ambientes nos quais foram registradas.
RE
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33%
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Gráfico 9.3.2.2 - Relação da quantidade de espécies
silvestres registradas na ADA e AID

FL: ambiente florestal; CA: canavial/pasto; RE: residência

Gráfico 9.3.2.3 - Relação da quantidade de espécies e
ambientes de registro

Nota-se que apesar da ADA ser composta majoritariamente por culturas de cana-de-açúcar, quase
metade das espécies silvestres foram detectadas frequentando tanto a ADA quanto a AID. Grande parte
da AID também é composta por canaviais, no entanto, essa extensa região inclui fragmentos de vegetação
nativa quase sempre acompanhados de cursos hídricos. A maioria das espécies, 61% (CA 39% +
FL/CA 22%), foi registrada em ambiente de campo antrópico (CA: canavial e pasto), apesar de grande
parte dos táxons dos mamíferos silvestres registrados possuírem hábitos florestais. Isso indica que estas
espécies de mamíferos utilizam os canaviais e seus acessos como ambiente de forrageamento e/ou como
um “corredor ecológico” para conseguirem se deslocar entre as porções de vegetação nativa e áreas
úmidas, que estão fragmentadas por toda a região.
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A seguir, é apresentada uma breve descrição das espécies registradas durante o levantamento de campo:
•

Hydrochoerus hydrochaeris (capivara): registrada exclusivamente na AID durante as duas campanhas de
amostragem por visualização direta e por meio da identificação pegadas e de fezes (Foto 9.3.2.34 e Foto
9.3.2.35). Ocorre por toda a América do Sul a leste dos Andes em hábitats associados a rios, lagos e

pântanos, do nível do mar até 1.300 m de altitude (Reis et al., 2006). É uma espécie comum e não
ameaçada.

Foto 9.3.2.34 - Registro de fezes de Hydrochoerus
hydrochaeris (capivara) na margem do Rio Corumbataí

•

Foto 9.3.2.35 - Registro de pegada de Hydrochoerus
hydrochaeris (capivara) em um acesso de canavial
próximo a um curso d’água

Eira barbara (irara): espécie registrada apenas durante a segunda campanha exclusivamente na AID
por meio de armadilha fotográfica instalada em área florestada na AID. É uma espécie comum e não
ameaçada, de ampla distribuição geográfica (México até Argentina). Tem uma dieta mista de
vertebrados (incluindo macacos e preguiças juvenis, pequenos roedores, aves, lagartos), insetos, frutos
e mel (Bezerra et al., 2009; Camargo & Ferrari, 2007; Presley, 2000). É predominantemente ativa
durante o dia, com alguma atividade noturna ocasional. Tem hábito solitário, mas também pode ser
vista em pares (Emmons & Feer 1997). A área de vida das iraras é geralmente grande, de 9 a 24 km²
(Reis et al., 2006). Não é uma espécie ameaçada (Foto 9.3.2.36).

•

Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca): espécie mais abundante do presente estudo,
registrada exclusivamente na AID em ambas as campanhas do levantamento por identificação de
pegadas e também em quase todas as armadilhas fotográficas instaladas (exceto AF6b). Distribui-se
do norte da Argentina ao sul da Bolívia, no Brasil ocupa a porção leste e o Centro-Oeste (Lemos &
Cerqueira, 2002). Esta espécie de marsupial (Voss & Jansa, 2003) tem hábitos crepusculares e
noturnos e se abriga em ocos de árvores, entre suas raízes e troncos caídos. Classificada como onívora
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(Fonseca et al., 1996), pode consumir roedores e aves de pequeno porte, rãs, lagartos, insetos,
caranguejos e frutos (Reis et al., 2006) (Foto 9.3.2.37).

Foto 9.3.2.36 - Registro de Eira barbara (irara) na
armadilha fotográfica (AF3) ― AID

•

Foto 9.3.2.37 - Registro de Didelphis albiventris
(gambá-de-orelha-branca) juvenil e adulto na
armadilha fotográfica (AF1) ― AID

Guerlinguetus ingrami (esquilo, caxinguelê): Espécie registrada exclusivamente na AID por
visualização direta e armadilha fotográfica (Foto 9.3.2.38). Ocorre da parte sudoeste do estado
da Bahia ao Rio Grande do Sul. As espécies deste gênero apresentam hábito arborícola e terrestre.
Habitam estratos baixos e intermediários de florestas pluviais baixas e montanhosas, sempreverdes, semidecíduas e decíduas, primárias ou alteradas, na Floresta Amazônica, Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga (Reis et al., 2006). Os esquilos possuem um importante papel na dispersão e
predação de sementes em regiões tropicais (Stoner et al., 2007). Por isso, deve ter uma
importante função na recuperação de ambientes degradados e fragmentados (Ribeiro et al.,
2009).

•

Euphractus sexcinctus (tatu-peba): Tem sua distribuição do sul do Suriname até o nordeste da
Argentina (Wetzel, 1985). No Brasil, esta espécie ocorre nos biomas da Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos (Fonseca et al., 1996). Alimenta-se de
material vegetal, invertebrados, pequenos vertebrados e carniça. É ativo principalmente durante
o dia e habita formações de vegetação aberta e bordas florestais (Eisenberg & Redford, 1999).
A espécie foi registrada exclusivamente na AID, em área de canavial, no entanto, por sua área de
vida ser bastante variável (de 3 a 958 ha) (Encarnação, 1987), provavelmente frequenta a ADA,
mas não é uma espécie ameaçada (Foto 9.3.2.39).
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Foto 9.3.2.38 - Guerlinguetus ingrami (esquilo)
registrado pela armadilha fotográfica AF1

•

Foto 9.3.2.39 - Rastro de Euphractus sexcinctus (tatupeba) registrado em área entre canavial e borda de
vegetação nativa

Nasua nasua (quati): Espécie registrada exclusivamente na AID por meio de armadilha fotográfica
e identificação de pegadas (Fotos 9.3.2.40 e Fotos 9.3.2.40). É uma espécie exclusiva da América
do Sul, no Brasil ocorre na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos
Sulinos. São essencialmente diurnos e podem viver em grupos de mais de 30 indivíduos
compostos por fêmeas e jovens, os machos adultos vivem frequentemente solitários. Sua dieta
pode variar sazonalmente e é constituída principalmente de invertebrados, frutos, bromélias e
pequenos vertebrados. Devido ao consumo de frutos e sementes defecadas intactas, esta espécie
pode ser considerada dispersora de sementes (Reis et al., 2006).

Fotos 9.3.2.40 e 9.3.2.41 - Grupo de N. nasua (quati) armadilha fotográfica AF3 e registro de pegada da espécie
respectivamente
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•

Dasypus novemcinctus (tatu-galinha): a espécie foi registrada na ADA e AID por meio das
armadilhas fotográficas (AFs 1, 5, 6b e 8) e por identificação de rastros (Foto 9.3.2.42 e Foto
9.3.2.43). Possui a maior distribuição dentre todas as espécies da sua ordem, porém é encontrada

em baixas densidades, principalmente perto de ocupações humanas, devido à pressão de caça.
Ocorre desde o sul dos Estados Unidos atravessando a América Central até o Noroeste da
Argentina e Uruguai. Os Biomas brasileiros de ocorrência dessa espécie são a Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos. Alimenta-se principalmente de
invertebrados, mas pode consumir material vegetal, pequenos vertebrados, ovos e carniças. Tem
hábito crepuscular e/ou noturno, mas também pode ser observado durante o dia, dependendo
da temperatura do ambiente (REIS et al., 2006). Não é uma espécie ameaçada de extinção.

Foto 9.3.2.42 - Registro do D. novemcinctus (tatugalinha) entre canavial e fragmento de vegetação
nativa ̶ armadilha fotográfica AF8 (AID)

•

Foto 9.3.2.43 - Rastro do D. novemcinctus (tatugalinha) em área de canavial (ADA)

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato): a espécie foi registrada durante as duas campanhas realizadas na
ADA e AID por meio de armadilha fotográfica e da identificação de pegadas (Foto 9.3.2.44 e Foto
9.3.2.45). Possui distribuição desde o Uruguai e norte da Argentina até as terras baixas da Bolívia e
Venezuela, ocorrendo também na Colômbia, Guianas, Suriname e Brasil. No Brasil é encontrada nos
biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, utilizando bordas de matas e
áreas alteradas e habitadas pelo homem. Possui hábito noturno e crepuscular. Vive de forma solitária,
em pares ou pequenos grupos familiares, sendo que, geralmente, não há cooperação durante a caça.
É uma espécie onívora, generalista e oportunista, um animal comum e bastante resistente a alterações
ambientais, mas costuma ser vítima frequente de atropelamentos em rodovias (REIS et al., 2006). Não é
uma espécie ameaçada de extinção.
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Foto 9.3.2.44 - Registro do Cerdocyon thous (cachorrodo-mato) por meio de armadilha fotográfica (AF2)
instalada na ADA

•

Foto 9.3.2.45 - Pegada do Cerdocyon thous (cachorrodo-mato) registrada em área de borda de fragmento
florestal e canavial (AID)

Procyon cancrivorus (mão-pelada): espécie registrada na ADA e AID registrada durante as duas
campanhas realizadas por meio de armadilha fotográfica e da identificação de pegadas (Foto 9.3.2.46
e Foto 9.3.2.47). Possui uma distribuição geográfica ampla e ocorre em todos os Biomas brasileiros.
É um mamífero terrestre não ameaçado de extinção, solitário e de hábito noturno, que se alimenta
principalmente de crustáceos, moluscos e peixes. Vive restrito a ambientes próximos a corpos d’água
(Reis et al., 2006), seus registros corroboram com Reis et al. (2006), sendo detectados sempre
próximos de áreas alagadas ou cursos d’água.

7 cm

Foto 9.3.2.46 - Registro de dois indivíduos de Procyon
cancrivorus (mão-pelada) por armadilha fotográfica
AF3

•

Foto 9.3.2.47 - Registro de pegadas do Procyon
cancrivorus (mão-pelada)

Mazama sp. (veado): Registro realizado exclusivamente por entrevistas com moradores da região
e por este motivo identificado apenas até o nível de gênero. Os veados são amplamente
distribuídos pelo globo ̶ América, Europa, Ásia e norte da África (Cabrera, 1960).
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No Brasil, este gênero possui espécies em todas as formações florestais. Sua dieta pode incluir
frutos, flores, raízes, fungos, gramíneas, leguminosas e outros tipos de arbustos e ervas
(Reis et al., 2006). O registro de Mazama no estado de São Paulo em plantios de cana-de-açúcar
e eucalipto, além de outros ambientes, já foi anteriormente observado (Dotta & Verdade, 2007;
Alves et al., 2012, Timo et al., 2014). Existem espécies do gênero que utilizam os talhões de canade-açúcar adulta sem preferência ou rejeição, evidenciando o seu uso possivelmente como
corredor ecológico para o deslocamento entre os diferentes plantios e acesso à vegetação nativa,
assim como pode ocorrer com outras espécies de veados (Putman, 1998).
•

Callithrix penicillata (Sagui-de-tufos-pretos): única espécie detectada exclusivamente na ADA.
Dois indivíduos da espécie foram registrados no jardim de uma residência (Foto 9.3.2.48).
Segundo relato dos moradores, os saguis foram trazidos ainda filhotes de outra região quando a
mãe (em vida livre) veio a óbito. Hoje são alimentados pelos moradores e permanecem soltos
(restritos ao jardim da residência, que dista cerca de 100 m de distância do fragmento de
vegetação nativa mais próximo pela existência de pasto e canavial). A espécie é endêmica ao
Brasil, amplamente distribuída no Cerrado, ocupando também áreas de Mata Atlântica e
Caatinga. Está presente nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas
Gerais, Piauí, São Paulo e no Distrito Federal, como residente e nativo, e nos estados do Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina como residente e introduzido (Rylands & Mendes,
2008). A estimativa de sua área de vida varia de 3,5 ha até 18,5 ha (Faria, 1986; Miranda & Faria,
1997) e se alimenta de frutas, sementes, flores, néctar, insetos, ovos de aves, moluscos e
pequenos vertebrados (Reis et al., 2006).

Foto 9.3.2.48 - Registro de Callithrix penicillata (sagui-de-tufos-pretos) na ADA

ID Relatório
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

395

Página: 671

•

Callicebus nigrifrons (sauá, guigó): espécie de primata endêmica da Mata Atlântica foi registrada
exclusivamente por entrevistas. Sua dieta consiste principalmente de frutos e é complementada
especialmente de insetos e folhas. Vivem em grupo familiar composto por um casal de adultos e sua
prole (Reis et al., 2006). O C. nigrifrons consta na categoria de espécie quase ameaçada. Não é
caracterizada como espécie ameaçada pelo Decreto Estadual 68.853/18, ou Portaria MMA nº 444/14,
no entanto, segundo a lista vermelha da International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN, 2018), a espécie é categorizada como “Near Threatened” (quase ameaçada). Possui
hábito arborícula, portanto, considera-se que habita estritamente as regiões com os maiores
fragmentos de vegetação nativa, restritos à AID do empreendimento, em conformidade aos relatos
dos entrevistados.

Espécies ameaçadas de extinção
•

Sylvilagus brasiliensis (tapiti): registro visual na AID, em estrada de terra próxima à residência com
árvores frutíferas e canavial (SIRGAS 2000, UTM 23K - 7.513.879 N, 229.403 E). Alimentam-se de
folhas, talos e raízes além de frutos e sementes do sub-bosque de áreas florestais e em regiões de
campos. Habitam regiões de mata até campos e são animais típicos de regiões de transição entre
bosques e áreas mais abertas ou bordas de cursos d’água, bem como zonas alagadas. Podem
esconder-se sob edificações humanas, e servem de presa para vários animais, como répteis, aves e
mamíferos, incluindo o homem (Reis et al., 2006). Consta da lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (Decreto Estadual 68.853/18) na categoria Deficiente em Dados (DD), não sendo considerada
ameaçada nacionalmente.

•

Lontra longicaudis (lontra): espécie registrada somente durante a 2ª campanha na AID do
empreendimento por meio da armadilha fotográfica AF5 (Foto 9.3.2.49). Distribui-se do México ao
Uruguai e no Brasil ocupa quase todo o território nacional, depende de corpos d’água em boas
condições, habitando os biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Campos Sulinos e a Mata Atlantica.
É uma espécie solitária e semi-aquática de hábitos diurnos, com raras atividades noturnas (em
decorrência de distúrbios antrópicos). Abriga-se em tocas nas margens de rios e se alimenta
majoritariamente de peixes, crustáceos e moluscos, e ocasionalmete mamíferos e aves
(Reis et al., 2006). A espécie consta da lista de espécies ameaçadas para o estado de São Paulo
(Decreto Estadual 68.853/18) na categoria Vulnerável (VU), não sendo considerada ameaçada
nacionalmente.
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Foto 9.3.2.49 - Lontra longicaudis (lontra) registrada por meio de
armadilha fotográfica AF5 na AID do empreendimento

•

Cuniculus paca (paca): espécie registrada somente na 1ª campanha na AID por meio da armadilha
fotográfica AF6a e identificação de pegadas na margem de um curso d’água (SIRGAS 2000, UTM 23K
- 7.510.775 N, 230.628 E) (Foto 9.3.2.50 e Foto 9.3.2.51). Este mamífero de hábitos terrestres se
alimenta de frutos caídos, brotos e tubérculos. É um animal de hábito solitário na maior parte da
vida, habita ambientes florestais e próximos de cursos d’água. Esta espécie, que ocorre do México
ao Paraguai, no Brasil está presente em todos os estados (Reis et al., 2006), sendo citada Decreto
Estadual nº 63.853/18 na categoria Quase Ameaçada (QA). Não é considerada ameaçada
nacionalmente.

Foto 9.3.2.50 - Registro de Cuniculus paca por meio da
armadilha fotográfica AF6a na AID
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•

Pecari tajacu (cateto): Registrado em ambas as campanhas de amostragem, na AID e em diversos
pontos da ADA e do empreendimento. Esta espécie de porco-do-mato tem ampla distribuição, ocorre
do sul dos EUA até o norte da Argentina. São encontrados em pequenos grupos podendo agrupar-se
em até 50 indivíduos, alimentam-se de frutos, raízes, tubérculos e bulbos que encontram cavando e
fuçando o solo, além de invertebrados (Reis et al., 2006). Esta espécie é considerada quase ameaçada
de extinção no estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18) e não é considerada ameaçada
nacionalmente.

Foto 9.3.2.52 - Registro de indivíduo adulto de
P. tajacu (cateto) na AF1, AID do empreendimento

Foto 9.3.2.53 - Registro de indivíduo juvenil de
P. tajacu (cateto) na AF1, AID do empreendimento

Foto 9.3.2.54 - Registro de pegadas de dois indivíduos (juvenil e adulto) de P. tajacu (cateto) na ADA
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• Puma yagouaroundi (gato-mourisco): Registrado na ADA e AID do empreendimento nas duas
campanhas de amostragem por visualização direta, por meio de armadilha fotográfica e identificação
de pegadas (Foto 9.3.2.55 e Foto 9.3.2.56). A espécie ocorre do sul do Texas (EUA) até Buenos Aires
na Argentina, e por todo o Brasil até altitudes de 2.200 m, com exceção do estado do Rio Grande do
Sul (Oliveira & Cassaro, 2005). Possui hábito diurno e noturno e se alimenta de roedores de pequeno
porte, aves, répteis, anfíbios e artrópodes. É uma das espécies de felídeo mais comumente
encontrada, porém não é abundante nos ecossistemas onde ocorre (Reis et al., 2006). Considerada
sob ameaça de extinção na categoria Quase Ameaçada (QA) no Decreto Estadual nº 63.853/18 e na
categoria Vulnerável (VU) na Portaria MMA nº 444/14.

7 cm
Foto 9.3.2.55 - P. yagouaroundi (gato-mourisco) na
armadilha fotográfica AF2 instalada na ADA

•

Foto 9.3.2.56 - Registro da pegada do Puma
yagouaroundi (gato-mourisco) na AID

Chrysocyon brachyurus (lobo-guará): registrado na ADA e AID em ambas as campanhas por
meio de identificação de fezes e pegadas (Foto 9.3.2.57 e Foto 9.3.2.58). A espécie é
característica de ambientes abertos, ocorre em determinadas regiões de países da América
do Sul, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e Uruguai. No Brasil, é encontrado no Pantanal,
Campos Sulinos, região de transição com a Caatinga e Campos Gerais (ecossistema do
Domínio Mata Atlântica). Sua distribuição pode ser ampliada devido à substituição de áreas
de Mata Atlântica por pastos, mono e silviculturas, no entanto, esta perda de hábitat é um
dos fatores que contribui com sua ameaça de extinção, juntamente com atropelamentos e
caça. É o maior canídeo da América do Sul, uma espécie onívora, generalista e oportunista,
sua dieta inclui frutos e vertebrados como roedores, marsupiais, répteis, além de insetos e
até mesmo veados, catetos, cachorros-do-mato e galinhas, mas é considerado um importante
dispersor de sementes. Possui hábito crepuscular e noturno e sua área de vida pode variar de
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20 a 115 km² (Reis et al., 2006). Espécie classificada como vulnerável (VU) na lista do estado
de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18) e na lista brasileira (Portaria MMA nº 444/14).

7 cm
Foto 9.3.2.57 - Registro de fezes de Chrysocyon
brachyurus (lobo-guará) na AID

Foto 9.3.2.58 - Registro de pegada de Chrysocyon
brachyurus (lobo-guará) na ADA

Espécies exóticas e invasoras
Espécies exóticas invasoras constituem a terceira principal causa de extinção de vertebrados no planeta
(Hoffmann et al., 2010). Durante as campanhas de levantamento da fauna silvestre foram detectados dois
táxons deste tipo: Lepus europaeus (lebrão) e Sus scrofa (denominado, neste caso, como porco-feral, que
pode ser a hibridização resultante da reprodução entre javalis e porcos-domésticos, ou porcosdomésticos asselvajados ̶ nos dois casos trata-se de variações da mesma espécie S. scrofa), que são
descritos a seguir.
•

Lepus europaeus (lebrão): Espécie exótica, originária da Europa, foi introduzida na América do Sul
pelo Chile e Argentina. Apresenta notável capacidade de adaptação, o que conduziu a espécie ao
sucesso no Brasil (Peracchi et al., 2002), atingindo atualmente as regiões Sul, Sudeste e CentroOeste. Esta espécie de hábitos crepusculares e noturnos se alimenta de material vegetal e é
considerada uma das pragas vertebradas, pois vem trazendo grandes prejuízos à agricultura
consumindo culturas de melancia, abóbora, soja, feijão, amendoim e outros cultivos em estágio
inicial, além de ser capaz de destruir árvores de citrus e pupunha (por roer o caule das árvores
matando-as por anelamento). Indivíduos desta espécie foram visualizados na ADA e AID, além
dos registros por armadilha fotográfica e identificação de rastros e fezes (Foto 9.3.2.59 e Foto
9.3.2.60).
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7 cm
Foto 9.3.2.59 - Registro do Lepus europaeus (lebrão) na
armadilha fotográfica AF6b (AID)

•

Foto 9.3.2.60 - Fezes do Lepus europaeus (lebrão) na
ADA

Sus scrofa (porco-feral): A espécie foi detectada nas duas campanhas, na ADA e AID, por
visualização direta, entrevistas e identificação de rastros e fezes (Foto 9.3.2.61 e Foto 9.3.2.62).
O Sus scrofa, em sua forma selvagem pura (o javali) é nativo da Eurásia e norte da África.
Esta espécie assume diferentes formas: nativa, doméstica, asselvajada e miscigenada (resultantes
do cruzamento do javali com o porco-doméstico), e foi disseminada pelo homem em todos os
continentes com exceção da Antártida, principalmente na forma doméstica, que se tornou
asselvajada sem perder a capacidade de se miscigenar com as demais formas. O javali europeu
foi introduzido na América do Sul entre 1.904 e 1.906 na província de La Pampa, Argentina, para
fins comerciais. Posteriormente, houve a fuga e soltura de alguns indivíduos com propósitos
cinegéticos e como consequência ocorreu o cruzamento com porcos-domésticos. Com toda esta
difusão, além da elevada capacidade invasora; a grande massa corpórea, a alta taxa reprodutiva,
o amplo nicho ecológico, dieta onívora e por possuir um baixo número de predadores, a espécie
gera diversos problemas econômicos, sociais e ambientais. Atualmente está na lista das 100
espécies invasoras mais graves, principalmente por ataques em lavouras, provocando sérios
danos à atividade humana e à diversidade biológica (pela alteração da vegetação devido ao
consumo de sementes), além de atuar como reservatório de doenças humanas e de animais
domésticos (Oliveira, 2012; Cervo, 2017).
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7 cm

Foto 9.3.2.61 - Grupo de Sus scrofa (porco-feral)
avistado em área de canavial na ADA

Foto 9.3.2.62 - Pegadas de Sus scrofa registradas em
área de borda de fragmento florestal e canavial na AID

Espécies domésticas
Foi registrada a presença de quatro espécies de mamíferos domésticos durante os levantamentos, todas
ocorrendo tanto na AID e na ADA, a saber: Canis familiaris (cachorro-doméstico) e Bos sp. (gado), Felis
catus (gato-doméstico) e Equus sp. (cavalo) (Foto 9.3.2.63 a Foto 9.3.2.65).

Foto 9.3.2.63 - Felis catus (gato-doméstico) registrado
na ADA e AID por visualização direta e armadilha
fotográfica
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Foto 9.3.2.65 - Registro de Bos sp. (gado bovino) registrado na ADA e
AID por visualização direta, armadilha fotográfica e identificação de
pegadas

Das espécies domésticas, o cachorro foi frequentemente registrado (visualização direta, pegadas e
armadilhas fotográficas). A espécie foi registrada na ADA e AID, próxima ou no interior de grande parte
dos pontos de estudo, o que pode de certa forma contribuir para a diminuição da presença dos mamíferos
silvestres e outros vertebrados na área. O impacto causado por cães e gatos na fauna silvestre é
considerável, pois estes animais domésticos estão associados às áreas com ocupação humana do entorno
e, quando asselvajados, sobrevivem de restos de alimentos dos humanos, mas na sua ausência partem
em busca de presas silvestres (Lepczyk et al., 2003; Bonnaud et al., 2007). Podem predar uma biomassa
de mamíferos de 19 a 28 kg/indivíduo/ano em áreas suburbanas (Campos et al., 2007).
Adicionalmente, a presença de equinos e bovinos na AID contribui significativamente com a degradação
da vegetação, em especial, nas Áreas de Preservação Permanente de cursos d’água, pelo pisoteamento
do sub-bosque regenerante e herbivoria de plantas. As cercas de arame farpado ou a presença de grandes
áreas de pastos também interferem negativamente nas atividades e no deslocamento dos animais
silvestres, podendo causar escoriações ou mesmo impedir a locomoção de espécies de maior porte.
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b) Avifauna
O levantamento primário da avifauna resultou na detecção de 160 espécies de aves. A partir dos 12 censos
de varredura e dos 100 pontos fixos, foram contabilizados 610 e 1.840 indivíduos respectivamente. Vinte
espécies foram observadas apenas durante os censos de varredura e outras 13 apenas durante os
deslocamentos pela área de estudo (registros ocasionais). A combinação dos métodos permitiu a
composição de uma lista de avifauna bastante abrangente.
De fato, uma das armadilhas fotográficas utilizadas para diagnóstico da mastofauna realizou um
importante registro: a ocorrência da Pilherodius pileatus (garça-real). Esta espécie, classificada como
“quase ameaçada” no Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 68.853/18) foi registrada somente por
meio da AF7, localizada na AID.
A avifauna identificada neste estudo pertence a 21 Ordens e 49 Famílias (Tabela 9.3.2.8). A ordem
Passeriformes correspondeu a 55% (n = 88) dentre todas as espécies de aves encontradas. Este é um
quadro comum à maioria dos estudos avifaunísticos realizados na Região Neotropical, pois é onde esta
ordem do grupo Aves alcançou o maior grau de diversificação, especialmente as de dieta insetívora (Sick,
1997).
As famílias mais representativas foram: Thraupidae (saíras, sanhaçus) e Tyrannidae (bem-te-vis,
guaracavas) com 26 e 20 espécies cada, seguida por Furnariidae (joão-de-barro, barranqueiros) e
Thamnophilidae (choquinhas), com respectivamente 8 e 6 espécies. Dentre os táxons das ordens nãopasseriformes (n = 72) a família Picidae (pica-paus) apresentou o maior número de espécies (n = 9),
seguido de Columbidae (pombos, rolas) e Trochilidae (beija-flores), ambas com 7 espécies.
O alto número de aves insetívoras, de baixa sensibilidade e generalistas (onívoras), reflete a paisagem
predominante da área de estudo, a saber, campos de cultivo de cana-de-açúcar. A abundância notável de
pica-paus (família Picidae) também aponta para o envelhecimento das matas da região. Estas espécies
dependem de árvores velhas e troncos mortos para sua alimentação e reprodução, denotando assim o
avançado estágio de envelhecimento dos poucos fragmentos encontrados na AID deste empreendimento.
O Xyphorhinchus fuscus (arapaçu-rajado) foi a espécie mais sensível e especialista encontrada nesta região
(ADA, pontos 50, 91 e 99). Bandos de Habia rubica (tiê-de-bando) também foram encontrados nos pontos
64 e 65, na AID. Esta é uma espécie de grande sensibilidade e altamente dependente de ambientes
florestais.
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Tabela 9.3.2.8 - Espécies da avifauna registradas nas duas campanhas do levantamento primário
ORDEM/Família

Nome popular

Nome científico

AME ¹

SEN2

HAB3

GUI4

END5

MIG6

TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

B

F

ONI

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

B

F

ONI

Dendrocygna viduata

irerê

B

A

ONI

Amazonetta brasiliensis

ananaí

B

A

ONI

biguá

B

A

PISC

biguatinga

M

A

PISC

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

B

C

INS

Ardea cocoi

garça-moura

B

A

PISC

Ardea alba

garça-branca

B

A

PISC

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

M

C

INS

Pilherodius pileatus

garça-real

B

A

PISC

Egretta thula

garça-branca-pequena

B

A

PISC

Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

M

A

INS

M

Phimosus infuscatus

tapicuru

M

A

ONI

M

Theristicus caudatus

curicaca

B

C

INS

M

urubu

B

C

DET

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

B

C

CAR

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

B

C

CAR

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

M

B

CAR

Aramides saracura

saracura-do-mato

M

A

ONI

Laterallus melanophaius

sanã-parda

B

A

ONI

Gallinula galeata

galinha-d'água

B

A

ONI

ANSERIFORMES
Anatidae
M

CICONIIFORMES
Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianus

M

Anhingidae
Anhinga anhinga
PELECANIFORMES
Ardeidae

QA

M

Threskiornithidae

CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

GRUIFORMES
Rallidae
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ORDEM/Família

SEN2

HAB3

GUI4

quero-quero

B

C

INS

jaçanã

B

A

INS

Columbina talpacoti

rolinha

B

B

GRAN

Columbina squammata

fogo-apagou

B

B

GRAN

Patagioenas picazuro

asa-branca

M

F

FRU

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

M

F

FRU

Zenaida auriculata

avoante

B

C

GRAN

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

B

F

GRAN

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

M

F

GRAN

Piaya cayana

alma-de-gato

B

F

INS

Crotophaga ani

anu-preto

B

C

INS

Guira guira

anu-branco

B

C

INS

Tapera naevia

saci

B

C

INS

suindara

B

C

CAR

Megascops choliba

corujinha-do-mato

B

F

CAR

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

B

C

CAR

urutau

B

B

INS

Nyctidromus albicollis

bacurau

B

B

INS

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

B

B

INS

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

B

B

NEC

Phaethornis eurynome

rabo-branco-de-garganta-rajada

M

F

NEC

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

B

B

NEC

Aphantochroa cirrochloris

beija-flor-cinza

M

F

NEC

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

B

C

NEC

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-vermelho

B

B

NEC

Nome popular

Nome científico

AME ¹

END5

MIG6

CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus chilensis
Jacanidae
Jacana jacana
COLUMBIFORMES
Columbidae

M

M

CUCULIFORMES
Cuculidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto furcata
Strigidae

NYCTIBIIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

APODIFORMES
Trochilidae
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ORDEM/Família

SEN2

HAB3

GUI4

beija-flor-de-fronte-violeta

M

F

NEC

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

B

A

PISC

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

B

A

PISC

juruva

M

F

ONI

tucanuçu

M

F

ONI

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

B

B

INS

Picumnus temminckii

picapauzinho-de-coleira

M

F

INS

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

B

B

INS

Veniliornis passerinus

pica-pau-pequeno

B

F

INS

Veniliornis spilogaster

picapauzinho-verde-carijó

M

F

INS

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

B

F

INS

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

B

C

INS

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

B

F

INS

Campephilus robustus

pica-pau-rei

M

F

INS

seriema

M

C

INS

Caracara plancus

carcará

B

C

CAR

Milvago chimachima

carrapateiro

B

C

CAR

Herpetotheres cachinnans

acauã

B

F

CAR

Falco sparverius

quiriquiri

B

C

CAR

Falco femoralis

falcão-de-coleira

B

C

CAR

Psittacara leucophthalmus

periquitão

B

B

FRU

Forpus xanthopterygius

tuim

M

F

FRU

Brotogeris tirica

periquito-verde

B

F

FRU

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

M

F

FRU

Nome popular

Nome científico
Thalurania glaucopis

AME ¹

END5

MIG6

CORACIIFORMES
Alcedinidae

Momotidae
Baryphthengus ruficapillus

MA

PICIFORMES
Ramphastidae
Ramphastos toco
Picidae

MA

MA

MA

CARIAMIFORMES
Cariamidae
Cariama cristata
FALCONIFORMES
Falconidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae
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ORDEM/Família

Nome popular

Nome científico
Amazona aestiva

papagaio

AME ¹

SEN2

HAB3

GUI4

QA

M

B

FRU

END5

MIG6

PASSERIFORMES
Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

M

F

INS

Thamnophilus doliatus

choca-barrada

B

B

INS

Thamnophilus ruficapillus

choca-de-chapéu-vermelho

B

B

INS

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

B

F

INS

Taraba major

choró-boi

B

B

INS

Mackenziaena severa

borralhara

M

F

INS

chupa-dente

M

F

INS

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

M

F

INS

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-rajado

A

F

INS

Furnarius rufus

joão-de-barro

B

B

INS

Lochmias nematura

joão-porca

M

F

INS

Automolus leucophthalmus

barranqueiro-de-olho-branco

M

F

INS

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

B

C

INS

Synallaxis ruficapilla

pichororé

M

F

INS

Synallaxis frontalis

petrim

B

B

INS

Synallaxis spixi

joão-teneném

B

B

INS

Cranioleuca vulpina

arredio-do-rio

M

F

INS

soldadinho

M

F

FRU

patinho

M

F

INS

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo

M

F

INS

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

M

B

INS

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

B

F

INS

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

B

B

INS

Camptostoma obsoletum

risadinha

B

B

INS

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

B

B

INS

Attila rufus

capitão-de-saíra

M

F

INS

Myiarchus swainsoni

irré

B

C

INS

M

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

B

C

INS

M

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

B

B

INS

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

B

C

INS

MA

MA

Conopophagidae
Conopophaga lineata
Dendrocolaptidae

Furnariidae

MA

MA

Pipridae
Antilophia galeata

CER

Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus
Rhynchocyclidae

MA

Tyrannidae
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ORDEM/Família

Nome popular

Nome científico

AME ¹

SEN2

HAB3

GUI4

END5

MIG6

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

B

F

INS

M

Megarynchus pitangua

neinei

B

B

INS

M

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penacho-vermelho

B

B

INS

Tyrannus melancholicus

suiriri

B

B

INS

M

Tyrannus savana

tesourinha

B

C

INS

M

Colonia colonus

viuvinha

B

F

INS

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

B

A

INS

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

B

A

INS

Lathrotriccus euleri

enferrujado

M

F

INS

Xolmis velatus

noivinha-branca

M

A

INS

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

B

F

INS

Vireo chivi

juruviara

B

F

INS

gralha-do-campo

M

B

ONI

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

B

C

INS

M

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

B

C

INS

M

Progne tapera

andorinha-do-campo

B

C

INS

M

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

A

C

INS

M

Troglodytes musculus

corruíra

B

B

INS

Cantorchilus leucotis

garrinchão-de-barriga-vermelha

B

F

INS

Turdus leucomelas

sabiá-branco

M

F

ONI

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

M

F

ONI

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

B

B

ONI

sabiá-do-campo

B

B

ONI

caminheiro-zumbidor

B

C

INS

Zonotrichia capensis

tico-tico

B

C

INS

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

B

C

GRAN

Arremon flavirostris

tico-tico-de-bico-amarelo

M

B

INS

Setophaga pitiayumi

mariquita

M

B

INS

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

B

C

INS

Basileuterus culicivorus

pula-pula

M

B

INS

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

M

B

INS

Vireonidae

Corvidae
Cyanocorax cristatellus

CER

Hirundinidae

Troglodytidae

Turdidae

Mimidae
Mimus saturninus
Motacillidae
Anthus lutescens
Passerellidae

Parulidae
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ORDEM/Família

Nome popular

Nome científico

AME ¹

SEN2

HAB3

GUI4

END5

MIG6

Icteridae
Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

B

B

GRAN

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

B

A

INS

Molothrus bonariensis

chupim

B

B

GRAN

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

B

B

ONI

Tangara palmarum

sanhaço-do-coqueiro

B

B

FRU

Tangara cayana

saíra-amarela

B

B

FRU

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

B

F

FRU

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

B

B

INS

Sicalis flaveola

canário-da-terra

B

B

GRAN

Sicalis luteola

tipio

B

C

GRAN

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

B

F

INS

Volatinia jacarina

tiziu

B

C

GRAN

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

M

F

INS

Coryphospingus cucullatus

tico-tico-rei

M

C

INS

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

B

F

FRU

MA

Ramphocelus bresilius

tiê-sangue

B

B

FRU

MA

Ramphocelus carbo

pipira-vermelha

B

B

FRU

Tersina viridis

saí-andorinha

B

B

FRU

Dacnis cayana

saí-azul

B

B

NEC

Coereba flaveola

cambacica

B

B

ONI

Sporophila lineola

bigodinho

B

C

GRAN

Sporophila caerulescens

coleirinho

B

C

GRAN

Thlypopsis sordida

saí-canário

B

F

INS

tiê-de-bando

A

F

ONI

fim-fim

B

B

FRU

bico-de-lacre

B

C

GRAN

EX

pardal

B

C

INS

EX

Thraupidae

MA

Cardinalidae
Habia rubica
Fringillidae
Euphonia chlorotica
Estrildidae
Estrilda astrild
Passeridae
Passer domesticus

Legenda:
1- Ameaça: Espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18);
2 - SEN: Sensibilidade: A: alta; M: média; B: baixa (Stotz et al., 1996);
3 - HAB: Hábitat Preferencial: F: florestal; B: bordas de mata; C: campestre (pastagens, áreas abertas); A: ambientes
aquáticos (represas, riachos e brejos) (Stotz et al., 1996);
4 - GUI: Hábitos Alimentares (Guildas): GRAN: granívoros; FRU: frugívoros; CAR: carnívoros; ONI: onívoros;
INS: insetívoros; NEC: nectarívoros; DET: detritívoros;
5 - END: Endemismo: MA: Mata Atlântica (Bencke et al., 2006; Cordeiro, 2003); Ex: espécie exótica (Sick, 1997),
M: comportamento migratório (Sick, 1997).
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Suficiência Amostral e Diversidade
O total de amostras válidas (n = 95) e o número de contatos obtidos por meio do método de censos por
pontos fixos nas duas campanhas (n=1.840) foi utilizado para a composição das curvas de rarefação que
avaliaram a eficiência amostral (Gráfico 9.3.2.1). As curvas do coletor foram obtidas a partir da 100ª
aleatorização das amostras. A expectativa da riqueza de espécies do local de estudo foi realizada a partir
da média dos estimadores Chao 1, Chao 2 e Jacknife de 1ª ordem – dados gerados pelo software Estimates
8.2 (Colwell, 2009).
Chao 1 = 159,67
Chao 2 = 156,07

Número de Espécies

160

Riqueza Geral =
165 espécies

Jack 1ª = 144,8
120
129 espécies
detectadas por
meio dos
Pontos Fixos

80
40
0
0

300

600

900

1200

1500

1800

Número de Indivíduos Contabilizados
Gráfico 9.3.2.4 - Curva de suficiência amostral e estimadores de riqueza

As curvas de rarefação obtidas demonstram que a riqueza geral ainda não atingiu estabilidade e que novas
inserções de espécies devem ocorrer com o aumento do esforço amostral. Cento e vinte e nove espécies
de aves foram detectadas por meio do método de censos por pontos fixos. Os estimadores de riqueza
utilizados apontam para o possível acréscimo de novas espécies (da ordem de 11 a 23% em relação à
avifauna já encontrada).
O estimador Chao 1, menos conservador, aponta que ao contabilizar-se 1.840 aves (ou 95 pontos fixos)
deveriam ter sido registrados 159 espécies. Quando considerados os táxons observados durante os censos
de varredura e aqueles encontrados apenas durante o deslocamento entre as áreas amostrais (registros
ocasionais) aproxima-se da riqueza estimada por este índice (Riqueza Geral = 160 espécies). Desta forma,
interpreta-se como satisfatória a amostragem, tendo sido encontrada de 77 a 89% da avifauna ocorrente
na área de estudo num período de amostragem de apenas 20 dias, e apenas considerando o método de
pontos fixos.
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Todas as amostras de pontos fixos foram analisadas quanto aos índices de diversidade de Simpson (1/D),
de Shannon (H’) e de Alpha-Fischer, calculados pelo software PAST 2.17c (Hammer et al., 2001).
O primeiro mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencer à
mesma espécie. Em uma comunidade de espécie com maior diversidade haverá uma menor dominância
de espécies. O segundo considera a abundância das espécies da comunidade apresentando maiores
valores de (H’), quanto maior for a riqueza e menor a dominância apresentada pelas espécies mais
abundantes. O terceiro baseia-se na relação entre a riqueza e o número total de indivíduos observados,
entretanto, apresentando a menor correlação do valor da diversidade com o número de registros.
As amostras coletadas nos pontos 50 e 23 da ADA e 98 da AID apresentaram os maiores índices de
diversidade dentre os 95 pontos analisados (Tabela 9.3.2.9).
Tabela 9.3.2.9 - Maiores índices de diversidade apresentados pelas amostras analisadas
Amostra
P50
P98
P23

Paisagem
Borda de
Fragmento
Borda de
Fragmento
Borda de
Fragmento

Local

Nº
Espécies

Nº
Dominância Simpson Shannon
Indivíduos

Alpha
Fisher

ADA

21

34

0,0727

0,9273

2,853

23,41

AID

19

25

0,0688

0,9312

2,831

36,13

ADA

12

13

0,0888

0,9112

2,458

75,95

Os pontos que apresentaram maior diversidade estão situados próximos de bordas florestais. Comumente
a definição de pontos em bordas de fragmentos de vegetação nativa potencializa o registro de maior
riqueza de espécies, pois podem ser detectadas (dentro do raio amostral) tanto as espécies de áreas
abertas, quanto as que normalmente são encontradas em florestas.
O ponto 50 foi o local de registro do maior número de espécie por intervalo de tempo (10 min),
contabilizando 21 táxons. Nove espécies típicas de paisagens abertas (Coragyps atratus [urubu],
Columbina talpacoti [rolinha], Patagioenas picazuro [asa-branca], Zenaida auriculata [avoante],
Cyanocorax cristatellus [gralha-do-campo], Troglodytes musculus [corruíra], Zonotrichia capensis [ticotico], Geothlypis aequinoctialis [pia-cobra], Estrilda astrild [bico-de-lacre]). Seis comumente encontradas
em bordas (Thamnophilus doliatus [choca-barrada], Rupornis magnirostris [gavião-carijó], Myiarchus
ferox [maria-cavaleira], Pitangus sulphuratus [bem-te-vi], Cyclarhis gujanensis [pitiguari], Turdus
rufiventris [sabiá-laranjeira]) e outras seis de hábitos florestais (Xiphorhynchus fuscus [arapaçu-rajado],
Tolmomyias sulphurescens [bico-chato-de-orelha-preta], Todirostrum cinereum [ferreirinho-relógio],
Tachyphonus coronatus [tiê-preto], Dacnis cayana [saí-azul], Euphonia chlorotica [fim-fim]).
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Com o objetivo de identificar as áreas mais antropizadas, foram elencados na Tabela 9.3.2.10 os pontos
com os mais baixos índices de diversidade. As amostras apresentadas encontram-se em ordem de maior
dominância, ou seja, maior prevalência de alguma (s) espécie (s).
Tabela 9.3.2.10 - Maiores índices de dominância e menor diversidade dentre todas as amostras analisadas
Amostra

Paisagem

Local Nº Espécies Nº Indivíduos Dominância Simpson Shannon Alpha Fisher

P20

Cana-de-açúcar

ADA

9

50

0,5576

0,4424

1,091

3,203

P66

Borda de Fragmento

AID

5

27

0,6735

0,3265

0,7259

1,805

P36

Cana-de-açúcar

ADA

2

3

0,5556

0,4444

0,6365

2,622

P40

Cana-de-açúcar

ADA

2

3

0,5556

0,4444

0,6365

2,622

P45

Cana-de-açúcar

ADA

2

3

0,5556

0,4444

0,6365

2,622

P48

Cana-de-açúcar

ADA

2

3

0,5556

0,4444

0,6365

2,622

P31

Cana-de-açúcar

ADA

1

1

1,0000

0

0

0

Conforme esperado, a menor diversidade de aves foi registrada nos pontos situados na matriz de cultivo
de cana-de-açúcar (Foto 9.3.2.66), onde estão definidos os polígonos da ADA. A redução da diversidade
devido às monoculturas é um efeito bastante conhecido na biologia da conservação. O ponto de número
66, embora situado na borda de um fragmento florestal (Foto 9.3.2.67), apresentou baixa diversidade, pois
no momento da tomada de dados, um grupo de 22 Psittacara leucophthalmus (periquitão) ocupava o
fragmento, e foram contabilizados, aumentando a dominância (predominância) de uma espécie.

Foto 9.3.2.66 - Monocultura de cana-de-açúcar na ADA,
ambiente dos pontos com menor diversidade de
espécies
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Índices Pontuais de Abundância
O Índice Pontual de Abundância (IPA) é considerado a melhor estimativa da proporção de uma dada
espécie na comunidade, pois relaciona o número médio de contatos dessas espécies por amostras. O IPA
irá variar não somente com a real abundância das espécies, mas também com o padrão de atividade e
distribuição destas. Isto define um coeficiente de detectabilidade específico, influenciando o valor do IPA
observado. Porém, se considerarmos que este coeficiente é intrínseco a cada espécie, o mesmo pode ser
considerado uma constante específica, permitindo comparações entre comunidades similares.
A abundância das 129 espécies detectadas por meio dos pontos de fixos foi dividida pelo número de
amostras válidas (n = 95). Os dez maiores índices são apresentados no gráfico (Gráfico 9.3.2.5).

Psittacara leucophthalmus
Zonotrichia capensis
Patagioenas picazuro
Sicalis flaveola
Pygochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Ammodramus humeralis
Vanellus chilensis
Brotogeris chiriri
Progne tapera
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Índice Pontual de Abundância - IPA
Gráfico 9.3.2.5 - Maiores índices pontuais de abundância

Todas as espécies elencadas pelos maiores IPAs são comuns e generalistas, ocorrendo preferencialmente
em ambientes abertos e bordas florestais. O Psittacara leucophthalmus (periquitão) (Foto 9.3.2.68) é um
psitacídeo de tamanho médio e único representante do gênero. Possui dieta generalista e grande
capacidade de adaptação. Podem ser encontrados dentro de uma grande variedade de paisagens que vão
desde áreas densamente florestadas a cidades. Tem sido considerada como uma espécie sinantrópica em
algumas cidades devido ao hábito de nidificar em forros de residências, tal qual em cavidades naturais.
Os hábitos de vida das espécies com os maiores IPAs corroboram com as condições ambientais das
paisagens predominantes do local de estudo. Espécies como o Zonotrichia capensis (tico-tico) (Foto
9.3.2.69), Sicalis flaveola (canário-da-terra), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo) e Vanellus

chilensis (quero-quero), por exemplo, possuem hábitos campestres, dieta diversificada, utilizam-se dos
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mesmos ambientes para nidificação e suas populações se beneficiam com a formação de áreas abertas,
ainda que antropizadas.

Foto 9.3.2.68 - Psittacara leucophthalmus (periquitão)

Foto 9.3.2.69 - Zonotrichia capensis (tico-tico)

Semelhantemente, as andorinhas Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Stelgidopteryx
ruficollis (andorinha-serradora) e Progne tapera (andorinha-do-campo) habitam áreas campestres, sobre
as quais sobrevoam a baixa altura capturando insetos. O Patagioenas picazuro (pombão) e o Brotogeris
chiriri (periquito-verde) também são espécies de dieta frugívora e granívora, que apesar de serem
moderadamente sensíveis a perturbações ambientais de origem antrópica (Stotz et al.¸ 1996) tem se
beneficiado com o avanço das fronteiras agrícolas, que além de abrirem a paisagem também aumentam
o aporte de alimento (grãos e sementes). Populações de Patagioenas picazuro (pombão) que também
realiza movimentos migratórios intra-continentais, se tornaram residentes em ambientes de alta
disponibilidade de alimento, assim expandindo sua área de ocorrência.

Composição Ecológica da Comunidade de Aves
Alterações no ambiente original, por antropização, implicam em uma simplificação dos nichos disponíveis,
resultando na diminuição do número de aves de hábito mais especializado como, por exemplo, frugívoros
e dispersores de grande porte ou espécies insetívoras e forrageadores de sub-bosque. Em consequência
destas alterações observa-se o crescimento das populações de espécies generalistas e oportunistas, que
são menos exigentes quando ao hábitat e alimentam-se de uma gama variada de itens alimentares
(onívoros) (Neto et al., 1998; Willis, 1976).
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Para analisar a integridade ambiental da comunidade de aves no local do empreendimento proposto
foram representadas em gráfico a abundância de espécies em relação às principais guildas alimentares
para ADA e AID (Gráfico 9.3.2.6).

ADA

AID

12%
19%

6%

Insetívoros

82%

Insetívoros

Frugívoros

Frugívoros

Onívoros

Onívoros

62%

19%

Gráfico 9.3.2.6 - Abundância de espécies de aves em relação aos hábitos alimentares e equilíbrio do ambiente

Observando-se as proporções da abundância das espécies em relação às guildas tróficas pode-se dizer
que a distribuição das categorias alimentares registradas na área de estudo não está em equilíbrio, e que
as porções da ADA do empreendimento apresentam maior grau de perturbação, constatada por meio da
maior proporção de espécies generalistas.
De acordo com Bierregaard & Stouffer (1997) uma comunidade de aves está com sua distribuição de
guildas alimentares em equilíbrio quando o há maior percentual de espécies frugívoras (Foto 9.3.2.70)
em relação às onívoras e maior porcentagem absoluta de insetívoros. As aves insetívoras alcançaram a
maior diversificação na Região Neotropical, devido à alta produtividade primária nos trópicos, e à
consequente abundância de insetos. A categoria das aves onívoras é composta de espécies menos
exigentes quanto à qualidade do hábitat – generalistas (Foto 9.3.2.71). Uma vez que há redução na
disponibilidade de frutos (pelo desflorestamento, p.ex.), passam a proliferar as espécies que também
podem sobreviver se alimentando de outros recursos. O aumento da onivoria em áreas mais antropizadas
tem um efeito tampão contra flutuações no suprimento de alimentos (Willis, 1976).
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Foto 9.3.2.70 – Brotogeris chiriri (periquito-deencontro-amarelo) – ave frugívora

Foto 9.3.2.71 – Mimus saturninus (sabiá-do-campo) –
ave onívora, generalista

O grau de tolerância de cada espécie em relação às perturbações de origem antrópicas ocorridas no seu
ambiente varia conforme sua capacidade de modificar ou ampliar seu nicho, ajustando-se às novas
condições do hábitat (Welty & Baptistal, 1962). A avaliação da sensibilidade constitui um parâmetro
relevante no diagnóstico ambiental, uma vez que pode revelar o histórico de intervenções humanas no
local (Dário & Almeida, 2000, Dário et al., 2002). Segundo esse princípio biológico e a classificação de Stotz
et al. (1996), as aves podem ser agrupadas em três categorias: de baixa, média e alta sensibilidade.
Neste estudo foram encontradas apenas duas espécies altamente sensíveis: o Xiphorhynchus fuscus
(arapaçu-rajado) e o Habia rubica (tiê-de-bando). Estas aves dependem de ambientes florestados e esta
última foi registrada somente nas matas da AID.
Novamente, a análise da abundância de espécies dentro das categorias ecológicas demonstra uma
situação de desequilíbrio ambiental. Observou-se uma maior proporção de espécies com baixa
sensibilidade na ADA em relação à AID (Gráfico 9.3.2.7). Esses resultados também apontam para
perturbações históricas no local, com afastamento ou extinção pontual das espécies mais sensíveis. A
baixa proporção de espécies com alto grau de sensibilidade, em geral, está associada às intervenções
sofridas na região ao longo do tempo. Porém, a ocorrência de espécies com sensibilidade moderada é de
grande relevância quando associada ao hábitat preferencial destas espécies. Na região da ADA encontrase uma menor proporção de espécies que dependem de ambientes florestais em relação à AID (Gráfico
9.3.2.8, Foto 9.3.2.72 e Foto 9.3.2.73).
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Gráfico 9.3.2.7 - Abundância de espécies de aves em relação a susceptibilidades a
perturbações de origem antrópicas
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Gráfico 9.3.2.8 - Abundância de espécies de aves em relação aos hábitats preferenciais

Foto 9.3.2.72 - Furnarius rufus (joão-de-barro). Hábitat
preferencial: Borda Florestal
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Espécies ameaçadas, endêmicas, exóticas e migratórias
Dentre as 160 aves identificadas neste diagnóstico, duas encontram-se classificadas nas listas de espécies
ameaçadas de extinção a nível estadual (Decreto nº 63.853/18): a Pilherodius pileatus (garça-real) e
Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) (Figura 9.3.2.6). Nenhuma espécie ameaçada segundo a lista
nacional (MMA, 2014) foi registrada durante o diagnóstico.
•

Pilherodius pileatus (garça-real): é uma espécie de ampla distribuição embora não seja abundante nas
regiões onde ocorre. Pesca preferencialmente no período crepuscular e noturno e faz ninho sobre a
ramagem em mata alagada (Sick, 1997). No estado de São Paulo é considerada uma espécie quase
ameaçada devido à ocupação de áreas alagadas para a agricultura e urbanização (Bressan et al., 2009)
(Foto 9.3.2.74).

•

Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro): possui distribuição bastante ampla, ocorrendo também no
leste da Bolívia, norte da Argentina e sul do Paraguai (Caparroz et al., 2009). Ainda que atualmente
ocupe uma grande variedade de biomas, há evidências do declínio populacional desta espécie no
Brasil, podendo levá-la a um estado crítico. Os principais fatores de pressão estão relacionados com a
retirada de filhotes dos ninhos para atender o mercado do tráfico ilegal e destruição dos locais de
nidificação (Seixas, 2009) (Foto 9.3.2.75).

Foto 9.3.2.74 - Pilherodius pileatus (garça-real). Espécie
quase ameaçada no estado de São Paulo

Foto 9.3.2.75 - Amazona aestiva (papagaioverdadeiro). Espécie quase ameaçada no Estado de São
Paulo

A popularidade da espécie se deve a grande facilidade de imitação da voz humana, quando comparada
aos demais papagaios brasileiros. Atualmente consta no apêndice II da Convenção Internacional para o
Comércio da Fauna e Flora (CITES, 2016), devido à forte pressão de comércio que sofreu nos anos 80.
Também figura na lista de espécies ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo na categoria Quase
Ameaçada (Decreto Estadual nº 63.853/18).
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Figura 9.3.2.6 - Localização dos registros das espécies ameaçadas de extinção da avifauna
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O local de estudo selecionado para a ampliação do empreendimento encontra-se numa zona de contato
entre biomas, de modo que foram encontradas espécies endêmicas dos biomas Mata Atlântica (Cordeiro,
2003; Bencke et al., 2006) e Cerrado (Leite, 2006). Foram registradas 17 espécies endêmicas da Mata
Atlântica: Aramides saracura (saracura-do-mato), Phaethornis eurynome (rabo-branco-de-gargantarajada), Aphantochroa cirrochloris (beija-flor-cinza), Baryphthengus ruficapillus (juruva), Picumnus
temminckii (picapauzinho-de-coleira), Veniliornis spilogaster (picapauzinho-verde-carijó), Campephilus
robustus (pica-pau-rei), Brotogeris tirica (periquito-verde), Thamnophilus ruficapillus (choca-de-chapéuvermelho), Mackenziaena severa (borralhara), Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-olhobranco), Synallaxis ruficapilla (pichororé), Todirostrum poliocephalum (teque-teque), Attila rufus (capitãode-saíra), Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem), Tachyphonus coronatus (tiê-preto) e Ramphocelus
bresilius (tiê-sangue). Este último provavelmente tendo sido um caso de soltura ou escape de um
exemplar mantido ilegalmente em cativeiro. O Antilophia galeata (soldadinho) e a Cyanocorax cristatellus
(gralha-do-campo) são aves endêmicas do bioma Cerrado e também foram registradas na área do
diagnóstico.
Não foram registradas espécies migratórias, além daquelas que realizam movimentos intra-continentais
como as aves aquáticas Dendrocygna viduata (irerê), Nannopterum brasilianus (biguá), Bubulcus ibis
(garça-vaqueira), Mesembrinibis cayennensis (coró-coró), Phimosus infuscatus (tapicuru) e Theristicus
caudatus (curicaca). Foram registradas aves migratórias que seguem uma rota menos definida, mas
determinada pela oferta de sementes e frutos como Patagioenas picazuro (asa-branca), Zenaida
auriculata (avoante) e aves que vem para o sul do continente no verão, deixando a região norte do Brasil
como Myiarchus swainsoni (irré), Myiarchus ferox (maria-cavaleira), Myiodynastes maculatus (bem-te-virajado), Megarynchus pitanguá (neinei), Tyrannus melancholicus (suiriri), Tyrannus savana (tesourinha),
Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora),
Progne

tapera

(andorinha-do-campo)

e

Tachycineta

leucorrhoa

(andorinha-de-sobre-branco)

(CEMAVE/ICMBio, 2005).
Seguindo a classificação de Sick (1997), as principais espécies exóticas estabelecidas no Brasil são:
Bubulcus ibis (garça-vaqueira,) Columba livia (pombo-doméstico), Estrilda astrild (bico-de-lacre) e Passer
domesticus (pardal). São conhecidos agrupamentos de todas as aves exóticas na região de Rio Claro,
entretanto, durante as amostragens deste estudo foram encontradas apenas colônias das duas últimas
espécies mencionadas.
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c) Herpetofauna
Durante as duas campanhas realizadas foram registradas 29 espécies da herpetofauna na ADA (Área
Diretamente Afetada) e na AID (Área de Influência Direta), sendo 23 anfíbios anuros e seis répteis.
Um total de 29 espécies foi registrado na AID e apenas três espécies na ADA. Os anfíbios pertencem à
Ordem Anura dividida em cinco Famílias: Bufonidae (2 spp.), Hylidae (11 spp.), Leptodactylidae (8 spp.) e
Microhylidae (1 sp.) e Odontophrynidae (1 sp.), e os répteis pertencem à Ordem Squamata e a cinco
famílias: Chelidae (1 sp.), Teiidae (1 sp.), Colubridae (1 spp.), Viperidae (2 spp.) e Gekkonidae (1 sp.).
Dentre as espécies registradas durante o levantamento, apenas cinco são consideradas endêmicas para a
Mata Atlântica, o Bufonídeo (Rhinella ornata), os Hylídeos (Boana faber, Phyllomedusa burmeisteri) e os
Leptodactylídeos (Leptodactylus mystaceus e Leptodactylus mystacinus). Uma espécie registrada é
considerada nativo-exótica para o Brasil, o Gekkonídeo, Hemidactylus mabouia (lagartixa).
Embora algumas espécies sejam consideradas endêmicas para o bioma da Mata Atlântica, nenhuma delas
está presente na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN, 2018), na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção (Portaria MMA nº444/2014) e na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de São
Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18).
Todas as espécies observadas no estudo foram encontradas na Área de Influência Direta e apenas três
espécies foram registradas tanto na ADA como na AID, são elas: Physalaemus cuvieri (rã-cachorro),
Physalaemus marmotarus (rã-formula-um), Elachistocleis cesarii (sapo-oval) e o Salvator merianae (teiú).
A Figura 9.3.2.6 e a Tabela 9.3.2.11 apresentam a localização e a relação completa das espécies
observadas junto com o ponto amostrado, ambiente de registro, grau de ameaça, endemismo e
campanha na qual a espécie foi observada.
Tabela 9.3.2.11 - Espécies registradas nas duas campanhas do levantamento primário da herpetofauna
Nome científico

Nome popular

Área de
registro
AID ADA

Camp

Tipo de
registro

Ambiente
de
registro

Pontos
de
registro

H8, H9
H2, H4,
H5

Anura
Bufonidae
Rhinella schneideri

sapo-cururu

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, AF

Rhinella ornata

sapo-cururuzinho

X

1ª, 2ª

V, A

AQ

Boana albopunctata

perereca-cabrinha

X

1ª, 2ª

V, A

AF

Boana prasina
Boana faber

perereca-de-pijama
sapo-martelo

X

2ª
1ª, 2ª

V, A
V, A

AQ
AQ

END

MA

Hylidae
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Nome científico

Nome popular

Área de
registro
AID ADA

Camp

Tipo de
registro

Ambiente
de
registro

Pontos
de
registro
H1, H2,
H3, H5
H1
H1
H1, H2,
H3, H4,
H7
H3
H6
H10
H2, H4,
H6, H7,
H11

Boana lundii

Perereca

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, AF

Dendropsophus elianae
Dendropsophus nanus

pererequinha-do-brejo
pererequinha

X
X

1ª, 2ª
1ª, 2ª

V, A
V, A

AQ
AQ, VA

Dendropsophus minutus

perereca-ampulheta

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, VA

Phyllomedusa burmeisteri
Scinax fuscomarginatus
Scinax similis

perereca-das-folhagens
pererequinha
Pererequinha

X
X
X

1ª
1ª
2ª

A
V, A
V

AF
AQ, VA
AQ

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, VA

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

X

X

1ª, 2ª

V, A

CA

Physalaemus marmoratus

rã-formula-um

X

X

1ª, 2ª

V, A

Physalaemus nattereri

rã-quatro-olhos

X

1ª, 2ª

V, A

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, VA,
AF

Leptodactylus latrans
Leptodactylus labyrinthicus
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus mystacinus
Microhylidae
Elachistocleis cesarii
Odontophrynidae
Odontophrynus americanus
Testudinae
Chelidae
Phrynops geoffroanus
Squamata
Teiidae

rã-manteiga
rã-pimenta
rã-da-mata
rã-da-mata

X
X
X

1ª
1ª
1ª
1ª

V
V
V
V

AQ
AQ
AQ
AQ

H2, H10
H1, H2,
H4, H6,
H7, H10
H4
H6
H3
H2

sapo-oval

X

1ª, 2ª

V, A

AQ, CA

H2, H9

sapo-escavador

X

1ª

A

AQ

H2

cágado-de-barbicha

X

1ª, 2ª

V

AF

Tr

Salvator merianae

teiú

X

1ª, 2ª

C, T

AF

H10, AF,
Tr

corre-campo

X

1ª

V

AF

H2

jararaca
cascavel

X

1ª, 2ª
2ª

V
C

AF
AF

H6, Tr
Tr

lagartixa

X

1ª

V

AF

H2, H7

END

MA

Leptodactylidae

Colubridae
Thamnodynastes hypoconia
Viperidae
Bothrops jararaca
Crotalus durissus
Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

X

H1, H2,
H9

AQ, VA,
CA
AQ

H2, H9

MA
MA

MA

EX

Legenda: Camp: Campanha de registro; Tipo de registro - A: auditivo; V: visual; C: carcaça; AF: Armadilha fotográfica; Ambiente de registro - AF:
área florestada; AQ: aquático; VA: várzea; CA: campo; Ambiente de registro - ADA: Área Diretamente Afetada; AID: Área de Influência Direta; Ponto
de registro - H: ponto de escuta; Tr: Transecto; END: Endemismo - MA; Mata Atlântica; EX: Exótico.
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Abundância e Suficiência Amostral
Foram registrados na ADA e AID 214 indivíduos, sendo 191 anfíbios e 23 répteis. As espécies mais
representativas para os anfíbios em número de indivíduos foram: Leptodactylus fuscus (rã-assobiadora)
com 29% (n = 63), a Dendropsophus minutus (perereca-ampulheta) com 15% (n = 32) e a Physalaemus
cuvieri (rã-cachorro) com 8% (n = 18) do total de indivíduos amostrados. Outros anfíbios bem
representados foram: Elachistocleis cesarii (sapo-oval) com 4% (n = 8) e a Scinax fuscovarius (pererecade-banheiro) também com 4% (n = 8). Alguns anfíbios foram pouco amostrados e considerados raros para
o estudo, são eles: Phyllomedusa burmeisteri (perereca-das-folhagens) (n = 1), o Odontophrynus
americanus (sapo-escavador) (n = 1) e a Leptodactylus latrans (rã-manteiga) (n = 1) todos com menos de
1%. Quanto aos répteis, o Phrynops geoffroanus (cágado-de-barbicha) se mostrou a espécie mais
abundante com 5% de representatividade (n = 11), em seguida o Salvator merianae (teiú) com 2% (n = 5),
apenas um ou dois indivíduos foram observados para o restante dos répteis, tornando todos com menos

Abundância

de 1% de abundância (Gráfico 9.3.2.9).
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Gráfico 9.3.2.9 - Abundância das espécies de anfíbios e répteis registradas nos pontos de
amostragem durante as duas campanhas do diagnóstico da herpetofauna

A Tabela 9.3.2.12 apresenta a riqueza e a abundância das espécies da herpetofauna registradas em cada
um dos pontos de amostragem. É possível observar no Gráfico 9.3.2.10 a superioridade numérica dos
registros na Área de Influência Direta sobre a Área Diretamente Afetada. Fato esperado devido à grande
diferença dos hábitats e micro-habitat disponíveis nas áreas de estudo (Canavial [ADA] X áreas úmidas
e/ou florestadas e canavial [AID]).
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Tabela 9.3.2.12 - Riqueza e abundância das espécies da herpetofauna registradas em cada um dos pontos de amostragem
Nome científico

Pontos de amostragem

Nome popular

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

2

2

H10

H11

Total

Anura
Bufonidae
Rhinella schneideri

sapo-cururu

Rhinella ornata

sapo-cururuzinho

2

1

Boana albopunctata

perereca-cabrinha

3

2

Boana prasina

perereca-de-pijama

Boana faber

sapo-martelo

Boana lundii

perereca

2

Dendropsophus elianae

pererequinha-do-brejo

3

3

Dendropsophus nanus

pererequinha

5

5

Dendropsophus minutus

perereca-ampulheta

9

Phyllomedusa burmeisteri

perereca-das-folhagens

Scinax fuscomarginatus

pererequinha

Scinax similis

pererequinha

3

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

2

4

2

5

Hylidae
1

1

7

1

1
2

1

11

1

3

3

6

7

1

5

32

1

1
5

5
3
1

3

Leptodactylidae
Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Physalaemus marmoratus

15

2

18

rã-formula-um

6

1

7

Physalaemus nattereri

rã-quatro-olhos

3

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

Leptodactylus labyrinthicus

rã-pimenta

Leptodactylus mystaceus

rã-da-mata

Leptodactylus mystacinus

rã-da-mata
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15

15

1

15

1

4

2

63

1
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Nome científico

Nome popular

Pontos de amostragem
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Total

Microhylidae
Elachistocleis cesarii

sapo-oval

7

sapo-escavador

1

1

8

Odontophrynidae
Odontophrynus americanus

1

Testudine
Chelidae
Phrynops geoffroanus

cágado-de-barbicha

3

2

4

2

11

Squamata
Teiidae
Salvator merianae

teiú

2

1

1

1

5

Colubridae
Thamnodynastes hypoconia

corre-campo

Erythrolamprus miliaris

cobra-d'água

1

1
1

1

Viperidae
Bothrops jararaca

jararaca

Crotalus durissus

cascavel

1

1
1

2
1

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia
Abundância

ID Relatório
RT 000312

lagartixa

1

35

70

1

14

26

3

EIA / Barra do Tietê Comercial, Transportadora e Serviços Ltda.
Implantação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

11

28

2

4

10

9

4

214

Data

Capítulo IX

SET/2020

426

Página: 702

70
60

Abundância

50
40

ADA

30
AID

20
10
0

Espécies
Gráfico 9.3.2.10 - Abundância das espécies de anfíbios e répteis registrada nos pontos de amostragem
(ADA e AID) durante as duas campanhas do diagnóstico da herpetofauna

A curva de rarefação, apresentada no Gráfico 9.3.2.11, considerou os dados coletados nas duas campanhas
por meio dos métodos de busca ativa e amostragem pontual, tanto para os répteis quanto para os
anfíbios. Devido ao baixo registro apresentado para o grupo dos répteis, os dois grupos são avaliados em
conjunto.
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Gráfico 9.3.2.11 - Curva de rarefação de espécies e riqueza estimada (Chao 1) da herpetofauna,
com base em 100 aleatorizações
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Pode-se observar que a curva permanece em ascensão e não atingiu a assíntota, indicando que novos
registros podem ser realizados. O estimador de riqueza (Chao 1) indicou que ainda poderia ser observado
um total de 38,33 espécies (nove a mais do que o observado). O estimador Jacknife 1 indicou um número
próximo ao de Chao1, ele indicou 41,35 ± 10 espécies. Sendo assim, é esperado, que com novas
campanhas e esforços amostrais sejam encontrados outros representantes da herpetofauna, tanto para
ADA quanto para AID.
Naturalmente as espécies mais registradas no levantamento são comuns e habituais nos ambientes
estudados. Muitos dos anuros registrados são típicos de áreas abertas com presença de lagos, brejos e
várzeas (ambientes propícios para sua reprodução). Claramente as áreas da ADA e AID são diferentes em
alguns aspectos, como inexistência de corpo d’água permanente, água corrente ou até mesmo um
fragmento florestal. Nenhuma espécie foi encontrada exclusivamente na ADA, já para as áreas da AID, um
total de 26 espécies foi encontrado.
Considerando o total de espécies do levantamento secundário, o presente estudo registrou
aproximadamente 35,71% da herpetofauna encontrada na região. Levando em consideração que essa
porcentagem foi calculada comparando com outros cinco trabalhos, incluindo livro, artigo completo
publicado em periódico e outros três EIAs (ASPACER, 2008; Paraiso, 2012; CTR-Palmeiras, 2014; Sawaia et
al., 2008; Maffei et al., 2011), sendo que alguns destes utilizaram outros métodos de coleta de dados
como armadilhas de queda e captura, além de maior de esforço amostral. O número de espécies
encontrado foi alto, enquadrando-se como a terceira maior diversidade de espécies dentre os estudos
comparados. Portanto, o presente estudo atendeu de forma satisfatória o propósito do levantamento de
fauna, o qual buscou apenas a caracterização da comunidade da herpetofauna na região.

Descrição das espécies
A seguir, é apresentada uma breve descrição das espécies da herpetofauna registradas nas duas
campanhas de levantamento primário:
●

Rhinella ornata (sapo-cururuzinho): espécie registrada na AID nas duas campanhas, com registro
visual e auditivo em vegetação nativa. Sua distribuição geográfica é ampla no domínio da Mata
Atlântica (onde é endêmica), podendo ser encontrado do Paraná até Minas Gerais. Habita áreas
florestais, mas usa corpos d’água como sítio de reprodução (Haddad et al., 2008) (Foto 9.3.2.76).
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●

Rhinella schneideri (Sapo-cururu): espécie registrada na AID durante as duas campanhas realizadas
por registro visual e auditivo em ambiente de várzea e aquático. Espécie encontrada em diversos
ambientes e biomas, sendo registrada nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e parte do Nordeste
brasileiro. Habita áreas abertas utilizando lagos e várzeas como ambiente reprodutivo. Espécie
noturna e terrestre (Haddad et al., 2008) (Foto 9.3.2.77).

Foto 9.3.2.76 - Rhinella ornata (sapo-cururuzinho)

●

Foto 9.3.2.77 - Rhinella schneideri (sapo-cururu)

Odontophrynus americanus (sapo-escavador): espécie registrada em ambiente de brejo durante a
primeira campanha na AID, apenas o registro auditivo de um indivíduo foi realizado. Espécie
encontrada no Cerrado e Mata Atlântica do Rio Grande do Sul até Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul. Habita áreas abertas utilizando lagos e várzeas como ambiente reprodutivo. Espécie noturna e
terrestre (Haddad et al., 2008).

●

Boana albopunctata (perereca-cabrinha): espécie registrada na AID durante as duas campanhas, com
registro visual e auditivo. Habita áreas abertas e é encontrada em diversos biomas brasileiros, do
Sudeste, Centro-Oeste, Sul e parte do Nordeste (Haddad et al., 2008, 2013) (Foto 9.3.2.78).

●

Boana prasina (perereca-carará): espécie registrada na AID durante a segunda campanha, com
registro visual e auditivo. Espécie de área aberta, endêmica da Mata Atlântica e encontrada do Rio
Grande do Sul até Minas Gerais (Haddad et al., 2013) (Foto 9.3.2.79).

ID Relatório
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação da área de lavra de argila - Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

429

Página: 705

Foto 9.3.2.78 - Boana albopunctata (pererecacabrinha)

●

Foto 9.3.2.79 - Boana prasina (perereca-carará)

Boana lundii (perereca-da-mata): espécie registrada na AID durante as duas campanhas, com registro
visual e auditivo. Espécie de área aberta encontrada na Mata Atlântica e no Cerrado brasileiro nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás (Haddad et al., 2008, 2013).

●

Boana faber (sapo-martelo): espécie registrada durante as duas campanhas, com registro visual e
auditivo, nas áreas da AID. A espécie é considerada de área florestal, endêmica do Bioma da Mata
Atlântica e encontrada do Rio Grande do Sul até Pernambuco (Malagoli, 2007; IUCN, 2018) (Foto
9.3.2.80).

●

Dendropsophus elianae (pererequinha-do-brejo): espécie registrada durante as duas campanhas,
registro auditivo e visual em região de várzea e ambiente aquático nos pontos da AID. É normalmente
encontrada sobre vegetação herbácea e arbustiva no entorno de lagos e brejos do Cerrado e em
áreas abertas e antropizadas (Maffei et al., 2011; IUCN, 2018) (Foto 9.3.2.81).

Foto 9.3.2.80 - Boana faber (sapo-martelo)
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●

Dendropsophus nanus (pererequinha-do-brejo): espécie registrada na AID durante a primeira e
segunda campanha, registro auditivo e visual em região de várzea e ambiente aquático. É
normalmente encontrada em áreas abertas e antropizadas sobre vegetação herbácea e arbustiva no
entorno de lagos e brejos. Pode ser encontrada no Mato Grosso do Sul, Sudeste e Sul do Brasil
(Malagoli, 2008) (Foto 9.3.2.82).

●

Dendropsophus minutus (perereca-ampulheta): espécie registrada nas duas campanhas realizadas
por meio de registro visual e auditivo em região de lago e ambiente aquático nas áreas da AID. Foi
também o segundo anfíbio mais abundante no levantamento com 32 indivíduos amostrados. Pode
ser encontrada em todos os biomas e Estados brasileiros, utilizando sempre áreas abertas (Pombal &
Gordo, 2004) (Foto 9.3.2.83).

Foto 9.3.2.82 - Dendropsophus nanus (pererequinhado-brejo)

●

Foto 9.3.2.83 - Dendropsophus minutus (pererecaampulheta)

Phyllomedusa burmeisteri (perereca-macaco): espécie registrada apenas na primeira campanha, com
registro auditivo em região de lago e ambiente aquático. Pode ser encontrada apenas no Domínio da
Mata Atlântica, desde São Paulo até a Bahia. Habita áreas abertas e florestais e utiliza lagos e brejos
como sítio reprodutivo, se apoiando em arbustos e árvores para depositar seus ovos em folhas sobre
a água (Haddad et al., 2013; Malagoli, 2008).

●

Scinax fuscomarginatus (pererequinha-do-brejo): espécie registrada na AID apenas na primeira
campanha, com registro auditivo em região de várzea. A espécie ocorre em áreas abertas,
geralmente em vegetação baixa localizada nas proximidades ou na borda de ambientes aquáticos.
Sua distribuição é ampla no Brasil, não ocorrendo em apenas algumas regiões do Norte e Sul do país
(Malagoli, 2008).
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●

Scinax fuscovarius (perereca-de-banheiro): espécie registrada na AID durante as duas campanhas
realizadas, por meio de registro auditivo e visual. Sempre associada à região de várzea e ambiente
aquático. No Brasil ela possui uma ampla distribuição, ocorrendo nas regiões do Centro-Oeste,
Sudeste, Sul e parte do Nordeste (Malagoli, 2007) (Foto 9.3.2.84).

●

Scinax similis (perereca-de-banheiro): espécie registrada durante a segunda campanha, por meio de
registros auditivo e visual. Sempre associada à região de várzea e ambiente aquático. Pode ser
encontrada em diversos biomas como: Mata Atlântica e Cerrado, possui uma ampla distribuição,
ocorrendo do Estado de São Paulo até a Bahia (Haddad et al., 2013) (Foto 9.3.2.85).

Foto 9.3.2.84 - Scinax fuscovarius (perereca-debanheiro)

●

Foto 9.3.2.85 - Scinax similis (perereca-de-banheiro)

Elachistocleis cesarii (sapo-oval): espécie registrada na AID e ADA nas duas campanhas, onde foram
observados indivíduos em atividade de vocalização e em deslocamento. No Brasil pode ser observada
em diferentes biomas, mas possui uma distribuição disjunta, podendo ser observada no Nordeste,
Sudeste e Centro-Oeste (Haddad et al., 2013) (Foto 9.3.2.86).

●

Physalaemus cuvieri (rã-cachorro): o anfíbio com o terceiro maior número de registros no estudo foi
observado em abundância nas áreas da AID e ADA nas duas campanhas. Os registros foram visuais e
auditivos, sempre associados a áreas alagadas como brejos e lagos. De hábito florestal e utilizando
áreas abertas para se reproduzir, a rã-cachorro é encontrada em todo Brasil (Pombal & Gordo, 2004)
(Foto 9.3.2.87).
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Foto 9.3.2.86 - Elachistocleis cesarii (sapo-oval)

●

Foto 9.3.2.87 - Physalaemus cuvieri (rã-cachorro)

Physalaemus marmoratus (rã-formula-um): espécie de anfíbio observada em abundância na AID e
ADA nas duas campanhas. Os registros foram visuais e auditivos, sempre associados a áreas alagadas.
De hábito generalista e utilizando áreas abertas para se reproduzir, a rã-formula-um é encontrada na
Bahia Centro Oeste e Sudeste do Brasil (Maffei et al., 2011) (Foto 9.3.2.88).

●

Physalaemus nattereri (rã-quatro-olhos): espécie de anfíbio observada na AID nas duas campanhas.
Os registros foram visuais e auditivos, sempre associados a áreas de brejo ou em deslocamento.
Espécie típica do Cerrado utiliza áreas abertas para reprodução. Pode ser encontrada na região
Centro Oeste, Nordeste e Sudeste do Brasil (Maffei et al., 2011) (Foto 9.3.2.89).

Foto 9.3.2.88 - Physalaemus marmoratus (rã-formulaum)
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●

Leptodactylus fuscus (rã-assobiadora): espécie de anfíbio com o maior número de registros no
levantamento (n= 63), foi detectada nas duas campanhas. Os registros foram visuais e auditivos.
Espécie amplamente distribuída no Brasil onde habita áreas florestais, recorrendo a ambientes
abertos como brejos, poças temporárias e várzeas para reprodução (Pombal & Gordo, 2004) (Foto
9.3.2.90).

●

Leptodactylus labyrinthicus (rã-pimenta): espécie com apenas um registro na primeira campanha,
onde foi observada no ponto H6 (AID). O registro foi apenas visual de um macho adulto. A espécie é
amplamente distribuída pelo Brasil onde habita áreas florestais e abertas, recorrendo a ambientes
abertos como brejos, poças temporárias e várzeas para reprodução (Haddad et al.,2013) (Foto
9.3.2.91).

Foto 9.3.2.90 - Leptodactylus fuscus (rã-assobiadora)

●

Foto 9.3.2.91 - Leptodactylus labyrinthicus (rãpimenta)

Leptodactylus latrans (rã-manteiga): espécie com apenas um registro na primeira campanha, onde
foi observado no ponto H4 (AID). O registro foi apenas visual de um macho adulto. A espécie é
amplamente distribuída pelo Brasil onde habita áreas florestais e abertas, recorrendo a ambientes
abertos como brejos, poças temporárias e várzeas para reprodução (Haddad et al., 2013).

●

Leptodactylus mystaceus (rã-da-mata): espécie com registro na primeira campanha. O registro da
espécie foi apenas visual. A espécie é amplamente distribuída pelo Brasil, não ocorrendo apenas no
Sul do país, a rã-da-mata habita áreas florestais, recorrendo a ambientes abertos como brejos, poças
temporárias e várzeas para reprodução (Haddad et al., 2013).
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●

Leptodactylus mystacinus (rã): espécie com registro apenas na primeira campanha. O registro da
espécie foi apenas visual. A espécie é amplamente distribuída pelo Brasil, não ocorrendo apenas na
região Norte e Nordeste do país, a rã-da-mata habita principalmente áreas abertas, se reproduzindo
em áreas alagadas como brejos, poças temporárias e várzeas (Haddad et al., 2013) (Foto 9.3.2.92).

●

Salvator merianae (teiú): Espécie registrada durante primeira e segunda campanha. O lagarto foi
observado na ADA e AID por meio de rastros em busca ativa por transecto, armadilhas fotográficas,
entrevista com moradores além da detecção de um indivíduo jovem que foi encontrado morto. O
teiú é amplamente conhecido pelo Brasil e pode ser observado em todos os biomas: Mata Atlântica,
Amazônia, Cerrado, Pampa, Caatinga e ilhas (Benesi, 2007) (Foto 9.3.2.93).

Foto 9.3.2.92 - Leptodactylus mystacinus (rã)

●

Foto 9.3.2.93 - Salvator merianae (teiú)

Phrynops geoffroanus (cágado-de-barbicha): A espécie foi observada nas duas campanhas em dois
pontos por meio do método de busca ativa por transecto, mostrando ser bastante abundante na
região. Sempre associada a lagos e rios a espécie é amplamente distribuída na América do Sul,
presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil (Foto 9.3.2.94).

●

Erythrolamprus miliaris (cobra-d’água): Espécie registrada em entrevista durante a segunda
campanha. Possui o hábito semiaquático, ocupando áreas alagadas como: lagos, brejos e rios, se
alimentando de peixes e anfíbios. Ocorre nos biomas da Mata Atlântica e Cerrado (Benesi, 2007;
Barbo, 2008;) (Foto 9.3.2.95).
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Foto 9.3.2.94 - Phrynops geoffroanus (cágado-debarbicha)

●

Foto 9.3.2.95 - Erythrolamprus miliaris (cobra-d’água),
foto fornecida por morador local

Bothrops jararaca (jararaca): espécie registrada visualmente nas duas campanhas por meio do
método de busca ativa em transecto na área da AID. A espécie é considerada comum e não está
ameaçada de extinção. Possui o hábito terrestre além de ocupar áreas abertas e florestais. Ocorre
nos Estados do Rio Grande do Sul até a Chapada Diamantina na Bahia (Freitas, 2015) (Foto 9.3.2.96).

●

Crotalus durissus (cascavel): espécie registrada por meio do método de busca ativa em transecto, no
entanto, foi encontrada apenas a carcaça do espécime. Mesmo que a mesma esteja bastante
degradada, é possível observar na porção inferior as escamas da serpente que são características da
espécie, sendo assim, uma identificação segura. Ocorre em quase todos os biomas brasileiros, a
cascavel ocupa principalmente áreas abertas como Cerrados, pastos e áreas de plantação
(Freitas, 2015) (Foto 9.3.2.97).

Foto 9.3.2.96 - Bothrops jararaca (jararaca)
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9.3.3. ÁREAS PROTEGIDAS
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei
Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, entende-se por Unidade de Conservação:
“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”

As UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso
Sustentável. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, admitindo
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, salvo alguns casos previstos na lei. Já as Unidades de
Uso Sustentável têm o propósito de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de
parte de seus recursos naturais.
As AII, AID do empreendimento e o Processo ANM nº 820.987/1995 encontram-se parcialmente inseridos
no domínio da Área de Proteção Ambiental - APA Piracicaba/Juqueri-Mirim Área 1 que abrange as porções
oeste, norte e leste do município de Rio Claro. A Área de Proteção Ambiental (APA) trata-se de uma
Unidade de Conservação pertencente ao grupo de Uso Sustentável, definida no Art. 15º como:
“Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais”.

Para Kantek et al. (2009), a APA é uma região com qualidades ambientais relevantes à conservação e com
ocupação humana, uma vez que o domínio da terra pode ser público ou privado. São adotadas restrições
relativas ao uso do solo e dos recursos naturais, cujo objetivo é disciplinar o extrativismo por parte das
populações existentes.
No presente diagnóstico de Unidades de Conservação, foi feito o mapeamento daquelas de âmbito
estadual e municipal localizadas em um raio de 10 km do empreendimento, a partir da ADA. Ressalta-se
que neste perímetro não se encontram UCs da esfera federal. O mapeamento está apresentado na Figura
9.3.3.1, onde é possível observar a existência de três unidades de conservação abrangidas pelas AII e / ou
AID do empreendimento, sendo que a ADA não está inserida em nenhuma delas.
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Âmbito Estadual
a)

APA Piracicaba/Juqueri-Mirim – Área 1

Conforme exposto anteriormente, a APA Piracicaba/Juqueri-Mirim Área 1 é a principal UC registrada nas
áreas de influência do empreendimento (AII e AID). Criada pelo Decreto Estadual nº 26.882, de 1987 e Lei
Estadual nº 7.438, de 16 de julho de 1991, a APA Piracicaba/Juqueri-Mirim destina-se a proteger a Mata
Atlântica, matas ciliares e vegetação de várzea, e encontra-se dividida em duas áreas, Área 1 e Área 2. No
decreto supracitado fica clara a restrição quanto à instalação de indústrias poluidoras no artigo 9º:
“Ressalvadas as respectivas competências, os órgãos e entidades do SISEMA
promoverão, junto aos Municípios da APA de que trata este decreto, as medidas de
articulação necessárias para a adoção e aplicação conjunta de padrões de uso e
ocupação do solo em determinadas zonas da APA, nas quais, por suas características
culturais, ecológicas, paisagísticas ou pela necessidade de preservação aos mananciais
ou águas subterrâneas e proteção de áreas especiais, poderá ficar restringida ou vedada
a localização de estabelecimentos industriais.”

Quanto aos projetos minerários, ficam submetidos às medidas e normas estabelecidas pela Agência
Nacional de Mineração (ANM), municípios da APA e órgãos ambientais, conforme o Artigo 11º:
“Com vistas a não provocar erosão, assoreamento ou poluição dos rios e demais corpos
d'água, inclusive os subterrâneos, e a evitar a descaracterização dos conjuntos de
notável valor paisagístico, os órgãos e entidades do SISEMA promoverão junto ao
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, e aos municípios da APA de que trata esta
Lei, medidas de articulação necessárias para a adoção e aplicação conjunta de normas
e padrões a que as atividades de mineração deverão atender, sem prejuízo da exigência
do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, nos termos da Resolução nº 1/86, do
CONAMA.”

Em relação à divisão da APA, a Área 1, onde se encontra parcialmente inserido o Processo ANM objeto do
licenciamento, possui relevante importância para a proteção das cuestas basálticas, morros testemunhos,
o Aquífero Guarani e recursos hídricos superficiais, destinados ao abastecimento público. Compreende
uma área de 107.596 ha e localiza-se no meio leste paulista, nas regiões dos municípios de Analândia,
Corumbataí, Itirapina, Ipeúna e Rio Claro, superpondo-se parcialmente ao Perímetro Corumbataí da APA
Corumbataí/Botucatu/Tejupá (Fundação Florestal, 2018).
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a) APA Corumbataí/Botucatu/Tejupá
Criada pelo Decreto Estadual nº. 20.960, de 8 de junho de 1983, visa à proteção das Cuestas Basálticas,
Morros Testemunhos das formações geomorfológicas locais, Aquífero Guarani e o patrimônio
arqueológico, representado pelo Abrigo Barandi, com registros pré-históricos de cerca de 6.000 anos,
além da vegetação natural e sua fauna associada. Quanto à implantação de empreendimentos minerários,
em seu Plano de Manejo, o Perímetro Corumbataí sujeita-se às orientações do Decreto Estadual nº 26.882
de instituição da APA Piracicaba/Juqueri-Mirim Área 1 citada previamente.

Âmbito Municipal
a)

Florestal Estadual Edmundo Navarro de Andrade

Distante cerca de 8km dos limites da ADA, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrea está localizada
dentro da AII do empreendimento em questão.
Instituído pelo Decreto Estadual nº 46.819 de 11 de junho de 2002, o Horto nomeado em homenagem a
Edmundo Navarro de Andrade, também conhecido como Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade
- FEEA a partir da data de instituição como Unidade de Conservação tem como objetivo a proteção,
conservação e manejo sustentável das espécies de flora e fauna presente em seus 2.230,53 ha de áreas
reflorestadas. O Plano de Manejo da referida Unidade de Conservação de Uso Sustentável não prevê a
normatização do controle de impactos causados pela implantação de empreendimentos minerários ou de
outra origem próximos aos seus limites estabelecendo sua Zona de Amortecimento em 5 km para a
exploração de recursos naturais, cujo limite está inserido apenas na AII do empreendimento.
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Figura 9.3.3.1 - Unidades de Conservação em um raio de 10 km do empreendimento
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Interferência da extração mineral em Unidades de Conservação
Em relação às possíveis interferências da ampliação do empreendimento nas Unidades de Conservação
(UCs), destaca-se que a ADA do empreendimento não está incluída em nenhuma das Unidades elencadas,
desta forma, os impactos gerados com a ampliação do empreendimento não serão significativos às APAs.
Também cabe observar que, ainda que a área a ser licenciada localize-se próxima à APA
Piracicaba/Juqueri-Mirim Área 1, o planejamento do empreendimento é compatível com os objetivos
definidos no Decreto Estadual nº 26.882/87, principalmente no que tange à proteção dos mananciais dos
rios Piracicaba e Juqueri-Mirim.

Áreas Prioritárias para Incremento de Conectividade
No que se refere às áreas prioritárias para incremento de conectividade, nas áreas de influência do
empreendimento é possível distinguir regiões com prioridade 3 e 4, conforme o Mapa de Conectividade
do Estado de São Paulo - Projeto Biota/FAPESP (Figura 9.3.3.2).
Quanto à prioridade de criação de Unidades de Conservação, de acordo com o mapa de Fragmentos
Indicados para a Criação de Unidades de Conservação do Projeto Biota/FAPESP, não há indicação de áreas
para esta finalidade na região em destaque, estando a área mais próxima localizada no município de
Jundiaí, a aproximadamente 35 km da área do empreendimento (Figura 9.3.3.3).
Também não foram verificadas nas áreas de influência do empreendimento Áreas Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira definidas pela
Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007.
A inexistência de áreas prioritárias para criação de UCs na região e para conservação da biodiversidade
provavelmente está correlacionada ao alto grau de fragmentação dos remanescentes florestais e ao baixo
percentual de vegetação nativa remanescente, além de a área de estudo já estar englobada por unidades
de conservação formalmente instituídas.
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Figura 9.3.3.2 - Áreas Prioritárias para incremento da conectividade na região (Biota FAPESP, 2008)
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Áreas de Preservação Permanente – APPs
De acordo com o Artigo 4º da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, entende-se como área de preservação
permanente:
“IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à
base, sendo está definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.”

Conforme observado durante os levantamentos de dados secundários e primários, as APPs constantes na
AII do empreendimento referem-se à cursos hídricos representados pelos afluentes do Rio Corumbataí,
conforme observado na Figura 9.3.3.1.

Reservas Legais
A Reserva Legal compreende áreas protegidas obrigatórias em propriedades rurais, conforme o Artigo nº
12 da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012:
“Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a
título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à
área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
I- localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).”
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As Reservas Legais referentes às propriedades rurais localizadas no entorno do empreendimento são
apresentadas na Figura 9.3.3.1.

Áreas Tombadas
Na Figura 9.3.3.1 é apresentada a localização das áreas tombadas pelo IPHAN e pelo CONDEPHAAT. Tais
áreas foram descritas no item 9.2.2.10 do Capítulo 9.2.
Também é importante ressaltar como parte integrante deste item de Áreas Protegidas que, conforme
dados levantados durante a elaboração do diagnóstico, não foi constatada a existência de áreas de
proteção aos mananciais e nem de área indígenas apresentes na AII.

9.3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO MEIO BIÓTICO
Durante os trabalhos de levantamento de dados primários na AID foram observadas 170 espécies
distribuídas em 49 famílias botânicas características de Florestal Estacional Semidecidual e de Cerrado,
sendo registradas apenas 2 espécies enquadradas como “Vulnerável” segundo as listas de espécies
ameaçadas de extinção da Resolução SMA nº 57/16 e pela Portaria MMA nº 443/14, sendo elas a Cedrella
fissilis (Cedro-rosa) e a Cedrella odorata (Cedro do brejo).
Com relação aos dados primários obtidos na ADA, estes dizem respeito aos 279 indivíduos arbóreos
isolados, entretanto apenas 162 indivíduos nativos foram efetivamente cadastrados por impossibilidade
de acesso às áreas. Dentre os 162 há 60 espécies diferentes, distribuídas em 23 famílias botânicas e não
foram encontradas espécies enquadradas em qualquer categoria de ameaça de extinção, segundo as listas
da Resolução SMA nº 57/16 ou da Portaria MMA nº 433/14.
Desta forma, entende-se que, considerando a existência de fragmentos de vegetação nativa em estágio
médio de regeneração na AID, que constituem a maior diversidade registrada durante os levantamentos
primários, o corte dos indivíduos arbóreos nativos isolados para a ampliação do empreendimento
representam um impacto de baixa relevância.
No que tange à fauna, durante as duas campanhas do levantamento foram registradas 20 espécies de
mamíferos sendo uma endêmica da Mata Atlântica; 160 espécies de aves, das quais 17 são endêmicas da
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Mata Atlântica, duas do Cerrado; e 29 espécies da herpetofauna, sendo 23 anfíbios anuros e seis répteis.
Considerando o grupo mastofauna e avifauna e o Decreto Estadual nº 68.853/18, oito espécies constam
da lista estadual de espécies ameaçadas, cinco na categoria de espécie Quase Ameaçada (QA): P. tajacu
(cateto), C. paca (paca), P. pileatus (garça-real), o P. yagouaroundi (gato-mourisco) e A. aestiva (papagaioverdadeiro); uma espécie na categoria Deficiente em Dados (DD): S. brasiliensis (tapiti); e duas espécie na
categoria Vulnerável (VU): C. brachyurus (lobo-guará) e a L. longicaudis (lontra). Já considerando a
Portaria MMA, duas espécies constam da lista nacional de espécies ameaçadas: o P. yagouaroundi (gatomourisco) e o C. brachyurus (lobo-guará), ambas na categoria Vulnerável (VU). Algumas espécies da
herpetofauna são consideradas endêmicas da Mata Atlântica, tais como: R. ornata (sapo-cururuzinho), B.
prasina (perereca-carará), B. faber (sapo-martelo), P. burmeisteri (perereca-macaco), entre outras, mas
nenhuma espécie do grupo é considerada ameaçada de extinção.
A análise da localização dos registros e do hábito de vida das espécies da mastofauna detectadas evidencia
que grande parte das espécies, principalmente as que possuem maiores áreas de vida, utilizam os
canaviais da região e seus acessos como ambiente de forrageamento e/ou como um “corredor ecológico”
para se deslocarem entre fragmentos de vegetação nativa e corpos d’água da região. A análise das guildas
alimentares da avifauna comprova que a ADA se encontra em desequilíbrio ambiental, pois foi detectada
a alta proporção de espécies onívoras (fato facilmente dedutível, uma vez que a área é majoritariamente
composta por canaviais). Este cenário aponta para perturbações históricas do ambiente local, resultando
no afastamento ou extinção pontual das espécies mais sensíveis. O mesmo diagnóstico corrobora com a
alta proporção de espécies de baixa sensibilidade a perturbações antrópicas e o baixo número de aves
dependentes de florestas. A presença de um alto número de espécies de aves generalistas aponta que a
área apresenta uma baixa qualidade ambiental.
Quanto à herpetofauna, mesmo com uma extensa procura em diferentes horários e locais na ADA, poucos
indivíduos foram observados nestas regiões. Certamente as espécies ocorrentes nas áreas da AID também
podem ocorrer nas porções da ADA, pois estão muito próximas e sem grandes barreiras geográficas.
No entanto, um relevante característica da AID é a presença de rios, lagos e fragmentos de floresta nativa,
ofertando recursos para as espécies ali presentes, tornando as porções da ADA “pouco atraentes” para a
herpetofauna. Ainda assim, durante a busca ativa noturna na ADA, a equipe pode acompanhar o corte de
parte da cana-de-açúcar, quando foram registrados alguns indivíduos do grupo, porém em um baixo
número.
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Com o presente diagnóstico, fica comprovada a ocupação de canaviais pela fauna silvestre,
principalmente por mamíferos (inclusive espécies ameaçadas de extinção, como o cateto, o gatomourisco e o lobo-guará), uma vez que essa monocultura é um conector espacial que não apresenta
barreira para o fluxo de algumas espécies. Naturalmente, a ampliação do empreendimento implicará na
mudança de paisagem nas várias porções da ADA, além do aumento do trânsito de pessoas e veículos na
área, influenciando no território dessas e de outras espécies silvestres e provocando uma perda de hábitat
̶ reduzindo as áreas de forrageamento e deslocamento, assim como o provável afugentamento das
espécies, contudo, sem resultar em extinções locais.
Neste caso, a perda do hábitat se dará pela transformação de uma área já antropizada, e não por
supressão de vegetação nativa e intervenções em corpos d’água. Também é importante mencionar que
as intervenções nas múltiplas porções da ADA não ocorrerão simultaneamente, conforme explanado no
Capítulo VII - Caracterização do Empreendimento, “diluindo”, deste modo, a perda de hábitat.
Por fim, será proposto no Capítulo XI um programa de monitoramento das espécies silvestres, com o
objetivo de acompanhá-las durante as principais fases das alterações ambientais, a fim de verificar as
possíveis alterações na dinâmica das comunidades silvestres e a necessidade de complementar as
medidas mitigadoras para tais impactos.
Quando se trata das Unidades de Conservação presentes no entorno do empreendimento, verificou-se a
presença das APAs Piracicaba/Juqueri-Mirim – Áreas 1 e Corumbataí/Botucatu/Tejupá abrangidas pela AII
e AID, bem como da Florestal Estadual Edmundo Navarro de Andrade inserida na AID. As legislações que
instituem as referidas Unidades de Conservação, bem como seus planos de manejo, quando disponíveis,
não apresentam restrições à ampliação do empreendimento em questão. Atesta-se ainda que com
relação às áreas protegidas presentes na região, não são previstas intervenções sobre Áreas de
Preservação Permanente – APPs, Reservas Legais instituídas, terras indígenas ou áreas tombadas pelo
IPHAN ou CONDEPHAAT.
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
9.2. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO
O estudo do meio antrópico tem como finalidade diagnosticar as condições socioeconômicas existentes
nas áreas de influência do empreendimento proposto. A presente análise baseou-se em dados
secundários, a partir de revisão bibliográfica técnico-científica, e na coleta direta de dados primários, por
meio de trabalhos de campo.
De modo a facilitar a apresentação dos dados levantados e de suas respectivas interpretações, o trabalho
divide-se em três enfoques, sendo eles o diagnóstico das áreas de influência indireta (AII) e direta (AID) e
da área diretamente afetada (ADA). A análise das áreas de influência, de forma geral, se dá por meio da
demonstração de questões relativas à dinâmica populacional, às condições de vida da população, ao uso
e ocupação do solo, migrações, infraestrutura, indicadores sociais, entre outros, individualizadas de
acordo com a abrangência da área tratada.
Os estudos que deram suporte à elaboração deste diagnóstico foram realizados com base em dados
secundários, a partir de censos econômicos e demográficos, artigos técnicos e científicos, dados e
informações disponíveis em órgãos oficiais municipais, estaduais ou federais, como por exemplo, a
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a Prefeitura do município de Rio Claro,
entre outros, ademais da análise de imagens de satélite.
Além disso, para a Área de Influência Direta (AID) foram consultados os dados do Censo Demográfico do
ano de 2010 do IBGE, recortados no nível de setor censitário, tendo em vista que a AID do Meio Antrópico
foi definida com base nos 4 setores censitários que envolvem a ADA e seu entorno imediato. Estes setores
possuem os códigos nº 354390715000001, 354390715000002, 354390715000003, e 354390705000226,
todos no município de Rio Claro. Também foi realizada uma Pesquisa de Percepção Ambiental com a
população residente no entorno do empreendimento, baseando-se em levantamentos primários por
meio de entrevistas, considerando as condições de vida e ambientais da região.
Para a Área Diretamente Afetada (ADA), considera-se a área que será efetivamente utilizada para a
ampliação da atividade de extração de argila e que sofrerá os impactos diretos. Esta área possui
edificações, algumas habitadas, sendo que a empresa deverá negociar aquisição ou arrendamento das
propriedades à medida em que avançarem tanto a análise de viabilidade ambiental quanto as futuras
frentes de extração. A Pesquisa de Percepção Ambiental e o Uso do Solo da ADA serão tratados com mais
detalhamento neste item.
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9.2.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
O Diagnóstico do Meio Antrópico tem por objetivo apresentar os dados sociais e econômicos do município
que compõe a Área de Influência Indireta (AII) definida para este meio. A AII definida foi o município de
Rio Claro, que receberá praticamente toda a influência da ampliação do empreendimento.
A escolha deste município está fundamentada em quatro critérios prioritários, sendo que o primeiro diz
respeito ao fato do empreendimento já se localizar em Rio Claro e de que a ampliação em questão estará
totalmente inserida dentro dos limites deste município. O segundo se refere à malha de escoamento da
produção, caracterizada pelo modal rodoviário e composta por duas rodovias estadual e federal (SP-127
e BR-364), sendo a última de grande circulação e com importância regional.
O terceiro critério apontado para definição da AII foi a absorção de mão de obra pela mineração
considerando os municípios que fornecem trabalhadores para a unidade. No presente caso, compreendese apenas o município de Rio Claro, uma vez que este fornece 100% da mão de obra empregada na Barra
do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Por fim, o último critério refere-se à distribuição da produção da mineração, a qual se concentra no
próprio município de Rio Claro, que constitui a maior parcela do mercado consumidor do
empreendimento objeto do presente estudo.

Caracterização da Área de Influência Indireta (AII)
Neste tópico serão detalhados o contexto histórico e os principais acontecimentos que contribuíram para
a ocupação e formação do atual município, os quais remontam a um período de quase 300 anos de
história colonial, imperial e republicana, com centenas de anos de história indígena (Prefeitura de Rio
Claro, 2018), sendo estes, cronologicamente:
•

A partir de 1719, com a descoberta do ouro em Cuiabá - MT, os povoadores começaram a cruzar
os campos ou sertões de Araraquara, que compreendiam os atuais municípios de Araraquara, São
Carlos, Descalvado e Rio Claro. Bandeirantes e aventureiros se fixaram e construíram as primeiras
casas nas margens do Ribeirão Claro.

•

Em 1817, Manoel de Barros Ferraz e a família Galvão, procedentes de Itu, requerem a primeira
sesmaria nos sertões de Morro Azul. No ano seguinte foi concedida a segunda sesmaria à família
Góes Maciel e três anos depois aos irmãos Pereira.

•

Em 1822, com a criação da Vila da Constituição, hoje Piracicaba, se inicia a formação do povoado
denominado São João Batista do Ribeirão Claro. Já em 1830 foi criado o distrito São João Batista
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de Rio Claro, pertencente ao município de Piracicaba. Outra sesmaria importante foi concedida
ao capitão Francisco da Costa Alves às margens do rio Corumbataí.
•

A partir das concessões das sesmarias fazendeiros começam a ocupar a região, trazendo mão-deobra escrava, agregando trabalho e dinheiro à produção da terra. Mais tarde, imigrantes suíços e
alemães são introduzidos como alternativa para mão-de-obra pelo Senador Vergueiro, já no
contexto do abolicionismo.

•

Em 1845, ganha autonomia administrativa, quando elevado à categoria de vila pela Lei Provincial
nº 13, de 07 de março de 1845, com a denominação de São João do Rio Claro. Foi elevado à
condição de cidade pela Lei Provincial nº 44, de 30 de abril de 1857.

•

Em 1876, foi inaugurada a ligação ferroviária entre Campinas e Rio Claro pela Companhia Paulista
de Estrada de Ferro, por onde era transportado o café com destino ao porto de Santos. Em 1881
e 1885 foram construídas outras ferrovias, ligando Rio Claro a São Carlos e Araraquara
respectivamente, pela Companhia de Estradas de Ferro de Rio Claro.

•

Com a Lei Estadual nº 975, de 20 de dezembro de 1905, o município passou a ser denominado Rio
Claro.

A fase produtiva “pioneira” de Rio Claro foi entre os anos 1873 a 1929, vinculada à economia cafeeira,
com forte participação de imigrantes estrangeiros, principalmente italianos e alemães, com uma estrutura
produtiva definida basicamente em a) beneficiamento e transformação de matérias-primas de origem
agrícola e extrativa mineral e vegetal; b) fabricação de bens de consumo direto da população; c) produção
metalomecânica. A fase “tradicional” se estendeu de 1930 a 1968, na qual foram mais caraterísticas a
participação do ramo têxtil no município, caracterizado pela aparição de pequenos estabelecimentos e a
tímida inciativa empresarial local. Finalmente, surge a fase “dinâmica” de 1969 em diante, caracterizada
por uma forte aceleração do crescimento industrial, protagonizada por investidores de âmbito nacional e
internacional (Selingardi-Sampaio, 2010).
Atualmente, Rio Claro (Foto 9.2.1.1) conta com uma população estimada de 204.747 habitantes e o
gentílico do município é rio-clarense (IBGE, 2018a). O município integra, junto com Cordeirópolis, Ipeúna,
Iracemápolis e Santa Gertrudes, do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes (que inclui a indústria cerâmica e
de mineração associada), “com parque industrial especializado na produção de pisos e revestimentos,
considerado o principal aglomerado produtivo minero-cerâmico do país” (IPT, 2012 apud Prefeitura de
Rio Claro, 2014a).
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Foto 9.2.1.1 - Vista aérea do município de Rio Claro (Prefeitura de Rio Claro, 2018)

Demografia e Indicadores sociais
a) População
A Tabela 9.2.1.1 apresenta a população da AII, que atualmente é de 198.330 habitantes, de acordo com
as projeções do SEADE (2018). A área total de 498,42 km2 apresenta uma densidade demográfica de
397,92 habitantes por quilômetro quadrado.
Tabela 9.2.1.1 - Dados demográficos do município de Rio Claro
Município

População (hab)*

Área (km2)

Densidade Demográfica
(hab/km2)* 2018

Rio Claro

198.330

498,42

397,92

Fonte: SEADE, 2018; *valor estimado

A Tabela 9.2.1.2 apresenta a evolução da população nos últimos anos no Estado de São Paulo, na Região
Administrativa (RA) de Campinas e no município de Rio Claro. No último ano retratado, a RA de Campinas
constituiu 15,46% da população total do estado, ao passo que o município de Rio Claro representou
0,45%.

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

158

Página: 728

Tabela 9.2.1.2 - Evolução da população de 1990 a 2017
Limite territorial

1990

2000

2010

2017*

Estado de São Paulo

30.783.108

36.974.378

41.223.683

43.674.533

RA de Campinas

4.258.418

5.383.260

6.241.314

6.752.717

Rio Claro

134.468

167.902

186.095

196.904

Fonte: SEADE, 2018; *valor estimado

O Gráfico 9.2.1.1 representa os valores da Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população,
cuja interpretação se baseia no crescimento médio da população em determinado período de tempo,
neste caso entre os anos 1991 e 2018, sendo mais comum a população apresentar crescimento
exponencial ou geométrico (SEADE, 2018).
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Gráfico 9.2.1.1- Taxa geométrica do crescimento anual da população no Estado de São Paulo, na RA de Campinas
e no município de Rio Claro, 1991-2018 (SEADE, 2018)

Nesse contexto, são apresentados os dados do Estado de São Paulo e da RA de Campinas que foram de
1,82% e 2,31%, no período de 1991 a 2000, 1,09% e 1,49% para os anos 2000 a 2010 e com valores de
0,82% e 1,11% nos anos 2010 a 2018, respectivamente. No caso do município de Rio Claro, os dados
obtidos são: 2,28%, 1,03% e 0,80%, respectivamente, para os períodos de 1991-2000, 2000-2010 e 20102018.
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Nota-se que no período retratado a RA de Campinas apresentou as maiores taxas geométricas de
crescimento anual da população, superando a do Estado de São Paulo e do município de Rio Claro entre
os anos 1991 e 2018. Entretanto, esta taxa geométrica do crescimento diminuiu nos últimos anos para os
três casos.
O grau de urbanização, segundo o SEADE (2018), é a divisão entre a população urbana e a população total,
em percentual. Nos anos 2000, 2010 e 2017 o município de Rio Claro superou o grau de urbanização do
Estado de São Paulo e da RA de Campinas, compreendendo valores de 97,18%, 97,57% e 97,75%, como
se observa no Gráfico 9.2.1.2.
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Gráfico 9.2.1.2 - Grau de urbanização no Estado de São Paulo, na RA de Campinas e no município de Rio
Claro nos anos 2000, 2010 e 2017 (SEADE, 2018)

Taxa de natalidade
A taxa de natalidade indica a relação entre nativivos de uma determinada localidade, registrados em um
período, e a população estimada para o meio do mesmo período, multiplicada por 1000 (SEADE, 2018). O
Gráfico 9.2.1.3 ilustra a tendência desta taxa para o Estado de São Paulo, a Região Administrativa de
Campinas e o município de Rio Claro.
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Gráfico 9.2.1.3- Taxa de natalidade por mil habitantes no Estado de São Paulo, na RA de Campinas e no
município de Rio Claro, nos anos 2000, 2010 e 2016 (SEADE, 2018)

No ano 2000, o Estado de São Paulo apresentou valor superior à RA de Campinas e ao município de Rio
Claro, sendo estes 18,92, 16,99 e 15,16, respectivamente. Esta tendência também se encontra presente
nos anos seguintes, 2010 e 2016.
Os menores índices apresentados nesse indicador são para o município de Rio Claro, o que corrobora com
a redução da taxa geométrica do crescimento anual da população, apresentada anteriormente.

Taxa de migração
A taxa de migração é definida pela fórmula matemática que resulta do quociente entre o saldo migratório
e a população no meio do mesmo período (SEADE, 2018). No Gráfico 9.2.1.4 apresenta-se esta taxa
migratória entre os anos 2000 e 2010 para o Estado de São Paulo, RA de Campinas e município de Rio
Claro.
Destaca-se a diminuição da taxa migratória no município de Rio Claro, que no ano 2000 era de 13,24 e em
2010 foi de 4,4. Não obstante, no Estado de São Paulo e na RA de Campinas, a taxa reduziu de 4,31 para
1,21, no primeiro caso, e de 10,43 para 6,46, no segundo.
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Gráfico 9.2.1.4 - Taxa de migração por mil habitantes no Estado de São Paulo, na RA de Campinas e no
município de Rio Claro, nos anos 2000 e 2010 (SEADE, 2018)

Estrutura Etária e Razão de Sexos
Os dados apresentados nesta seção são projeções elaboradas pelo método dos componentes
demográficos que realiza a Fundação SEADE (2018), para o Estado de São Paulo, a RA de Campinas e o
município de Rio Claro.
De acordo com os dados adquiridos, as estruturas etárias apresentam padrão similar de população quanto
ao sexo. Analisando as áreas de estudo, a população feminina prevalece nas três. Já em relação à idade,
os três limites estudados indicam concentração nas mesmas faixas etárias, entre 20 a 39 anos, sendo
aproximadamente de 33% nos três casos.
No Gráfico 9.2.1.5 observa-se a distribuição da população total de Rio Claro, composta principalmente
por mulheres (51,36% do total). A faixa etária de 30 a 34 anos aparece com a maior população, sendo
8,80% do total, constituída por 4,43% dos homens e 4,37% das mulheres. Em seguida, aparece o intervalo
de 35 a 39 anos, com 8,58% do total, conformada por 4,28% dos homens e 4,30% das mulheres. Na faixa
etária de 25 a 29 anos são 4,10% das mulheres e 4,14% dos homens, somando 8,24% do total. A
distribuição da população por sexo está concentrada no intervalo entre 25 e 44 anos, com 16,61% de
homens e 16,70% de mulheres. A razão de sexo, número de homens para cada cem (100) mulheres, para
o município em 2017 foi de 94,70%, indicando predominância do sexo feminino.
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Gráfico 9.2.1.5 - Município de Rio Claro: distribuição da população por sexo, segundo os grupos por idade, em 2017
(SEADE, 2018)

Na Região Administrativa de Campinas (Gráfico 9.2.1.6), há mais homens e mulheres na faixa etária de 30
e 34 anos, respectivamente, 4,47% e 4,39% (8,86% do total). Em seguida, aparece o intervalo de 35 a 39
anos, com 4,23% de homens e 4,26% de mulheres (8,49% do total). A concentração populacional está na
faixa entre 20 e 39 anos, representando 16,96% de homens e 16,64% de mulheres. A razão de sexo em
2017 foi de 96,92, destacando a maior proporção de mulheres na RA.
No Estado de São Paulo (Gráfico 9.2.1.7) há mais mulheres (4,29%) que homens (4,26%) na faixa etária
entre 30 e 34 anos. Em segundo lugar se encontra a faixa de 35 a 39 anos, com 4,07% de homens e 4,25%
das mulheres. Nota-se que a maior concentração de pessoas na pirâmide etária compreende a faixa de
20 a 39 anos, representando 16,50% para o sexo masculino e 16,50% para o feminino. A razão de sexo no
Estado de São Paulo em 2017 foi de 94,8, reiterando a predominância de mulheres no território paulista.
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Gráfico 9.2.1.6 – Região Administrativa de Campinas: distribuição da população por sexo, segundo os grupos por
idade, em 2017 (SEADE, 2018)
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Gráfico 9.2.1.7 – Estado de São Paulo: distribuição da população por sexo, segundo os grupos por idade, em 2017
(SEADE, 2018)
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b) Indicadores Sociais
Os indicadores sociais avaliados foram: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Índice
Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta por indicadores de três
dimensões do desenvolvimento humano: (1) vida longa e saudável, (2) acesso ao conhecimento e (3)
padrão de vida, traduzidos nas dimensões de Longevidade, Educação e Renda. O IDHM brasileiro segue
as mesmas dimensões do IDH Global, mas vai além ao adequar a metodologia global ao contexto
brasileiro, visando ao estudo das municipalidades (PNUD, 2018).
Neste sentido, quanto mais próximo do valor 1, maior será o desenvolvimento humano na municipalidade
estudada, como mostrado na Tabela 9.2.1.3, que identifica as categorias do IDHM, seus respectivos
valores e faixas.
Tabela 9.2.1.3 - Categorias do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
Município

Faixas de Desenvolvimento Humano
Municipal

Muito alto

De 0,800 a 1,000

Alto

De 0,700 a 0,799

Médio

De 0,600 a 0,699

Baixo

De 0,500 a 0,599

Muito baixo

De 0,000 a 0,499

Fonte: PNUD, 2018.

A dimensão “Longevidade” representa o número médio de anos que a população viverá a partir do ano
de nascimento. Este indicador é calculado de maneira indireta através dos dados dos Censos
Demográficos do IBGE.
A Educação (acesso ao conhecimento) é medida pela composição de indicadores de escolaridade da
população adulta e do fluxo escolar da população jovem. A escolaridade da população adulta é medida
pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade, com Ensino Fundamental completo; já o fluxo
escolar da população jovem é calculado através da média aritmética do percentual de crianças entre 5 e
6 anos frequentando a escola, do percentual de jovens entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do
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Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), do percentual de jovens entre 15 e 17 anos com Ensino Fundamental
completo e do percentual de jovens entre 18 e 20 anos com Ensino Médio completo.
Finalmente, a dimensão de Renda (padrão de vida) é medida pela renda municipal per capita, ou seja, a
renda média de cada residente do município. O Gráfico 9.2.1.8 apresenta os valores do IDHM
correspondente aos componentes deste indicador para o município de Rio Claro e o Estado de São Paulo
nos anos 2000 e 2010.

Gráfico 9.2.1.8 - Índice de Desenvolvimento Humano do município de Rio Claro (SEADE, 2018)

O IDHM de Rio Claro, em 2010, era de 0,803, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento
Humano Muito Alto (IDH entre 0,800 a 1,000). A dimensão que mais contribuiu para o índice foi a
Longevidade, com índice de 0,862, seguida da Renda, com índice de 0,784, e da Educação, com índice de
0,766.
Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,734 para 0,803 – aumentando 9,4% em termos absolutos. Neste
período, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de 20,3%),
seguida por Longevidade (6,0%) e Renda (2,8%), mantendo o mesmo padrão do Estado de São Paulo.
Em 2010, Rio Claro ocupava a 19ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Neste
ranking, o maior IDHM brasileiro pertence ao município de São Caetano do Sul - SP (0,862) e o menor ao
município de Melgaço - PA (0,418).
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Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2014a), o Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS) é composto por três indicadores setoriais que mensuram as condições
atuais de um município em termos de Renda, Escolaridade e Longevidade – parecido com o IDHM, mas
com variáveis distintas – e, também, por uma tipologia constituída de 5 (cinco) grupos que resumem a
situação dos municípios, segundo os três indicadores supracitados, os quais são:
•

Indicador de Riqueza Municipal - consiste na combinação de registros administrativos
fornecidos anualmente pelas Secretarias de Estado dos Negócios da Fazenda e da Energia do
Estado de São Paulo e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que compõem quatro variáveis:
(i) consumo residencial de energia elétrica por ligação; (ii) consumo anual de energia elétrica
na agricultura, no comércio e nos serviços por ligações; (iii) remuneração média dos
empregados com carteira assinada e do setor público; e (iv) valor adicionado fiscal per capita.

•

Indicador de Longevidade - combina projeções populacionais e dados do Registro Civil,
produzidos anualmente pela Fundação SEADE, sendo as variáveis utilizadas: mortalidade
perinatal, mortalidade infantil, mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos e de 60 a 69 anos.

•

Indicador de Escolaridade - resulta da combinação de dados provenientes do Censo Escolar e
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), publicados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação. Compreende
os seguintes indicadores: taxa de atendimento escolar na faixa entre 4 e 5 anos; média das
proporções de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública que atingiram pelo
menos o nível adequado nas provas de português e matemática; média das proporções de
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública que atingiram pelo menos o nível
adequado nas provas de português e matemática; e taxa de distorção idade-série no Ensino
Médio.

Estes três indicadores variam entre os valores de 0 a 100, sendo que zero representa a pior situação e 100
a melhor. O IPRS compila três dimensões que o compõem, agrupando os municípios paulistas segundo a
similaridade de suas situações, identificando cinco grupos conforme a Tabela 9.2.1.4.
Os dados referentes ao Estado de São Paulo e ao município de Rio Claro - relativos à Riqueza Municipal,
Longevidade e Escolaridade, que compõem o IPRS estão elucidados no Gráfico 9.2.1.9.
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Tabela 9.2.1.4 - Critérios adotados para a formação dos grupos dos municípios do IPRS
Grupos

Critérios

Descrição

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade
Grupo
1

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade

Municípios que se caracterizam por um
nível elevado de riqueza com bons níveis
nos indicadores sociais.

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Grupo
2

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade

Municípios, que embora com níveis de
riqueza elevados, não são capazes de
atingir bons indicadores sociais.

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade
Grupo
3

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade

Municípios com nível de riqueza baixo,
mas com bons indicadores sociais.

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Grupo
4

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade

Municípios que apresentam baixos níveis
de riqueza e níveis intermediários de
longevidade e/ou escolaridade.

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Grupo
5

Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade

Municípios mais desfavorecidos do
estado, tanto em riqueza quanto nos
indicadores sociais.

Fonte: SEADE, 2014a.

Gráfico 9.2.1.9 - Índice Paulista de Responsabilidade Social do Estado de São Paulo e do município de Rio
Claro (SEADE, 2014b)
ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

168

Página: 738

O município de Rio Claro, na apuração deste índice, entre os anos de 2010 e 2012, classificou-se no Grupo
1 no primeiro caso, que agrega os municípios mais favorecidos do estado, tanto em riqueza, como em
longevidade e educação, tendo caído para o Grupo 2 no segundo ano, indicando decaimento desses
índices sociais.
No quesito riqueza, o município ocupou a 83ª e a 88ª posições, respectivamente, nos anos de 2010 e 2012
e apresentou os seguintes resultados:
•

O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos serviços
variou de 14,5 MWh para 14,6 MWh;

•

O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial variou de 2,2 MWh para 2,3 MWh;

•

O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.866 mil para R$ 2.006 mil; e

•

O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 25.653 mil para R$ 27.882 mil.

Nesta dimensão, Rio Claro somou um ponto no indicador em seu escore de riqueza entre 2010 e 2012,
mas encontra-se abaixo da média estadual e perdeu posições neste ranking.
Para o indicador longevidade, as variáveis obtidas foram as elencadas abaixo:
•

A taxa de mortalidade infantil (a cada mil nascidos vivos) manteve-se em 13,8;

•

A taxa de mortalidade perinatal (a cada mil nascidos vivos) cresceu de 16,0 para 17,2;

•

A taxa de mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes na faixa etária) mantevese em 1,4;

•

A taxa de mortalidade de pessoas de 60 a 69 anos (a cada mil habitantes na faixa etária)
manteve-se em 15,6.

Como se pode notar, o município de Rio Claro reduziu seu escore em um ponto nesta dimensão, situandose abaixo do nível médio estadual, e retrocedeu no ranking de longevidade passando da 388ª posição em
2010 à 454ª em 2012.
Referente à dimensão escolaridade, no período de 2010-2012, Rio Claro apresentou a seguinte
configuração:
•

A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos manteve-se em 100%;

•

A média da proporção de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública que
atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática diminuiu de 46,8% para
32,5%;
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•

A média de proporção de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública que
atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática variou de 27,8% para 28,6%;

• O percentual de alunos com atraso escolar no Ensino Médio decresceu de 12,5% para 11,3%.

Entre 2010 e 2012, o município retrocedeu nesta dimensão, bem como sua posição relativa neste ranking,
embora o escore deste indicador esteja acima do nível médio estadual, ocupando em 2010 e 2012 as
posições 119ª e 278ª, respectivamente (SEADE, 2014b).

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) foi elaborado em 2010 para suprir as deficiências de
análise do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), uma vez que este não chega a uma escala
intraurbana de detalhe, capaz de mostrar as desigualdades sociais e territoriais de um município,
tampouco a segregação espacial que ocorre principalmente nas grandes cidades.
O IPVS encontra-se baseado em informações socioeconômicas que compreendem: renda domiciliar per
capita, rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio, porcentagem de domicílios com renda
domiciliar per capita de até meio salário mínimo, porcentagem de domicílios com renda domiciliar per
capita inferior a meio salário mínimo e porcentagem de pessoas responsáveis pelo domicílio
alfabetizadas. Além disso, leva em consideração dados demográficos que se baseiam nas seguintes
informações: porcentagem de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos, porcentagem de mulheres
responsáveis de 10 a 29 anos, idade média das pessoas responsáveis e porcentagem de crianças de 0 a 5
anos de idade (SEADE, 2013a). Estes dados são investigados pelo Censo, sendo utilizados, no presente
caso, as informações do Censo Demográfico 2010. O IPVS se divide em sete grupos:
•

Grupo 1 - baixíssima vulnerabilidade: englobam os setores censitários em melhor situação
socioeconômica (muito alta), com níveis mais elevados de rendimento domiciliar per capita,
independentemente do ciclo de vida familiar, de presença de crianças de zero a cinco anos, de
idade e gênero do chefe de família, da situação urbana ou rural, e de tipos não especiais ou
subnormais/favelas. Em decorrência deste critério de seleção, o grupo concentra domicílio com
responsáveis mais velhos e baixa proporção de crianças com até cinco anos;

•

Grupo 2 - vulnerabilidade muito baixa: abrange uma proporção da população residente com
renda domiciliar per capita média e com famílias adultas e idosas, independentemente do ciclo
de vida familiar, de presença de crianças de zero a cinco anos, de idade e gênero do chefe de
família, da situação urbana ou rural e de tipos não especiais ou subnormais/favelas;
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•

Grupo 3 - vulnerabilidade baixa: formado pelos setores censitários que se classificam nos níveis
intermediários na dimensão socioeconômica, independentemente da situação urbana ou rural,
e de tipos não especiais ou subnormais/favelas. Seu perfil demográfico caracteriza-se pela
predominância de famílias jovens, isto é, com forte presença de chefes com menos de 30 anos
e de crianças de até cinco anos e com alta proporção de mulheres jovens responsáveis pelo
domicílio;

•

Grupo 4 - vulnerabilidade média, composto por setores que apresentam níveis baixos na
dimensão socioeconômica, em área urbana, independentemente dos tipos não especiais ou
subnormais/favelas. Seu perfil demográfico caracteriza-se pela predominância de famílias
adultas e idosas;

•

Grupo 5 - vulnerabilidade alta (urbano): engloba os setores censitários que possuem níveis
baixos na dimensão socioeconômica, em área urbana de tipo não especial. Seu perfil
demográfico caracteriza-se pela forte presença de mulheres responsáveis pelo domicílio e de
crianças com até cinco anos;

•

Grupo 6 - vulnerabilidade muito alta (urbano): abrange a proporção da população residente
com níveis muito baixos na dimensão socioeconômica e com grande proporção de domicílios
com renda per capita abaixo da linha da pobreza, em aglomerados subnormais urbano/favelas;
e

•

Grupo 7 - vulnerabilidade alta (rural): contém a proporção da população residente em setores
censitários com os mais baixos níveis na dimensão socioeconômica, em setores rurais,
independentemente do ciclo de vida familiar, de presença de crianças de zero a cinco anos e
de idade e gênero do chefe de família. Caracterizam-se, na dimensão socioeconômica, pela alta
proporção de domicílios com renda per capita abaixo da linha de pobreza e indigência e pela
maior presença de responsáveis por domicílio não alfabetizados.

Segundo dados do SEADE (2013b), o município de Rio Claro possuía em 2010 renda domiciliar média de
R$ 2.619 mil, sendo que em 9,9% dos domicílios não ultrapassavam meio salário mínimo per capita.
Quanto aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 48 anos e aqueles
com menos de 30 anos representavam 13,5% do total. Dentre as mulheres responsáveis por domicílios,
13,8% tinham até 30 anos e 7,2% do total da população referiam-se a crianças com menos de seis anos
de idade. O Gráfico 9.2.1.10 apresenta a vulnerabilidade da população segundo o IPVS do Estado de São
Paulo e do município de Rio Claro, dividida pelos grupos acima qualificados.
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Gráfico 9.2.1.10 – Distribuição da população segundo grupos do IPVS no Estado de São Paulo e município de Rio
Claro em 2010 (SEADE, 2013b)

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 4.359 pessoas (2,4% do total). No espaço ocupado por esses
setores censitários o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$ 4.841 e em 1,9% deles a renda
não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade
média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam
24,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 27,9% tinham até 30 anos e a parcela de crianças com
menos de seis anos equivalia a 7,9% do total da população desse grupo.
O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 98.400 pessoas (53,4% do total). No espaço ocupado por esses
setores censitários o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$ 3.077 e em 5,7% deles a renda
não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade
média dos responsáveis pelos domicílios era de 52 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam
8,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 7,9% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com
menos de seis anos equivalia a 5,6% do total da população desse grupo.
O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 43.571 pessoas (23,7% do total). No espaço ocupado por esses setores
censitários o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$ 2.052 e em 12,1% deles a renda não
ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média
dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,0%.
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Dentre as mulheres chefes de domicílios 23,0% tinham até 30 anos e a parcela de crianças com menos de
seis anos equivalia a 8,6% do total da população desse grupo.
O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 19.685 pessoas (10,7% do total). No espaço ocupado
por esses setores censitários o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$ 1.668 e em 18,1%
deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de
30 anos representavam 13,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,7% tinham até 30 anos e a
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,3% do total da população desse grupo.
O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 18.099 pessoas (9,8% do total). No espaço ocupado
por esses setores censitários o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$ 1.410 e em 26,0%
deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos de
30 anos representavam 23,0%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 23,0% tinham até 30 anos e a
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 11,3% do total da população desse grupo.
Em relação ao Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta – setor urbano) e ao Grupo 7 (vulnerabilidade alta –
setor rural), ressalta-se que em Rio Claro não houve população enquadrada nesses grupos.

Indicadores Econômicos e Estrutura Produtiva
Rio Claro está inserido na Região Administrativa (RA) de Campinas, que possui 6.752.717 habitantes.
Segundo dados da Fundação SEADE referente ao ano de 2018, são 90 municípios, com diferentes
realidades econômicas. A seguir, será contextualizada a situação econômica a partir de determinados
indicadores, para comparação entre Rio Claro, a RA e o Estado de São Paulo.

a) PIB e PIB per capita
O PIB per capita é um indicador que consiste na divisão entre o total dos bens e serviços produzidos pelas
unidades produtoras e o total de membros de uma população (SEADE, 2018). Embora este índice seja útil
e amplamente utilizado na literatura econômica em geral, por ser aferido da forma explicitada, se
tratando assim de uma média estimada, acaba por ocultar várias disparidades na distribuição de renda.
Logo, um país pode apresentar um bom nível de PIB per capita, contraposto a um alto índice de
concentração de renda e grande desigualdade social, sendo o inverso também aplicável. Ademais, o PIB
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per capita não deve ser visto como medida de bem-estar municipal, uma vez que o produto gerado em
cada município não é integralmente nele apropriado e vice-versa.
A Tabela 9.2.1.5 apresenta indicadores do PIB para o Estado de São Paulo, para a Região Administrativa
de Campinas e para o município de Rio Claro. Verifica-se que a Região Administrativa de Campinas
contribuiu com 17,83% do PIB paulista, enquanto o município de Rio Claro contribuiu com 0,46% segundo
os últimos dados disponibilizados pelo SEADE, em 2015.
Tabela 9.2.1.5 - Dados do PIB para o Estado de São Paulo, Região Administrativa de Campinas e do município da AII,
em 2015
Economia

Estado de São Paulo

Região Administrativa
de Campinas

Rio Claro

PIB (mil R$)

1.939.890.056,24

345.850.562,49

8.531.051,24

PIB per capita (R$)

45.064,93

52.178,91

43.954,78

Participação no PIB do estado (%)

100

17,83

0,46

Fonte: SEADE (2018).

O PIB também pode ser analisado sob a ótica dos valores adicionados, que representam a contribuição
total da indústria, dos serviços e da agropecuária na composição total do PIB municipal. O Gráfico 9.2.1.11
contempla a distribuição da participação destes setores em cada unidade territorial ora analisada.
100%
90%
80%

70%
60%

60,1%

67,1%

76,5%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

39,3%

31,2%

21,9%
1,6%

Estado de São Paulo
Participação Agropecuária

0,6%

1,7%

RA de Campinas
Participação Indústria

Rio Claro
Participação Serviços

Gráfico 9.2.1.11 – Distribuição dos Valores Adicionados Totais do PIB no Estado de São Paulo, RA de
Campinas e município da AII, no ano de 2015 (SEADE, 2018)
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A AII concentra 60,1% da participação no total do valor adicionado no setor de serviços, seguindo a
tendência observada na Região Administrativa e no Estado de São Paulo. Ocupa o segundo lugar o setor
industrial, com mais de 39,3% no município de Rio Claro, superando os índices do Estado (21,9%) e da
Região Administrativa (31,2%). A participação do setor de agropecuária teve a menor representatividade
em todos os recortes territoriais amostrados, variando de 0,6% a 1,7%.
A contextualização econômica do município serve como indicativo de sua dinâmica produtiva, destacando
os segmentos econômicos predominantes e a importância de sua produção nos âmbitos regional e
estadual.

b)

Valores Adicionados por setor econômico

A estrutura produtiva da AII foi caracterizada a partir de dados dos setores econômicos, tendo como base
as informações em nível municipal disponibilizadas pela Fundação SEADE. Os setores de Agropecuária,
Indústria e Serviços foram analisados considerando o seu Valor Adicionado (Tabela 9.2.1.6) o qual,
segundo definição do órgão oficial, indica o “valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos
no seu processo produtivo” (SEADE, 2018).
Tabela 9.2.1.6 - Valor Adicionado (em mil reais correntes) dos setores produtivos no município da AII em 2015
Setores

Rio Claro (R$ x 1.000)

Agropecuária

41.008,92

Indústria

2.857.895,83

Serviços

4.367.088,03

TOTAL

7.265.992,78

Fonte: SEADE (2018).

Adiante são caracterizados cada um dos setores produtivos no âmbito da Área de Influência Indireta.

Setor Primário: Agropecuária
A primeira análise refere-se ao Setor Primário, ou seja, às atividades de extração e/ou produção de
matéria-prima. No presente caso, a Agropecuária será caracterizada a partir de sua subdivisão nas três
categorias: Agricultura, Pecuária e Silvicultura.
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No que diz respeito à Agricultura, o município de Rio Claro apresentava os cultivos constantes na Tabela
9.2.1.7 no ano 2012. Nota-se, por exemplo, cultivos em maior quantidade de cana de açúcar, seguido da
laranja, limão, milho e tangerina. Em menores quantidades estão mandioca, manga, abacate, arroz,
maracujá, banana, café e feijão.
Tabela 9.2.1.7 – Produção agrícola (em toneladas) no município da AII durante o ano de 2012
Produtos

Rio Claro

Abacate

300

Arroz (em casca)

90

Banana (cacho)

72

Café (em grão)

36

Cana de açúcar

780.000

Feijão (em grão)

18

Laranja

59.850

Limão

5.000

Mandioca

740

Manga

384

Maracujá

80

Milho (em grão)

4.590

Tangerina

2.800

Fonte: SEADE (2018).

A criação de animais no município que integra a AII é bastante diversificada, com presença de oito tipos
de rebanhos, conforme mostra a Tabela 9.2.1.8, entre os quais se destacam as aves com 1.145.000
cabeças de galos, frangas, frangos e pintos, seguido de galinhas, com 87.950 cabeças, e de bovinos,
somando 16.190 cabeças, entre outros.
Quanto à silvicultura, os únicos bens produzidos pelo município da Área de Influência Indireta no ano de
2012, foram o carvão vegetal e lenha, com produtividade de 62 e 473 mil reais correntes,
respectivamente. Outros produtos relacionados à silvicultura, tais como eucalipto, madeira em tora e
resina, não possuem registro de produção nos últimos 10 anos (SEADE, 2018).
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Tabela 9.2.1.8 - Rebanhos (em cabeças) e Produção da Pecuária no município da AII em 2012
Produtos

Produção pecuária

Bovinos - rebanho

16.190

Caprinos - rebanho

93

Equinos - rebanho

550

Galinhas - rebanho

87.950

Galos, Frangas, Frangos e Pintos - rebanho

1.145.000

Muares - rebanho

60

Ovinos - rebanho

385

Suínos – rebanho

4.053

Leite - produção (em mil litros)

431

Mel de abelha - produção (em quilogramas)

4.250

Ovos de Codorna – produção (em mil dúzias)

6.666

Ovos de Galinha – Produção (em mil dúzias)

3.327

Vacas Ordenhadas (cabeças)

965

Fonte: SEADE (2018).

A partir do exposto, verifica-se que o Setor Primário da AII apresenta produção que atende parcialmente
seu abastecimento interno. Assim, quando se avalia a participação da produção agrícola na formação da
renda do município de Rio Claro, é notável que o setor primário represente a menor contribuição ao PIB
dos municípios, conforme demonstrado anteriormente, no Gráfico 9.2.1.11.

Setor Secundário: Indústria
De acordo com o SEADE (2018), o setor secundário presente na Área de Influência Indireta do
empreendimento constitui-se por indústrias de oito segmentos, conforme indicado na Tabela 9.2.1.9.
O Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município, através da diferença entre o valor das saídas de
mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação prestados no seu território e o valor das
entradas de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação adquiridos, em cada ano civil. É
calculado pela Secretaria da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição do Índice de
Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS (SEADE, 2018).
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Tabela 9.2.1.9 - Valor Adicionado (em reais correntes) da Indústria nos municípios da AII, em 2012
Indústria

Valor Adicionado (em reais)

Extrativa

103.830.979,00

Minerais Não Metálicos

541.143.863,00

Metalurgia básica – Ferroso e Não ferroso

(*)

Produtos de metal

220.992.321,00

Máquinas e equipamentos

265.641.130,00

Eletrodomésticos/Máquinas para escritório e
equipamentos de informática

(*)

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

132.658.256,00

Material eletrônico e equipamentos de comunicações

4.148.649,00

Equipamentos médicos, óticos, de automação e
precisão/Material de transporte

(*)

Madeira

40.960.863,00

Móveis

116.745.496,00

Papel e celulose

3.097.468,00

Artigos de borracha

18.215.1353,00

Couros e calçados

(*)

Produtos químicos

412.831.311,00

Produtos de perfumaria e cosméticos

1.894.723,00

Produtos de plástico

905.292.203,00

Têxtil

3.187.535,00

Vestuário e Acessórios

(*)

Produtos Alimentícios

411.747.400,00

Bebidas

112.326.914,00

Edição, impressão e gravações

22.588.655,00

Reciclagem

2.068.708,00

Diversas

26.094.147,00

Fonte: SEADE (2018); (*) - (dado sigiloso)

Das atividades produtivas acima relacionadas, as mais representativas para o município de Rio Claro foram
os produtos de plástico, minerais não metálicos, produtos químicos e alimentícios, que arrecadaram mais
de R$ 400.000.000,00 cada. Em seguida aparecem as máquinas e equipamentos; produtos de metal;
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máquinas, aparelhos e materiais elétricos; móveis; bebidas; e extrativa, com mais de R$ 100.000.000,00
cada.
O grupo de minerais não metálicos, no qual se insere o empreendimento objeto da presente ampliação,
compreende a fabricação de vidro em todas as formas e por qualquer processo, e seus artefatos;
fabricação de produtos cerâmicos ou de barro cozido, de cimento, de gesso ou de materiais semelhantes;
aparelhamento e outros trabalhos em pedras; beneficiamento de minerais não metálicos quando esta
atividade não está associada à extração.
Com base nos dados ora analisados, verifica-se que o grupo de “minerais não metálicos”, que no caso de
Rio Claro é fortemente representado pela extração de argila para a indústria cerâmica, ocupa papel de
destaque na economia regional, já que o que se produz não é consumido exclusivamente no município
produtor. Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica - ABCERAM (2018), esta indústria, na atualidade,
pode ser subdivida principalmente em:
•

Cerâmica vermelha, que compreende aqueles materiais com coloração avermelhada
empregados na construção civil como tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos
cerâmicos, argilas expandidas e também utensílios de uso doméstico e de adorno;

•

Materiais de revestimento (placas cerâmicas), são aqueles materiais usados para construção
civil para revestimentos de paredes, pisos, bancadas e piscinas, nessa classificação estão os
pisos, azulejos, pastilhas, porcelanato etc.;

•

Cerâmica branca, compreende materiais constituídos por um corpo branco, subdividindo-se em
louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos para alta e baixa tensão, cerâmica artística,
e outros fins como químico, elétrico, térmico e mecânico;

•

Materiais refratários, grupo que compreende uma diversidade de produtos que têm como
finalidade suportar elevadas temperaturas no processo, podendo-se classificá-los quanto a
matéria-prima ou componente químico principal como sílica, alumínio etc.;

•

Isolantes térmicos, estes produtos se classificam em: refratários isolantes, isolantes térmicos
não refratários e fibras ou lãs cerâmicas;

•

Fritas e corantes, sendo que a primeira é um vidro moído fabricado por indústrias
especializadas e aplicado em superfícies do corpo cerâmico trazendo um aspecto vítreo que
aprimora a estética e resistência das peças. Os corantes constituem-se de óxidos puros ou
pigmentos inorgânicos sintéticos que são adicionados aos esmaltes ou cerâmicas
proporcionando colorações de diversas tonalidades e efeitos especiais;

•

Materiais abrasivos, parte da indústria de abrasivos que, por utilizarem matérias-primas e
processos semelhantes aos da cerâmica, constituem-se num segmento cerâmico;

•

Vidro, cimento e cal; e
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•

Cerâmica de alta tecnologia ou cerâmica avançada, classificadas de acordo com suas funções
em eletroeletrônicos, magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e
nucleares.

Como foi comentado, a AII pertence ao Polo Cerâmico de Santa Gertrudes e a região de Rio Claro
apresenta “grande potencial mineral de argila que é explorada tanto pela indústria cerâmica de
revestimento, quanto por pequenos produtores de cerâmica vermelha” (SCALCO e FERREIRA, 2013).
Os principais atores do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes são as “cerâmicas de Pisos e Revestimentos
Cerâmicos produzidos com tecnologia de produção de massa cerâmica conhecida por Via Seca” (CARIDADE
e TORKOMIAN, 2001). Esse tipo de tecnologia o diferenciou de outras indústrias, como outros clusters de
revestimentos cerâmicos europeus, Itália e Espanha por exemplo, que resultaram mais vantajosas
economicamente que a via úmida, diminuindo os preços em comparação com outras cidades (IAOCHITE,
2008). Isto se deve ao fato de consumir apenas um tipo de matéria-prima que se adapta perfeitamente
ao processo produtivo via seca, obtendo um produto de boa qualidade.
Os baixos custos permitiram que este polo tenha crescido competitivamente no mercado, não apenas
pelos preços de venda como também pela qualidade do produto, já que os pisos produzidos com a argila
vermelha têm a mesma qualidade da argila branca, utilizada pelas cerâmicas de outras regiões (IAOCHITE,
2008). Cada indústria de cerâmica busca estabelecer no mercado uma posição, e para isso se
estabeleceram normas técnicas brasileiras emanadas da ABNT, para oferecer um padrão de especificação
como garantia de qualidade (FERRO e STUARARO, 2013).

Setor Terciário: Serviços
O setor de Serviços, devido às suas particularidades, não permite que sua avaliação seja realizada por
meio de números de Produção ou de Valor de Produção como é feito para os demais setores econômicos
já discutidos. Assim, para a análise do setor terciário do município de Rio Claro, adotaram-se como base
os dados de valor adicionado fiscal e de estabelecimentos em funcionamento, numa tentativa de
dimensionar quais categorias de Serviços predominam em Rio Claro.
Para tanto, foram selecionados dados referentes ao valor adicionado fiscal (em reais correntes) do
Comércio e Serviços no município da AII levantados pelo SEADE (2018) para o ano de 2012, conforme se
observa na Tabela 9.2.1.10.
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Tabela 9.2.1.10 - Valor adicionado fiscal (em reais correntes) do setor de serviços de Rio Claro em 2012
Setor

Valor adicionado (em reais correntes)

Comércio atacadista

306.358.971,00

Comércio Varejista

781.018.136,00

Outros serviços

143.562.586,00

Total - Setor de Serviços

1.230.939.693,00

Fonte: SEADE (2018)

A partir destes dados, note-se que na AII os valores adicionados do comércio se concentram no varejo,
atingindo números iguais a 63,4%, sendo 24,9% para o comércio atacadista. A definição de comércio
varejista apresenta-se como a operação comercial mais comum no cotidiano das pessoas, visto que vende
produtos por unidade e o preço se estabelece pelo mercado local.
Com relação ao número de estabelecimentos registrados para o setor de serviços, em 2017 eram 1.976
e, desses, 1.421 estavam vinculados ao comércio varejista e 203 ao comércio atacadista, sendo que ambos
os dados excluem estabelecimentos relacionados a veículos automotores e motocicletas (SEADE, 2018).
Os demais estabelecimentos referem-se às atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (77)
e a outros serviços (275).

c)

Importância do Setor Minerário

A indústria mineral brasileira possui uma grande relevância para a economia do país. No que diz respeito
ao setor minerário, o Estado de São Paulo é o 4º produtor de minerais do país. Caracteriza-se pela
predominância da produção de bens minerais não metálicos e se distingue por ter sua produção voltada
para o consumo interno, contribuindo no abastecimento de insumos para diversos setores da indústria
de transformação (cimento, siderúrgica, cerâmica, vidreiro e tecnologia) para a agricultura e, de forma
intensa, para o complexo industrial da construção civil participando assim, nas últimas décadas, na
sustentação da expansão e consolidação do maior conglomerado urbano e industrial da América do Sul
(FIESP, 2017).
O setor brasileiro de revestimentos cerâmicos ocupa a segunda posição no mercado produtor e
consumidor mundial, situando-se atrás da China, e superou países como Espanha e Itália (ANFACER, 2017;
FIESP, 2017). É um grande gerador de empregos, atingido, aproximadamente, 27 mil postos de trabalho
diretos e 200 mil indiretos ao longo de todo o processo, com maior concentração nas regiões Sudeste, no
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Polo Cerâmico de Santa Gertrudes (SP), e Sul, no Polo Cerâmico de Criciúma (SC), e em expansão no
Nordeste do país (ABCERAM, 2017).
Arranjo Produtivo Local (APL) é definido pela concentração geográfica de empresas e instituições que se
relacionam em um setor particular. O APL de Santa Gertrudes se diferencia de Criciúma pela adoção de
tecnologias de produção via seca, representando, aproximadamente, 71% da produção e atendendo às
faixas de consumo mais populares (MME, 2018).
O surgimento do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes se deu a partir da indústria de cerâmica vermelha
(manufatura de tijolos e telhas) na década de 1970, inicialmente por imigrantes italianos e portugueses,
devido a abundância e qualidade da matéria-prima, boa infraestrutura, proximidade do mercado e
capacitação de trabalhadores e empresários. Mais tarde, os ceramistas diversificaram os produtos
passando a confeccionar tubos e pisos extrudados não esmaltados, ganhando popularidade. Já na década
de 1980 apareceram inovações tecnológicas no processo de moagem e prensagem a seco, e no início dos
anos 90 começa uma época de modernização das plantas, aparecem leis ambientais mais rigorosas e
consumidores mais exigentes.
A produção de telhas pouco a pouco foi cessando e o setor passou a se especializar na produção de
cerâmica de revestimento. O polo cerâmico chega à fase de maturidade no início dos anos 2000
(MACHADO, 2003; FIESP, 2017) e com essa especialidade congrega mais de 30 empresas cerâmicas, sendo
responsável por uma produção de 576 milhões de m2 de placas cerâmicas em 2014 e 641 milhões em
2015, sendo que esse valor corresponde a 90% da produção paulista e a 64% do total da produção
brasileira, “o que lhe confere a projeção de maior polo produtor cerâmico das Américas” (ASPACER, 2016
Apud JUNIOR e GAMBA, 2017; FIESP, 2017).
O progresso do polo atraiu novas indústrias e, dessa maneira, aumentou a produtividade e competividade
entre elas, melhorando a qualidade e lançando produtos diferenciados para atingir o mercado externo
(CHRISTOFOLETTI e MORENO, 2004). Em 2017, o Brasil exportou para 111 países, cujos principais destinos
eram América do Sul, América Central, América do Norte e Caribe (ANFACER, 2018).
A área de revestimentos (placas cerâmicas) possui duas associações: a ASPACER – Associação Paulista das
Cerâmicas de Revestimento e a ANFACER – Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para
Revestimento, Louças Sanitárias e congêneres. A Delta Indústria Cerâmica Ltda., empresa do mesmo
grupo da Barra do Tietê Comercial e Serviços, pertence às duas associações, criadas para dar suporte e
representar os interesses dos ceramistas.

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

182

Página: 752

Em consulta ao Portal da Agência Nacional de Mineração (ANM, 2018), utilizando a ferramenta intitulada
Sistema de Informações Geográficas da Mineração - SIGMINE, foram encontrados 317 processos
minerários ativos, em fases distintas, no município de Rio Claro, conforme apresentado na Tabela 9.2.1.11
e no mapa constante do Anexo IX.
Tabela 9.2.1.11 - Processos Minerários existentes na AII
Fases - Processos Minerários

Quantidade de Processos

Autorização de Pesquisa

101

Concessão de Lavra

68

Disponibilidade

25

Licenciamento Mineral

3

Requerimento de Lavra

85

Requerimento de Licenciamento

3

Requerimento de Pesquisa

32

TOTAL

317

Fonte: ANM (2018)

Do total de 317 processos minerários ativos, 71 (22,39%) possuem direito efetivo de lavra, sendo esses
de titularidade de 56 empresas. Nota-se, a partir dos dados apresentados, que há uma quantidade
considerável de empresas de mineração interessadas no município, o que confere grande importância ao
setor minerário no âmbito da Área de Influência Indireta.
As substâncias minerais objetivadas nos processos minerários localizados na AII são apresentadas na
Tabela 9.2.1.12.
Verifica-se, a partir dos dados dos processos já em fase de extração ou com reserva mineral aprovada,
que o mineral mais presente na AII é a argila (refratária ou para cerâmica vermelha), totalizando 46
processos, reafirmando as condições físicas da região apresentada no presente estudo. A areia fica na
segunda posição com 11,7%. Em menores proporções se encontram argilito, calcário dolomítico, água
mineral e outras substâncias (Gráfico 9.2.1.12).
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Tabela 9.2.1.12 - Processos Minerários existentes na AII, por substância
Substância Mineral

Quantidade de Processos

Água Mineral

6

Água potável de mesa

1

Areia

37

Areia de fundição

1

Areia para vidro

2

Areia quartzosa

1

Argila

195

Argila para cerâmica vermelha

1

Argila refratária

31

Argilito

9

Basalto

1

Basalto para brita

1

Calcário

2

Calcário dolomítico

8

Carvão

1

Diabásio

3

Diabásio para brita

2

Folhelho argiloso

1

Dado não cadastrado

14

TOTAL

317

Fonte: ANM (2018)
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Gráfico 9.2.1.12- Distribuição das substâncias minerais nos processos ANM da AII com título de lavra
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Quanto ao número de empregos formais associados à atividade minerária em Rio Claro, no ano de 2016
havia 3.444 postos de trabalho (SEADE, 2018), considerando-se as indústrias extrativas e de minerais não
metálicos, número que representa 17% do total de empregos formais no setor industrial da AII. Destacase que no Estado de São Paulo essa proporção é de 4,95% e na RA de Campinas é de 7,08%, fato que
indica a elevada representatividade do setor minerário em Rio Claro, apresentando mais que o triplo dos
empregos na indústria mineral que a média do Estado.

Rede Urbana e Hierarquia Funcional
O conceito de rede urbana permite identificar como se organiza a ocupação do território regional em
metrópoles, aglomerações urbanas e centros urbanos.
O município de Rio Claro está inserido na rede urbana da Região Administrativa de Campinas (RAC),
localizada ao norte da Região Metropolitana de São Paulo, e é composta por 90 municípios. Possui sete
Regiões de Governo: Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, São João da Boa Vista e
Rio Claro. A RAC possui uma logística aeroportuária, rodoviária e ferroviária, facilitando o escoamento da
produção para o mercado interno e para exportação. Além da abundante mão-de-obra com alta
qualificação técnico-profissional possui uma grande base de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
A Região de Governo de Rio Claro é composta por oito municípios: Analândia, Brotas, Corumbataí, Ipeúna,
Itirapina, Santa Gertrudes, Torrinha e Rio Claro.
A RAC possui uma população de 6.816.097, sendo que 4,25% se encontra concentrada na Região de
Governo de Rio Claro (SEADE, 2018). Os Níveis de Centralidade estabelecidos pelo IPEA (2002), bem como
seus parâmetros de delimitação e sua complexidade espacial encontram-se elencados na Tabela 9.2.1.13.
Dentre as categorias apresentadas, o município de Rio Claro, atualmente com 198.330 habitantes (SEADE,
2018), entraria na classificação de Aglomeração Urbana ou Centro Urbano, como centralidade de Ordem
sete.
Outra análise da Rede Urbana no âmbito da AII pode ser feita por meio de um estudo mais atual,
elaborado pelo IBGE e publicado no ano de 2007, denominado Regiões de Influência das Cidades - REGIC
(IBGE, 2007). Segundo este levantamento, as cidades se classificam entre cinco (5) grandes níveis de
hierarquia, os quais ainda podem se subdividir em dois (2) ou três (3) subníveis (Tabela 9.2.1.14), de
acordo com parâmetros como: função de gestão do território, centralidade empresarial e presença de
equipamentos e serviços.

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

185

Página: 755

Tabela 9.2.1.13 ‐ Níveis de Centralidade dos Centros Urbanos
Ordem

População Total
(habitantes)

População Total do Núcleo
(habitantes)

Complexidade Espacial

1

‐

‐

Metrópole Mundial

2

Mais de 2 milhões

Mais de 900 mil

Metrópole Nacional

3

Mais de 1 milhão

Mais de 600 mil

Metrópole Regional ou Aglomeração Urbana

4

Mais de 600 mil

Mais de 250 mil

Metrópole Regional ou Aglomeração Urbana

5

Mais de 350 mil

Mais de 150 mil

Aglomeração Urbana ou Centro Urbano

6

Mais de 250 mil

Mais de 100 mil

Aglomeração Urbana ou Centro Urbano

7

Mais de 150 mil

‐

Aglomeração Urbana ou Centro Urbano

8

Mais de 100 mil

‐

Aglomeração Urbana ou Centro Urbano

Fonte: IPEA, 2002

Tabela 9.2.1.14 ‐ Níveis de Hierarquia dos Centros Urbanos segundo o REGIC
Níveis de Hierarquia

Subníveis
Grande Metrópole Nacional

1 ‐ Metrópole

Metrópole Nacional
Metrópole
Capital Regional A

2 ‐ Capital Regional

Capital Regional B
Capital Regional C

3 ‐ Centro Sub‐Regional

4 ‐ Centro de Zona
5 ‐ Centro Local

Centro Sub‐Regional A
Centro Sub‐Regional B
Centro de Zona A
Centro de Zona B
‐

Fonte: IBGE ‐ REGIC (2007)

Dentre as hierarquias delimitadas pela REGIC, a Área de Influência Indireta classifica‐se como Centro Sub‐
regional A (Tabela 9.2.1.5), que integra 85 cidades medianas de mais de 95 mil habitantes, com atividades
de gestão menos complexas. Rio Claro possui uma área de atuação mais reduzida, concentrada nos
centros vizinhos como Analândia, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna e Santa Gertrudes, e possui
relacionamentos com centros externos à sua própria rede, como a metrópole nacional de São Paulo (IBGE,
2007).
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A Tabela 9.2.1.15 mostra os municípios que compõem a rede urbana de Rio Claro e seus respectivos níveis
hierárquicos.
Tabela 9.2.1.15 - Municípios que compõem a rede urbana de Rio Claro
Níveis de Hierarquia

Municípios

Grande Metrópole Nacional

São Paulo

Capitais Regionais A

Campinas (SP)

Capitais Regionais B

-

Capitais Regionais C

Piracicaba (SP)

Centros Sub-regionais A

Rio Claro

Centros Sub-regionais B

-

Centros de Zona A

-

Centros de Zona B

-

Centros Locais

Analândia, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Santa Gertrudes (SP)

Fonte: IBGE - REGIC (2007).

Trabalho e renda
De acordo com a definição fornecida pelo IMP - Informações dos Municípios Paulistas (SEADE, 2018),
emprego formal corresponde ao vínculo empregatício ativo comprovado pelo cadastro na Relação Anual
de Informações Sociais - RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego.
“Entende-se como vínculo empregatício a relação de emprego mantida com o
empregador durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho
remunerado com submissão hierárquica ao empregador e horário preestabelecido por
este. Esta relação pode ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ou pelo
Regime Jurídico Único, no caso de empregado estatutário do serviço público.” (SEADE,
2018, op. cit).

Durante os anos de 2014, 2015 e 2016 houve decréscimo dos empregos formais no município de Rio Claro,
conforme demonstrado na Tabela 9.2.1.16. Considerando o dado do período mais atual, ano de 2016, há
61.302 postos de trabalho formais. Verifica-se que, no período retratado, houve uma redução do número
de empregos formais em Rio Claro em 8,24% (5.509 postos de trabalho a menos), tendência também
observada na Região Administrativa (5,76% a menos) e no Estado de São Paulo (6,50% a menos).
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Tabela 9.2.1.16 - Empregos formais no Estado de São Paulo, na Região Administrativa de Campinas e no município
de Rio Claro
Ano
Localidade
2014

2015

2016

Estado de São Paulo

14.111.450

13.697.471

13.194.120

Região Administrativa de Campinas

2.141.653

2.083.163

2.018.203

Município de Rio Claro

66.811

65.112

61.302

Fonte: SEADE (2018)

A distribuição desses empregos formais, por setor produtivo, segundo as informações disponíveis no
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) para o ano de 2016 é apresentada na Tabela 9.2.1.17.
Tabela 9.2.1.17 - Número de empregos ativos por setor no município da AII
2015

2016

Setor
Quantidade

%

Quantidade

%

Serviços e Administração pública

26.342

40,4

25.582

41,7

Indústria

22.536

34,6

20.260

33,1

Comércio

12.046

18,5

11.988

19,6

Construção Civil

3.081

4,7

2.389

3,9

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

1.107

1,7

1.083

1,8

Total

65.112

100

61.302

100

Fonte: MTE – RAIS (2016)

O setor que mais empregou, nos anos de 2015 e 2016 foram os Serviços e Administração Pública com
26.342 e 25.582 postos de trabalho, respectivamente. Em seguida aparece o setor da Indústria com,
respectivamente, 22.536 e 20.260 empregos. Dentre os setores analisados agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca apresentaram valores mais baixos, com 1.107 em 2015 e 1.083 em 2016, tendo
diminuído no último ano. Portanto, observa-se que todos os setores tiveram saldo negativo no último
ano.
O Sistema de Informações dos Municípios Paulistas (IMP) da Fundação SEADE faz a seguinte categorização
de setores de emprego formal: Emprego Formal na Indústria; Emprego Formal no Comércio e Serviços de
Reparação de Veículos Automotores; Emprego Formal nos Serviços; Emprego Formal na Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura; e Emprego Formal na Construção. Nesse sentido, é
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possível traçar um detalhamento mais aprofundado dos setores, distribuindo-se os empregos em
segmentos específicos.
De acordo com o IMP (SEADE, 2017), o setor de Serviços, que conforme apontado emprega 41,7% da
população de Rio Claro, é composto pelas seguintes áreas: Transporte, armazenagem e correio;
Alojamento e alimentação; Informação e comunicação; Atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados; Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades
administrativas e serviços complementares; Administração pública, defesa e seguridade social; Educação,
saúde humana e serviços sociais; Artes, cultura, esporte e recreação; Outras atividades de serviços;
Serviços domésticos; e Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais, da classificação
nacional de atividades econômicas.
No ano de 2015, o setor de Serviços no município de Rio Claro apresentava-se conforme mostrado na
Tabela 9.2.1.18. Verifica-se que, no ano retratado, o município de Rio Claro possuía 25.582 postos de
trabalho associados ao setor de Serviços. Dentre eles, 7.333 postos de trabalho formais nas Atividades
administrativas e serviços complementares, o que corresponde a 28,7% dos trabalhadores em serviços,
seguida pela Educação, Saúde humana e serviços sociais, com 5.331 empregos formais (20,8%) e pela
Administração pública, defesa e seguridade social com 4.962 postos de trabalho (19,4%).
Tabela 9.2.1.18 - Empregos formais no setor de Serviços no município de Rio Claro (2015)
Setor de Serviços

Empregos Formais

Transporte, armazenagem e correio

2.294

Alojamento e alimentação

1.985

Informação e comunicação

489

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

817

Atividades profissionais, científicas e técnicas

909

Atividades administrativas e serviços complementares

7.333

Administração pública, defesa e seguridade social

4.962

Educação, saúde humana e serviços sociais

5.331

Outras atividades de serviços

1.462

TOTAL

25.582

Fonte: SEADE (2018).
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Como o segundo setor mais importante na geração de empregos do município de Rio Claro, a Indústria
apresentou queda na porcentagem de empregos formais no ano de 2016 comparado aos anos anteriores,
conforme a Tabela 9.2.1.7 já apresentada.
Seguindo a mesma tendência, houve queda no número de empregos formais das indústrias extrativas,
setor ao qual pertence o empreendimento objeto deste estudo, tendo a maior amplitude entre os anos
de 2014 e 2015, quando apresentou queda de aproximadamente 68%. Em contrapartida, as indústrias
relacionadas à fabricação de produtos minerais não metálicos apresentaram leve aumento gradual no
número total de empregos formais, conforme o Gráfico 9.2.1.13.
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Gráfico 9.2.1.13 - Empregos formais dos setores industriais relacionados ao empreendimento.

Os dados sobre a População Economicamente Ativa (PEA) representam todas as pessoas que trabalham
ou que estão procurando emprego. Nota-se, a partir da Tabela 9.2.1.19, que a população
economicamente ativa no município de Rio Claro, no ano de 2010, representava 62,77% da população
total.
Tabela 9.2.1.19 - Dados da População Economicamente Ativa (PEA) do município da AII
Município

Economicamente Ativa ¹

Não Economicamente Ativa²

Rio Claro

102.802

60.984

¹Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por idade, condição de atividade e de ocupação na semana de referência Economicamente ativas; ²Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por idade, condição de atividade e de ocupação na
semana de referência - Não Economicamente ativas. Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE (2018b).
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O rendimento médio dos empregos formais do Estado de São Paulo, da RA de Campinas e do município
da AII é apresentado no Gráfico 9.2.1.14. Segundo definição do SEADE, rendimento médio é a soma dos
rendimentos individuais em dezembro de cada ano, dividida pelo número de empregos formais,
excluindo‐se aqueles sem remuneração no mês.
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Gráfico 9.2.1.14 ‐ Rendimento médio (em reais correntes) do total de empregos formais no Estado de São
Paulo, na Região Administrativa de Campinas e no município de Rio Claro (SEADE, 2018)

Neste gráfico, observa‐se que no município de Rio Claro, nos anos retratados, o rendimento médio dos
empregos formais foi inferior tanto ao da RA de Campinas quanto ao do estado, embora tenha
apresentado aumento linear no período analisado, acompanhando a tendência geral.
O rendimento dos responsáveis por domicílios particulares no município de Rio Claro é apresentado no
Gráfico 9.2.1.15. No ano 2000, o rendimento de 60,3% dos responsáveis por domicílios particulares se
concentrava no intervalo salarial de mais de três a maior que 10 salários mínimos, já no ano 2010 este
grupo diminuiu para 27,7%, indicando uma significativa alteração no rendimento médio das famílias.
No ano de 2010, visto que a situação econômica se alterou, verificou‐se uma tendência decrescente no
rendimento das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares no município de Rio Claro, estando os
maiores percentuais na faixa de mais de 1 a 5 salários mínimos, com 62,8%.
De maneira geral, nota‐se que de 2000 para 2010 houve maior enquadramento nas faixas inferiores a 3
salários mínimos, inclusive no grupo “sem rendimento”. Da mesma forma, houve diminuição no
enquadramento nas faixas salariais superiores a 3 salários mínimos, sinalizando a perda de rendimento
da população do município durante a década retratada.
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Gráfico 9.2.1.15 - Rendimento das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares (%) no município de Rio
Claro (SEADE, 2018)

Atendimento à Saúde e Educação
A fim de caracterizar e avaliar os serviços públicos ligados à saúde na Área de Influência Indireta serão
apresentados indicadores, tais como taxa de mortalidade infantil, número de hospitais, de leitos e de
médicos por habitantes e número de unidades de saúde.
Já em relação à educação, para caracterizar e avaliar a capacidade de atendimento da rede de ensino do
município de Rio Claro será apresentado e analisado o histórico da taxa de analfabetismo e de evasão
escolar, oferta de infraestrutura e serviços de educação e rendimento educacional.

a)

Taxa de mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil é um dado importante que ajuda a compreender a probabilidade de um
recém-nascido morrer antes de completar um ano de vida. Esta taxa pode ser considerada um indicador
da qualidade de vida e bem-estar de uma população.
Seu valor é resultado da relação entre os óbitos dos menores de um ano residentes numa unidade
geográfica, num determinado período de tempo (geralmente um ano) e os nascidos vivos da mesma
unidade nesse período (SEADE, 2018).
O Gráfico 9.2.1.16 apresenta as taxas de mortalidade infantil no Estado de São Paulo, na Região
Administrativa de Campinas e no município de Rio Claro.
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O Estado de São Paulo obteve porcentagens de 11,43%, 10,66% e 10,91% nos anos 2014, 2015 e 2016,
respectivamente. Por sua vez, a Região Administrativa de Campinas apresentou taxas de 10,54%, 9,3% e
9,3% para os mesmos anos.
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Gráfico 9.2.1.16 - Taxa de mortalidade infantil no Estado de São Paulo, na Região Administrativa de Campinas e
no município de Rio Claro (SEADE, 2018)

O município de Rio Claro apresentou taxas inferiores ao Estado de São Paulo e à RA de Campinas, nos
anos de 2014 e 2015, respectivamente 9,89% e 7,03%. No entanto, em 2016, apresentou uma taxa de
mortalidade infantil acima das demais, de 12,04%.

b) Oferta de infraestrutura e serviços de saúde
Na medida em que ocorre o crescimento populacional, também aumenta a demanda por serviços básicos
e de infraestrutura, sendo os serviços de saúde extremamente importantes para a manutenção da
qualidade de vida da população. A Tabela 9.2.1.20 indica o número de estabelecimentos de saúde
públicos e privados no município de Rio Claro cadastrados até o mês de julho de 2018.
Rio Claro possui 6 hospitais, dos quais 3 são gerais (Hospital Santa Filomena de Rio Claro, Hospital Unimed
de Rio Claro e Santa Casa de Rio Claro), um Hospital/Dia (Clínica Albuquerque) e um especializado em
psiquiatria (CINAPSI Rio Claro). Considerando-se a população atual de Rio Claro (198.330 habitantes),
verifica-se a existência de 0,03 hospital por 1.000 habitantes no município.
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Tabela 9.2.1.20 - Número de estabelecimentos de saúde no município de Rio Claro
Tipo de estabelecimentos

Quantidade

Centro de saúde/Unidade Básica de Saúde

23

Policlínica

15

Hospital (Geral, especializado e dia/isolado)

6

Consultório isolado

368

Clínica/centro de especialidade

50

Unidade de apoio, diagnose e terapia (SADT Isolado)

39

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência

2

Farmácia

2

Unidade de vigilância em saúde

3

Cooperativa ou empresa de cessão de trabalhadores na saúde

1

Central de gestão em saúde (Secretaria de Saúde)

1

Centro de atenção hemoterapia e ou hematologia

1

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

3

Pronto Atendimento

3

Central de regulação médica das urgências

1

Laboratório de saúde pública

1

Central de regulação do acesso

1

TOTAL

520

Fonte: CNESNet, 2018

Conta com 23 centros de saúde/Unidade Básica de Saúde; que se distribuem pelos bairros do: Estádio, Jd.
Boa Vista, Jd. Centenário, Jd. Das Palmeiras, Jd. Guanabara, Jd. Independência, Jd. Ipanema, Jd. Nossa
Senhora, Jd. Novo I, Jd. Panorama, Jd. Res das Flores, Jd. Santa Eliza, Jd. Vila Verde, Jd. Wenzel, Jd. Nova
Rio, Vila Cristina, Vila São Miguel, pelo Norte no distrito de Ajapi, e no Sul na Assistência; 15 policlínicas;
368 consultórios; e 108 outros estabelecimentos de saúde. Como se observa, Rio Claro é um município
bem estruturado quanto ao tema da saúde.
A Tabela 9.2.1.21 mostra a quantidade e o coeficiente a cada mil habitantes de leitos para internação e
de médicos registrados no CRM/SP, no Estado de São Paulo e no município da AII.
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Tabela 9.2.1.21 - Número de leitos para internação e número de médicos a cada mil habitantes no Estado de São
Paulo e no município de Rio Claro
Leitos para internação (2016)
Município

Médicos registrados no CRM/SP (2018)

Coeficiente por mil
habitantes

Quantidade

Coeficiente por mil
habitantes

Quantidade*

Estado de São Paulo

2,1

92.617

3,2

140.025

Rio Claro

2,4

477

2,2

442

*Médicos de todas as especialidades, em situação ativa e regular junto ao CFM.
Fonte: SEADE (2018); CFM (2018).

Os leitos para internação demonstram a disponibilidade de recursos físicos para atendimento a pacientes
em centros de saúde, cujo resultado é dado pelo coeficiente da divisão da “média anual do número de
leitos gerais ou especializados existentes em estabelecimentos hospitalares públicos ou privados”, pela
“população existente ajustada para o meio ano”, multiplicado por mil.
O coeficiente de médicos permite analisar a cobertura dos serviços de saúde, sendo calculado a partir do
quociente do número total de médicos pelo total da população de um determinado território e período,
multiplicado por 1000. É importante lembrar que o coeficiente de médicos é feito com o total daqueles
registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRM/SP), havendo a possibilidade
de que o município possua um número de médicos diferente do que o identificado, caso estes estejam
atuando em outro município. No caso, tanto o coeficiente de leitos para internação quanto o de médicos
registados mantem proporção similar para o município, a RA de Campinas e o Estado de São Paulo.

c) Taxa de Analfabetismo
A taxa de analfabetismo mede a capacidade da população de poder ler ou escrever. Uma pessoa
analfabeta é aquela que, tendo mais de 15 anos, não consegue ler e escrever ou que aprendeu em alguma
oportunidade, mas com o tempo esqueceu, ou que consegue apenas assinar o próprio nome. Ao
contrário, uma pessoa é considerada alfabetizada quando pode ler ou escrever uma frase simples no
idioma que conhece (SEADE, 2018).
As taxas de analfabetismo das áreas de estudo podem ser observadas no Gráfico 9.2.1.17. Em todas as
escalas de análise, a taxa diminuiu do ano 1991 para 2010, o que indica uma melhora na educação do
estado, especialmente em Rio Claro que apresenta, historicamente, a menor taxa de analfabetismo
dentre os recortes geográficos ora analisados.
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Gráfico 9.2.1.17 - Taxa de analfabetismo (%) no Estado de São Paulo, na Região Administrativa de Campinas e no
município de Rio Claro (SEADE, 2018)

d)

Taxa de Evasão Escolar

A taxa de evasão escolar, também conhecida como taxa de abandono escolar, apresenta o percentual de
alunos que abandonaram a escola antes da avaliação final ou que não preencheram os requisitos mínimos
de frequência previstos em legislação, em relação ao total de alunos matriculados no final do ano letivo
(SEADE, 2018).
O Gráfico 9.2.1.18 apresenta o histórico desse indicador, nos Ensinos Fundamental e Médio, para o Estado
de São Paulo e o município de Rio Claro. Nota-se que a evasão escolar dos Ensinos Fundamental e Médio,
no período retratado, foi decrescendo no Estado de São Paulo. Já na AII percebe-se que houve um
aumento entre 2005 e 2010 e em 2015 este valor diminuiu. Destaca-se que as taxas de evasão de Rio
Claro não ultrapassaram os valores para o Estado de São Paulo em nenhum dos anos amostrados.
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Gráfico 9.2.1.18 - Taxa de evasão dos ensinos fundamental e médio (%) no Estado de São Paulo e no
município de Rio Claro (SEADE, 2018)
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e)

Oferta de infraestrutura e serviços de educação

Um dos indicadores que retratam o desenvolvimento na educação é a disponibilidade de infraestrutura e
pessoal qualificado no ensino. Assim, serão analisados a quantidade de estabelecimentos de ensino e
docentes, o número de matrículas em relação à população em idade escolar e a média de alunos por sala
de aula, de modo a verificar a eficiência do sistema educacional.
Com base nos dados da Secretaria de Educação (2018), apresenta-se na Tabela 9.2.1.22 a distribuição do
total de escolas do município de Rio Claro segundo as redes administrativas. Observa-se que, dentre as
112 escolas existentes, predominam as da rede municipal que correspondem ao 52% do total, seguidas
pelas redes privada e estadual que representam juntas a outra metade dos estabelecimentos de ensino
(24% cada).
Tabela 9.2.1.22 - Número de estabelecimentos de educação no município de Rio Claro
Rede Administrativa

Quantidade de estabelecimentos

Estadual

27

Municipal

58

Particular

27

TOTAL

112

Fonte: Secretaria de Educação, 2018

Outro dado que se constitui num indicativo de qualidade da estrutura educacional é o número de
docentes por aluno matriculado, o qual se encontra ilustrado no Gráfico 9.2.1.19, segundo a etapa de
ensino.
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Gráfico 9.2.1.19 - Número de docentes e alunos na educação básica no município de Rio Claro, em 2015 (IBGE,
2018c)
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Como se observa, o número de docentes estabelece uma relação concordante com o número de
estabelecimentos da tabela anterior, evidenciando a existência de uma média de 14 alunos para um
professor na Pré-escola, 17 alunos no Ensino Fundamental e 15 no Ensino Médio, aproximadamente.
Para a análise da população abrangida pelos serviços de educação, foi elaborado o
Gráfico 9.2.1.20, que indica o número total da população em idade escolar (0 a 17 anos) e o número total
de alunos matriculados nas três etapas de ensino, no município de Rio Claro, no ano de 2016.
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Gráfico 9.2.1.20 - Número de matrículas em relação à população em idade escolar no município de Rio Claro, em
2016 (SEADE, 2018)

Segundo o SEADE (2018), a classificação do ensino básico em relação à idade da população é dividida
desta maneira: Infantil entre 0 e 5 anos de idade, Ensino Fundamental de 6 a 14 anos de idade e Ensino
Médio entre os 15 e os 17 anos de idade. Contudo, esta estrutura não pode ser estática, já que ocorrem
reprovações ou perdas e retomadas nos estudos, fato refletido no gráfico ao apontar, algumas vezes, o
número de matrículas maior do que a população na idade em questão. No município de Rio Claro, existe
um total de população em idade escolar de 42.325 e 38.544 de alunos matriculados, resultando em um
saldo de 3.781 crianças e jovens em idade escolar que não estão matriculados.
Por fim, avaliou-se também a média de alunos por turma nas etapas de ensino no município de Rio Claro,
as quais se encontram representadas no Gráfico 9.2.1.21. Para estabelecer uma base de comparação,
utilizam-se os dados do Brasil e do Estado de São Paulo.
Destaca-se que a metodologia de cálculo do indicador “Média de alunos por turma” foi aprimorada pelo
INEP (2018a). Este dado corresponde à divisão do número de matrículas pelo número de turmas.
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Gráfico 9.2.1.21 - Média de alunos por turma e etapas de ensino para o Brasil, o Estado de São Paulo e o município
de Rio Claro, em 2016 (INEP, 2018a)

Percebe-se que, no ano de 2016, o município de Rio Claro apresenta uma média de alunos por turma
similar ao valor que o país e o estado obtiveram. Para o Ensino Fundamental, o município e o Estado
apresentaram mesmo índice (25,4%) e os valores do Brasil foram menores (23,1%). Já quanto à média de
alunos por turma da Educação Infantil e do Ensino Médio, os valores de Rio Claro ultrapassaram os do
país e do estado.

f) Rendimento educacional
Para analisar o rendimento escolar obtêm-se os dados das taxas de aprovação, definidas pela
porcentagem de alunos que, ao final do ano letivo, alcançaram os critérios mínimos para concluir a etapa
de ensino na qual se encontravam; taxa de reprovação, que significa a porcentagem de alunos que não
conseguiram atingir os créditos mínimos para concluir a etapa de ensino; e taxa de abandono, que se
constitui na porcentagem de alunos que deixaram de frequentar a escola após a data de referência do
censo (INEP, 2018a).
A Tabela 9.2.1.23 apresenta as porcentagens das taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Ensinos
Fundamental e Médio no munícipio de Rio Claro, no ano de 2016. Estas taxas de rendimento escolar são
aceitáveis, de modo que 96,2% dos estudantes foram aprovados no Ensino Fundamental e 90,0% no
Médio. Já as taxas de abandono são de 0,8% e 3,5% no Ensino Fundamental e Médio, respectivamente.

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

199

Página: 769

Tabela 9.2.1.23 - Taxas de rendimento escolar no município de Rio Claro
Etapa

Aprovação

Reprovação

Abandono

Ensino Fundamental

96,2%

3,0%

0,8%

Ensino Médio

90,0%

6,5%

3,5%

Fonte: INEP, 2018a

Outro dado que serve como indicador da qualidade educacional é o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), que combina informações de desempenho em exames padronizados (como Prova
Brasil ou SAEB), realizados por alunos ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental
e 3ª série do Ensino Médio), complementados com informações sobre o rendimento escolar. Como os
dados do IDEB são resultados do produto entre o desempenho e o rendimento escolar, as realidades para
cada área geográfica são diferentes. Uma vez lançados os índices que devem ser atingidos para os anos
futuros corroboram-se mediante estas provas se o âmbito educativo teve um avanço satisfatório (INEP,
2018b).
Os gráficos seguintes apresentam a evolução dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
para o município de Rio Claro nas escolas públicas, nos anos de 2007 a 2015.
O primeiro Gráfico 9.2.1.22 traz os resultados dos alunos da 4ª série e/ou 5º ano do Ensino Fundamental
das escolas públicas, onde se observa que os resultados obtidos em todo o período superam as metas
estabelecidas, exceto no ano 2011 que não apresenta dados para análise.
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Gráfico 9.2.1.22 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental,
nas escolas públicas de Rio Claro (INEP, 2018b)
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O Gráfico 9.2.1.23 contempla o IDEB para 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas.
Constata-se que Rio Claro não cumpriu as metas desejadas a partir de 2011 e, além disso, os valores foram
decrescendo, indicando redução contínua da qualidade educacional.
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Gráfico 9.2.1.23 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental,
para as escolas públicas no município de Rio Claro (INEP, 2018b)

Infraestrutura viária
A descrição e a análise do sistema viário local contemplam quase todas as modalidades de transporte,
sendo que, no município que compõe a AII do empreendimento, a infraestrutura viária é representada
por rodovias, ferrovias e transporte aéreo (o único modal não existente em Rio Claro é a hidrovia). São
nestas modalidades que se realizam os transportes e os deslocamentos tanto dentro do município, quanto
em relação às municipalidades e aos polos vizinhos.
As principais vias de acesso e equipamentos de locomoção e logística existentes na Área de Influência
Indireta (AII) do empreendimento estão indicadas na Figura 9.2.1.1.

a)

Rodovias

Quanto à modalidade rodoviária, o município de Rio Claro é atendido diretamente pelas rodovias SP310/BR-364 (Rodovia Washington Luís), SP-191 (Rodovia Professor Wilson Finardi) e pela SP-127 (Rodovia
Fausto Santo Mauro).
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•

BR-364/SP-310 (Rodovia Washington Luís)
A Rodovia Washington Luís (também chamada de SP-310) foi inaugurada em 1952 e possui
aproximadamente 301 quilômetros de extensão no Estado de São Paulo. Inicia na Rodovia
Anhanguera (Limeira – SP) e termina na Rodovia Transbrasiliana (São José do Rio Preto – SP).
É operada atualmente pelas Concessionárias Centrovias e Triângulo do Sol, sendo que o trecho
de Rio Claro apenas é operado pela primeira. Apresenta vários pedágios ao longo do caminho,
tem pistas duplicadas e é considerada uma das rodovias melhor conservadas, e, segundo o
“Ranking das Ligações Rodoviárias” da “Pesquisa CNT de Rodovias 2017”, ocupa a primeira
posição (CNT, SEST e SENAT, 2017). De acordo com esta pesquisa, a Rodovia Washington Luís
apresenta ótimo estado geral, ótimo pavimento, ótima sinalização e boa geometria da via.
São aproximadamente 16 quilômetros da Rodovia Washington Luís que se encontram inseridos
dentro da AII, começando no km 170,7, no limite com Santa Gertrudes, e finalizando no km
187,1, no limite com Corumbataí.

•

SP-191 (Rodovia Professor Wilson Finardi)
A Rodovia SP-191 tem uma extensão de aproximadamente 196 km, que começa na Rodovia
Engenheiro João Tosello (SP-147), no município de Mogi Mirim, e termina na Rodovia Marechal
Rondon (SP-300), município de São Manuel. De acordo com o “Ranking das Ligações
Rodoviárias” da “Pesquisa CNT de Rodovias 2017”, ocupa a posição número 17. A classificação
desta rodovia apresenta bom estado geral, bom pavimento, ótima sinalização e boa geometria
da via. É operada pela Concessionária Intervias.
Aproximadamente 21 quilômetros da Rodovia SP-191 se encontram inseridos em Rio Claro,
começando no km 58,6, na divisa com Araras, e finalizando no km 80,4 no limite com Ipeúna.

•

SP-127 (Rodovia Fausto Santo Mauro)
A Rodovia SP-127 tem extensão de 215,9 km, que começa na Rodovia Washington Luís (SP-310)
no município de Rio Claro e termina na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) no município
de Capão Bonito. De acordo com o “Ranking das Ligações Rodoviárias” da “Pesquisa CNT de
Rodovias 2017”, ocupa a posição número 18, apresentando ótimo estado geral, ótimo
pavimento, ótima sinalização e regular geometria da via. A Concessionária Colinas opera na
rodovia.
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Apenas 12 quilômetros da Rodovia SP-127 se encontram inseridos na AII, começando no próprio
município de Rio Claro e terminando no km 12, no limite com Piracicaba. O trecho que recebe a
denominação “Fausto Santo Mauro” situa-se entre Rio Claro e Piracicaba.

O transporte da indústria mineral em Rio Claro recai no sistema rodoviário tendo em vista que seu
principal consumidor (indústria cerâmica) estar muito próximo das jazidas. Nesse contexto, frisa-se que
na indústria cerâmica tanto a matéria-prima (como a argila), quanto as embalagens, esmaltes, entre
outros produtos, utilizam este meio. A comercialização do produto final dessa indústria também se utiliza
do transporte rodoviário, inclusive para exportação. Como exemplo da importância deste modal para a
indústria cerâmica, cita-se a greve de caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, que afetou a cadeia
produtiva da indústria causando paralização na produção. Numa entrevista à TV Claret o diretor da
ASPACER, Luís Fernando Quilici manifestou que mais de dez mil trabalhadores tiveram férias coletivas ou
foram afetados pela greve e indicou possíveis problemas com o comércio exterior no futuro, o que pode
excluir o Brasil de futuras negociações (TV CLARET, 2018).

b) Ferrovias
A Área de Influência Indireta também é contemplada por alguns trechos da Estrada de Ferro da E.F. Rioclarense, que foi comprada pela Cia. Paulista em 1892 e, posteriormente, vendida à FEPASA em 1971.
O primeiro trecho desta ferrovia começou a operar em 1872 com a ligação entre Jundiaí e Campinas,
chegando no ano de 1876 até Rio Claro, com a inauguração em agosto desse ano da estação Rio Claro.
Esta estação passou a ser ponto de baldeação de passageiros e cargas que vinham de São Paulo ou São
Carlos, passando pela serra de Corumbataí e Analândia. A estação original foi demolida em 1911 e a Cia
Paulista inaugurou um novo prédio no centro da cidade, preservado até a atualidade, que posteriormente
foi tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico) no ano de 1985 e hoje é utilizado como centro de eventos (Estações Ferroviárias, 2018).
Em 1916, o primeiro trecho foi desativado instalando-se um ramal novo que conectava Santa Gertrudes
e Itirapina. Posteriormente, entre os anos de 1916 e 1918 foram inauguradas cinco estações: Batovi,
Camaquã, Itapé, Graúna e Ubá, sendo que as três primeiras pertencem ao município de Rio Claro e as
duas últimas ao município de Itirapina. Em 1980, foi inaugurada a estação Guanabara, situada em uma
nova variante denominada Santa Gertrudes-Itirapina, que passa por fora do centro de Rio Claro.
Atualmente, a estação Batovi foi reformada para a utilização como centro esportivo, a Camaquã foi
demolida e a Itapé foi convertida em centro de saúde (Estações Ferroviárias, 2018).
ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

204

Página: 774

Os trens operavam com transporte de carga e passageiros e anos depois passaram a atender apenas
carga. Ainda, devido a maioria dos trilhos terem sido retirados há aproximadamente 15 anos, a circulação
do transporte ferroviário de carga ficou limitada.
Atualmente, conforme verificado in loco, a antiga estação possui usos múltiplos, abrigando delegacia de
polícia, terminal de ônibus urbano, espaço para eventos, área ao ar livre para prática esportiva e um local
para manobra/manutenção de trens de carga (Foto 9.2.1.2 a Foto 9.2.1.5). Um funcionário da prefeitura
informou que este local de manutenção de trens está em processo de transferência para a antiga estação
Guanabara, de modo que os trens em manutenção deixem de cruzar o centro urbano do município, fato
confirmado em matéria do portal Portogente (2015).
Nesse contexto, ainda que o transporte do minério objeto do presente estudo (argila), necessitasse de
longas distâncias para seu escoamento, o estado atual da malha ferroviária certamente seria impeditivo
ou limitador para a escolha desse modal.

Foto 9.2.1.2 - Estação Ferroviária de Rio Claro

Foto 9.2.1.3 – Área de eventos e lazer na antiga estação
de Rio Claro

Foto 9.2.1.4 – Locomotiva no trecho da linha férrea de
Rio Claro que ainda opera para manutenções

Foto 9.2.1.5 – Trilhos ferroviários no centro da cidade.
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c)

Aéreo

O município de Rio Claro conta com o Aeroclube de Rio Claro, uma escola de pilotagem cuja utilização
possui fins educativos, culturais e de lazer. O Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, em Araras,
fica a 40 minutos, aproximadamente, da cidade de Rio Claro, sendo o aeroporto mais próximo.
Ainda na modalidade aérea, destaca-se que Rio Claro possui um heliponto cadastrado na Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC (2018), sendo que este modal apenas realiza transporte de passageiros.
Em relação ao transporte aeroviário, faz se importante esclarecer que o mesmo implica em elevados
custos e que, ainda, depende da integração com outros modais – como rodoviário, ferroviário e
hidroviário – para que a carga percorra o trajeto completo do produtor da matéria-prima à indústria de
transformação. Com o uso de, no mínimo, dois modais o frete do insumo teria um custo tão elevado que
poderia representar a inviabilidade de sua comercialização.
Sobre esse tema, La Serna (2011), autor do capítulo Agregados para Construção Civil do Sumário Mineral
publicado pela ANM, confirma o entendimento de Langer (2006) ao relatar que o setor de agregados gera
grandes volumes de produção, tem beneficiamento simples, baixa relação preço/volume e necessita ser
produzido no entorno do local de consumo, geralmente áreas urbanas, devido à alta participação do
transporte no custo final, que pode responder por cerca de 1/3 a 2/3 do preço final.
Com a argila essa relação não é muito diferente: a viabilização de sua extração se dá com a instalação das
indústrias de transformação no entorno das jazidas, já que o frete tem elevada influência no custo final
do minério comercializado e, consequentemente, nos produtos cerâmicos para os quais é matéria-prima.
Já os produtos cerâmicos, com alto valor agregado, podem usufruir de modais mais caros, inclusive para
exportação, mas também não se utiliza do transporte aéreo.
Nesse contexto e sabendo-se que o mercado consumidor da BTC se situa, quase que em sua totalidade,
no município de Rio Claro, não é aplicável a adoção de transporte aéreo para o escoamento de sua
produção, ainda que a cidade conte com pista de pouso localizada no Aeroclube de Rio Claro.

Saneamento e Infraestrutura Urbana
Neste item será apresentado e analisado o grau de cobertura e de atendimento dos serviços públicos de
saneamento no município de Rio Claro, tais como: serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento
de esgoto e de coleta e disposição de resíduos sólidos domiciliares. Para tal, serão utilizados relatórios da
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Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e informações da ANA - Agência Nacional de
Águas, do SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados e da Prefeitura de Rio Claro.

a)

Captação e Tratamento de Água

O Departamento de Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro (DAAE) é responsável pelo abastecimento
de água do município e a BRK Ambiental (antes chamada de Foz do Brasil ou Odebrecht Ambiental) é a
empresa que detém a concessão do serviço de abastecimento público de água no município de Rio Claro.
Segundo dados de 2010 do SEADE (2018), 99,67% dos domicílios particulares, permanentes e urbanos do
município estão ligados à rede de abastecimento de água, índice superior ao da RA de Campinas (97,07%)
e ao do estado (97,91%). As fontes do abastecimento de água são originárias de mananciais superficiais e
subterrâneos. Os mananciais de superfície são ribeirão Claro e rio Corumbataí, que atendem à população
urbana do centro do município e os distritos de Ajapi e Batovi. Já os distritos de Assistência e Ferraz têm
a captação por via subterrânea (DAAE, 2018).
O sistema de captação do ribeirão Claro é realizado pelo armazenamento de água bruta através de um
sistema de barragem, que posteriormente é enviado à Estação de Tratamento de Água – ETA I mediante
cinco adutoras. A captação no rio Corumbataí também possui um sistema de barragem sendo que a água
é enviada para a ETA II através de duas adutoras.
A Estação de Tratamento de Água I – José Maria Pedroso foi construída em 1949 e reformada em 1963,
sendo sua capacidade nominal atual de 350 L/s com produção diária inferior a 25.000 m3/dia. A Estação
de Tratamento de Água II, localizada no distrito de Ajapi, foi construída em 1982, possuindo capacidade
nominal atual de 500 L/s com produção diária da ordem de até 35.000 m3/dia (DAAE, 2018).
Rio Claro possuía, no ano de 2004, 36 reservatórios, que totalizavam 21.000 m³ de capacidade de reserva,
índice superior a 1/3 do dia de maior consumo. Para o ano de 2014, o município contava com 44 sistemas
de reservação, que recebem água das duas Estações de Tratamento e dos poços, totalizando 29.969 m3
do volume (Prefeitura de Rio Claro, 2014b).
De acordo com o estudo da CETESB (2016) denominado “Qualidade das águas subterrâneas do Estado de
São Paulo”, que mediante análises e monitoramento visa caracterizar a qualidade das águas subterrâneas
brutas, estabelecer Valores de Referência de Qualidade – VRQ para cada substância inorgânica presente
nas águas do estado, avaliar as tendências das concentrações das substâncias monitoradas, entre outros
assuntos, dentro do município de Rio Claro foi avaliado um novo ponto de monitoramento (PD0353P)
dentre aqueles acompanhados pela CETESB. Este se localiza perto do pedágio da Rodovia Wilson Finardi,
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km 59, distante 17 km da área objeto de estudo, que apresentou desconformidades de qualidade das
águas do Aquífero Passa Dois nos parâmetros ferro e fluoreto, em 2015. Esta alteração foi identificada em
apenas uma campanha amostral, sendo que os próximos relatórios da CETESB irão retratar se tais
alterações foram pontuais ou se são recorrentes no local.

b) Esgoto
A BRK Ambiental também é encarregada pela coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, além
de investimentos em obras de complementação, adequação e modernização do sistema do município de
Rio Claro, por meio de contrato de Parceria Público Privado – PPP, até o ano de 2039. No que se refere ao
tratamento de esgoto, a sede do município possui três ETEs, que são: a ETE Palmeiras, ETE Flores e ETE
Conduta, sendo que os distritos de Ajapi, Ferraz, Batovi e Assistência (próximo à área de estudo) também
possuem uma Estação de Tratamento de Esgoto em cada um deles, totalizando 7 ETEs no município.
Dados de 2010 do SEADE (2018), apontam que 98,99% dos domicílios particulares, permanentes e
urbanos estão conectados à rede de esgotos e de coleta de águas pluviais. Trata-se de excelente marca,
já que o estado e a RA possuem escores inferiores, sendo 89,75% e 89,77%, respectivamente.
No trabalho intitulado “Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo”, publicado pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2017), constam dados referentes à coleta e
tratamento de esgoto dos 645 municípios paulistas, no ano de 2016. A Tabela 9.2.1.24 apresenta os dados
referentes ao percentual de coleta e tratamento de esgoto bem como o Indicador de Coleta e
Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município - ICTEM referente ao município que compõe
a AII.
Tabela 9.2.1.24 - Dados de saneamento básico do município de Rio Claro, em 2016
Atendimento (%)
Concessão
BRK Ambiental – Rio Claro S. A

Coleta

Tratamento

100

55

Eficiência

ICTEM*

97

6,27

Fonte: CETESB (2017);*ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município

O ICTEM considera a efetiva remoção da carga orgânica sem deixar de observar a importância de outros
elementos que compõem um sistema de tratamento de esgotos, como a coleta, o afastamento e o
tratamento. Além disso, considera também o atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção
(superior a 80% da carga orgânica), bem como a conformidade com os padrões de qualidade do corpo
receptor de efluentes. Quanto maior a nota, melhor o desempenho do município nos seus respectivos
ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

208

Página: 778

sistemas de tratamento de esgotos (CETESB, 2017). Dessa maneira, pode-se concluir que o município de
Rio Claro é eficiente pois, atualmente, 100% do esgoto gerado no município é coletado e 55% são tratados,
gerando uma eficiência de 97 e um ICTEM de 6,27.

c) Resíduos Sólidos Urbanos
O sistema de manejo de resíduos sólidos é responsabilidade direta da Prefeitura de Rio Claro, a cargo da
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente, que contrata empresas terceirizadas
para a execução do serviço. No município a coleta de lixo atende 99,79% dos domicílios urbanos,
particulares e permanentes (SEADE, 2018 – dado de 2010), índice próximo ao do estado e da RA de
Campinas.
Cada tipo de resíduo sólido gerado em Rio Claro tem coletor e destino final diferentes, como se observa
na Tabela 9.2.1.25. No caso da coleta de resíduos sólidos domésticos, resíduos industriais, resíduos da
varrição de ruas, resíduos de capinação e resíduos de materiais de poda e supressão, têm como destino
o Aterro Sanitário Municipal. A gestão dos resíduos da construção se encontra em uma fase de transição
e ainda não existe um local público licenciado para esta atividade. Além disso, o município conta com a
cooperativa COOPERVIVA que faz coleta seletiva de materiais recicláveis, para aproveitar os produtos e
estimular a população à reciclagem, com o apoio da Prefeitura Municipal (Prefeitura de Rio Claro, 2017).
Tabela 9.2.1.25 – Tipo de resíduos sólidos, segundo coletor e destino final
Resíduo Sólido

Coleta/Responsáveis

Destino Final

Domésticos

Ambientelix Serviços Ambientais Ltda.

Aterro Sanitário Municipal

Industriais

(Próprias empresas geradoras)

Aterro Sanitário Municipal

Varrição de ruas

Ecosystem Serviços Urbanos Ltda

Aterro Sanitário Municipal

Capinação

Altte

Aterro Sanitário Municipal

Materiais de poda e supressão

Prefeitura de Rio Claro

Aterro Sanitário Municipal

Construção civil

Prefeitura de Rio Claro

Aterro particular

Saúde

STMB Engenharia Ambiental Ltda.

Incinerador em Hortolândia

Coleta seletiva

COOPERVIVA

Cooperativa de reciclagem

Fonte: Prefeitura de Rio Claro (2017)

A coleta de resíduos de serviços de saúde inclui todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios
analíticos de produtos para a saúde, entre outros (Prefeitura de Rio Claro, 2017).

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

209

Página: 779

Em outro trabalho desenvolvido pelo corpo técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
denominado “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos” (CETESB, 2018), são apresentadas as
condições ambientais dos sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares em
operação, a partir de dados e informações consolidados até 2017, em cada um dos 645 municípios
paulistas.
Os dados apurados permitem expressar as condições ambientais dos locais de tratamento e disposição
de resíduos por meio de 3 (três) índices, a saber:
•

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos - IQR

•

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas - IQR-Valas

•

Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem - IQC

Em função da apuração dos índices citados acima, que podem apresentar variação de 0 a 10, as instalações
podem ser classificadas como inadequadas, controladas ou adequadas, conforme mostra a Tabela
9.2.1.26.
Tabela 9.2.1.26 - Enquadramento das condições das instalações de tratamento e/ou destinação final de resíduos
sólidos domiciliares em função dos índices de IQR e IQR-Valas e IQC
IQR, IQR-Valas e IQC

Enquadramento

0,0 a 7,0

Condições Inadequadas (I)

7,1 a 10,0

Condições Adequadas (A)

Fonte: CETESB (2018)

De acordo com essa metodologia, o município de Rio Claro se enquadra em Condições Adequadas (A) apresentando IQR na faixa de 7,1 a 10,0, conforme se observa na Tabela 9.2.1.27.
Tabela 9.2.1.27 - Enquadramento do município de Rio Claro, quanto às condições de tratamento e disposição dos
resíduos urbanos (IQR e IQC) 2017
RSU (t/dia)

IQR 2017

IQC

Enquadramento

TAC

LI

LO

178,21

8,9

0

A

Não

Sim

Sim

Fonte: CETESB (2018) – (RSU) Resíduos Sólidos Urbanos, (A) Condição Adequada; (TAC) Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta; (LI) Licença de Instalação; (LO) Licença de Operação.

Finalmente, existem políticas públicas direcionadas para o auxílio e o assessoramento dos municípios do
Estado de São Paulo na problemática da gestão de resíduos sólidos urbanos, que são aplicadas por meio
de 5 “instrumentos”: Projeto Ambiental Estratégico LIXO MÍNIMO, Programa MUNICÍPIO VERDEAZUL,
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Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, Programa de Aterros Sanitários em Valas e Fundo
Estadual de Prevenção e Controle de Poluição - FECOP.
O município de Rio Claro é contemplado pelo programa FECOP, que provê recursos para a aquisição de
vários equipamentos, tais como, caminhões coletores e compactadores de lixo, tratores de esteira,
trituradores de galhos etc. (CETESB, 2018)

9.2.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
O diagnóstico do meio antrópico tem por objetivo apresentar, conforme já demonstrado, os dados
demográficos, sociais (saúde e educação) e de infraestrutura urbana, limitando-se neste item à Área de
Influência Direta (AID). Conforme já detalhado, a AID foi definida como quatro setores censitários do
município de Rio Claro, cujos códigos são: 354390715000001, 354390715000002, 354390715000003, e
354390705000226.
Os estudos que embasaram a elaboração do presente diagnóstico foram realizados a partir de
informações obtidas em trabalhos de campo (dias 22 a 24/01/18) e por meio de Pesquisa de Percepção
Ambiental (PPA), realizada entre os dias 15 e 17/08/2018, e de dados secundários, obtidos a partir de
censos econômicos, demográficos e informações disponíveis em órgãos oficiais do estado, como por
exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE).
A PPA realizada nessa etapa centrou-se na busca por dados primários com o objetivo de conhecer a
percepção socioambiental dos moradores do entorno da área objeto deste estudo, sobre a região e sobre
o empreendimento a ser implantado. Outro objetivo da PPA foi apresentar um levantamento da
percepção dos moradores da região acerca dos possíveis impactos ambientais da atividade de extração
de argila, em decorrência do empreendimento já em operação da BTC, em Rio Claro. A divisão da AID em
setores censitários é apresentada na Figura 9.2.2.1
Outro aspecto importante do diagnóstico do meio socioeconômico da AID foi a realização de um
levantamento do Uso e Ocupação do Solo desta área, que trouxe informações relevantes da
contextualização do empreendimento na região.
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Figura 9.2.2.1 - Mapa da AID dividida em setores censitários
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Caracterização da Área de Influência Direta (AID)
Nos tópicos a seguir é apresentado o diagnóstico detalhado da AID do meio socioeconômico. Tendo em
vista que a caracterização da AII teve como alvo o município de Rio Claro, as informações adiante
apresentadas abordarão os aspectos socioeconômicos que ainda não foram retratados, aqueles que
puderam ser recortados nos setores censitários (numa visão mais localizada em relação à área de
interesse) e os que puderam ser analisados em escala de detalhe para a AID.

a)

Áreas antrópicas não agrícolas
•

Área urbanizada: representam as áreas correspondentes às cidades, vilas e áreas urbanas
isoladas, conforme a classificação do IBGE. Por cidade se compreende aquela localidade que
tem o mesmo nome do município a que pertence (sede municipal), geralmente organizada com
funções urbanas e políticas próprias; e por vila se entende aquela localidade que possui o
mesmo nome do distrito ao qual pertence (sede distrital).
Incluem-se nesta categoria as metrópoles, cidades, vilas, terrenos associados, áreas ocupadas
por indústrias, complexos industriais e comerciais e instituições que podem, em alguns casos,
encontrar-se isolados das áreas urbanas. Formam parte desta categoria também outras áreas
que se encontram em processo de urbanização, como loteamentos, e áreas urbano-industriais,
onde os processos industriais de certa forma se vinculam ou se interdependem (Foto 9.2.2.1).

•

Área de Mineração: categoria que engloba aquelas áreas onde se encontram edifícios e
atividades produtivas, além de áreas de exploração ou extração de substâncias minerais,
incluindo áreas relativas às atividades de apoio, como movimentos de terra, cavas, barragens
de rejeito, em que se observe remoção de cobertura vegetal e modificação de relevo (Foto
9.2.2.2).

Foto 9.2.2.1 – Área urbanizada
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b)

Áreas antrópicas agrícolas

Definidas como a terra utilizada para a produção de alimentos, fibras e commodities do agronegócio,
sendo aquelas de curta ou média duração, as culturas temporárias e as culturas permanentes, que se
referem ao cultivo de plantas perenes, com ciclo vegetativo de longa duração.
•

Culturas: compreende o cultivo de plantas perenes (ciclo vegetativo de longa duração) e
temporários ou semiperene (ciclo de duração curta ou média duração, geralmente com ciclo
vegetativo inferior a um ano). Esta última dominada principalmente por cultivo de cana-deaçúcar, representando quase 50% do total da AID (Foto 9.2.2.3).

•

Pastagem: contemplam áreas destinadas “ao pastoreio do gado, formada mediante plantio de
forragens perenes ou aproveitamento e melhoria de pastagens naturais” (IBGE, 2013).
Compreende as terras ocupadas com gramíneas e similares, bem como as destinadas ao
fornecimento de matéria verde para silagem ou para elaboração de feno, tanto pastagem
natural quanto pastagem cultivada para pecuária (Foto 9.2.2.4).

Foto 9.2.2.3 – Cultivo de cana-de-açúcar

•

Foto 9.2.2.4 – Pastagem

Reflorestamento: subcategoria dentro da Silvicultura que abrange as atividades de
“composição, trato e cultivo de povoamentos florestais, assegurando proteção, estruturando e
conservando a floresta como fornecedora de matéria-prima para a indústria madeireira, de
papel e celulose ou para o consumo familiar”, além de desempenhar o “papel de agente
protetor, benfeitor e embelezador da paisagem” (IBGE, op. cit.). Contemplam o plantio de
espécies como eucalipto, pinus etc. (Foto 9.2.2.5).
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c)

Áreas de vegetação natural

Correspondem os terrenos com cobertura vegetal de estrutura florestal e campestre, abrangendo desde
florestas e campos originais (primários), até as vegetações secundárias florestais, arbustivas, herbáceas
e/ou gramíneo-lenhosas em diversos estágios sucessionais de desenvolvimento.
•

Área florestal: formação vegetal natural composta predominantemente por elementos
arbóreos, na qual as copas das árvores formam dossel contínuo ou com certo grau de
descontinuidade, assim como matas ciliares; floresta estacional sempre-verde, semidecídua e
decidual; floresta ombrófila densa e aberta, e mista; savana florestal e estépica florestada;
florestas aluviais; manguezal arbóreo; e, buritizal. Dentro da área urbana conforma matas
ciliares e áreas de vegetação expressiva, não enquadradas como praças, parques ou espaços
verdes urbanos (Foto 9.2.2.6).

Foto 9.2.2.5 – Reflorestamento de eucalipto

•

d)

Foto 9.2.2.6 – Área Florestal

Área campestre: entende-se por área campestre “as diferentes categorias de vegetação
fisionomicamente bem diversas da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por um
estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um tapete gramíneolenhoso” (IBGE, 2013). Incluem-se nesta categoria as savanas, estepes, savana-estépica,
formações pioneiras, refúgios ecológicos, entre outras formações similares (Foto 9.2.2.7).

Outras áreas
•

Corpos d’água: inclui “todas as classes de águas de interiores e costeiras como cursos de água
e canais (rios, riachos, canais e outros corpos de água lineares), corpos d’água naturalmente
fechados, sem movimento (lagos naturais regulados) e reservatórios artificiais (represamentos
artificiais construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de água e geração
de energia elétrica)” (IBGE, op. cit.; Foto 9.2.2.8 e Foto 9.2.2.9).
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•

Área descoberta: refere-se tanto aos ambientes naturais com sedimentos aflorantes ou rochas
nuas expostas, quanto aos ambientes antrópicos decorrentes da degradação provocada pelas
atividades humanas, como área abandonada de extração de minerais, todas sem cobertura
vegetal. Nelas encontram-se áreas preparadas para o plantio de diversas culturas agrícolas e
áreas terraplanadas, localizadas próximas ou no entorno das áreas urbanizadas, destinadas à
construção civil (Foto 9.2.2.10).

Foto 9.2.2.7 – Área campestre

Foto 9.2.2.8 – Curso hídrico

Foto 9.2.2.9 – Corpo d’água

Foto 9.2.2.10 – Área descoberta

•

Área úmida: de acordo com a Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental pelo Decreto
nº 1.905/96, estas áreas são “áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial,
permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada,
incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade na maré baixa”
(Foto 9.2.2.11).

•

Acessos: diferenciam-se estas áreas, que não entram nas outras categorias e que permitem o
deslocamento de veículos e/ou pessoas na região, além de conectar áreas mais povoadas (Foto
9.2.2.12).
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Foto 9.2.2.11 – Área úmida

Foto 9.2.2.12 – Acessos

De acordo com o Mapa de Uso e Ocupação do Solo, apresentado no Anexo X, observa-se a predominância
da cultura semiperene, em 46,4% da AID, seguida pela vegetação nativa com 16,6%, que corresponde ao
Domínio Mata Atlântica em zona de transição da Floresta Estacional Semidecidual e da Floresta Ombrófila
Densa em contato com Savana, que será detalhado no capítulo da flora do meio biótico. Em seguida,
aparecem as áreas de pastagem, que abrangem 15,1%, e a área de mineração com 6,9%.
Abrangendo 5,3%, a área urbanizada e equipamentos urbanos, compostos por casas simples na maioria
das vezes, se concentram principalmente na porção leste, o bairro da Assistência que fica do lado da
Rodovia Fausto Santo Mauro, e ao norte o Bairro Bom Retiro.
Já a área campestre ocupa 4,3% da AID e, com menor expressividade, aparecem a cultura perene (1,0%),
área de várzea (0,9%), corpos d’água (0,9%), e área descoberta (0,2%). O Gráfico 9.2.2.1 apresenta, de
forma resumida, as porcentagens dos usos identificados na Área de Influência Direta do meio
socioeconômico.
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Gráfico 9.2.2.1- Distribuição das categorias de uso do solo identificadas na AID
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No que se refere às áreas de colonização ou ocupadas sem titulação, eventuais comunidades tradicionais,
quilombolas, indígenas residentes na área e monumentos naturais, sociais ou culturais de interesse para
a população local, foram pesquisadas as bases disponibilizadas pelos seguintes órgãos: FUNAI, Fundação
Palmares, ITESP, CONDEPHAAT, IPHAN, IBAMA/ICMBio, INCRA e ANEEL.
Após análise dos dados georreferenciados disponíveis, foram consolidados na Figura 9.2.2.2 os bens
inseridos na AID do meio antrópico tombados pelo CONDEPHAAT, assim como bens arqueológicos
registrados no IPHAN. Destaca-se que estes foram os únicos dados identificados na AID em questão e,
tendo em vista sua distância da ADA, não estarão sujeitos a interferências do empreendimento.
Com relação aos monumentos naturais frisa-se que na AID apenas incide a Unidade de Conservação APA
Corumbataí-Botucatu-Tejupá (Perímetro Corumbataí), que não possui interferência com a ADA.

Paisagem
O estudo da paisagem permeia uma análise complexa, envolvendo diversos fatores, que se inicia com sua
conceituação. Ainda que sua definição venha sendo estudada sob ênfases diferenciadas, existe um
consenso entre os geógrafos de que a paisagem resulta da relação dinâmica de elementos físicos,
biológicos e antrópicos (MAXIMIANO, 2004). Um conceito abrangente que pode ser utilizado para a
presente análise é o de BERTRAND (1971 apud SHIER, 2003):
“A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É uma
determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto instável,
de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os
outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução.”

Fundamentando-se nesse conceito podemos inferir que a paisagem natural está constantemente sendo
alterada pelo homem, em suas diversas intervenções nas condições originais do meio.
No caso da AID e da ADA objeto do presente estudo é possível verificar, com base no levantamento de
uso e ocupação do solo já apresentado, que as características naturais primitivas da paisagem foram
intensamente alteradas pela ação antrópica, na medida em que se intensificaram as atividades
agropecuárias e industriais, além da urbanização. Nesse processo, ocorreram: supressão de vegetação
nativa; em alguns trechos conduziu-se a regeneração de vegetação secundária; o relevo e a topografia
original foram alterados com cortes, aterros e escavações; espécies nativas de fauna foram afugentadas;
novas espécies de fauna, mais adaptadas às condições vigentes do meio, se instalaram; etc.
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Figura 9.2.2.2 - Mapa das áreas restritivas existentes na AID
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Em relação ao desenvolvimento de empreendimentos minerários, como no presente caso, a mudança das
condições originais da paisagem é considerada um impacto adverso, visto que a mineração é, por
essência, uma atividade modificadora do ambiente. Nesse contexto, além dos impactos ambientais
diretos aos meios físico e biótico tratados em outros tópicos do presente estudo, deve-se avaliar as
implicações em relação à percepção dos impactos visuais atrelados às alterações paisagísticas.
Assim, para subsidiar a avaliação deste impacto visual, foi realizado o levantamento de visadas da ADA e
de seu entorno imediato. Este levantamento teve como objetivo identificar os ângulos passíveis de
visualização das futuras áreas de lavra do empreendimento a partir de observadores fixos (edificações) e
móveis (veículos trafegando nas vias do entorno).
Tais pontos foram preestabelecidos por meio de análise topográfica, de imagem de satélite e de
observações de campo, avaliando-se os potenciais locais em que o empreendimento seria visível para a
população. Após o estabelecimento dos pontos foi feita uma análise do perfil topográfico, por meio de
modelo digital de terreno, entre cada ponto e o limite da ADA, utilizando-se ferramentas de
geoprocessamento que permitiu verificar a existência de barreiras altimétricas entre os possíveis
observadores e os locais das futuras frentes de extração.
Cabe destacar que parte da AID foi desconsiderada na definição dos pontos de visada, tendo em vista as
longas distâncias e a existência de gradientes topográficos e maciços de vegetação que impossibilitam a
visibilidade das futuras áreas de lavra. Assim, a Figura 9.2.2.3 apresenta todos os pontos de visada
estudados, as respectivas direções de visada e a imagem de satélite sobreposta ao modelo digital de
terreno utilizados na análise, bem como dois exemplos de perfis de visadas traçados no presente estudo.
Os demais perfis são apresentados na sequência.
Os pontos na cor rosa indicam os locais de visada a partir de edificações (observadores fixos) e os pontos
em laranja representam as visadas a partir das estradas e acessos (observadores móveis). Nos perfis, os
pontos em amarelo indicam barreiras topográficas existentes, a linha marrom representa a superfície do
relevo, a linha preta indica a projeção das visadas em perfil e as setas pretas indicam o limite inicial da
ADA em cada perfil. Após a análise altimétrica foi feita a verificação das barreiras vegetais já existentes.
Dentre os 51 perfis analisados a partir de potenciais observadores fixos e móveis, 16 possuem barreiras
visuais associadas ao relevo e, dentre os demais, 13 possuem barreira vegetal de maciços já existentes na
região, conforme detalhamento apresentado na Tabela 9.2.2.1. Assim, 22 pontos possuem vista para as
futuras áreas de lavra objeto da presente ampliação, ao passo que nos demais pontos barreiras
topográficas ou vegetais impedem sua visualização. Da Foto 9.2.2.13 à Foto 9.2.2.18 são ilustrados alguns
desses pontos de visada.
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Tabela 9.2.2.1 – Existência de barreiras visuais nos pontos de visada analisados.
Existência atual de barreiras

Quantidade

Visadas

Barreiras topográficas

16

E-4; E-5; E-7a; E-12; E-13a; E-22a; E-23; E-24a; V-1; V-5; V-9a; V10; V-11; V-12; V-13; V-14a

Barreiras vegetais

13

E-1; E-2; E-9; E-10; E-16; E-18a; E-18b; E-19; E-20; E-21b; E-24b;
V-4; V-14b

Ausência de barreiras

22

E-3; E-6a; E-6b; E-7b; E-8; E-11; E-13b; E-14; E-15; E-17; E-21a; E22b; V-2; V-3; V-6; V-7; V-8; V-9b; V-14c; V-14d; V-15; V-16

Nesse contexto, esta análise foi importante para destacar trechos onde a implantação de barreira vegetal
pode ser necessária para redução do impacto visual associado às áreas objeto do presente licenciamento,
conforme a Figura 9.2.2.3. Cabe destacar que este estudo se dispôs a destacar as áreas prioritárias para
a implantação de medidas de proteção visual, sendo que a configuração da cortina vegetal proposta para
o empreendimento será apresentada oportunamente.
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Foto 9.2.2.13 - Visada aproximada do ponto E-14 (seta),
atualmente sem barreiras

Foto 9.2.2.14 - Visada do ponto E-15, atualmente sem
barreiras

Foto 9.2.2.15 - Visada E-16, com barreira de vegetação
à frente (seta)

Foto 9.2.2.16 - Visada do ponto E-17, sem barreiras
mesmo com vegetação à frente

Foto 9.2.2.17 - Visada aproximada do ponto E-23, com
barreira topográfica

Foto 9.2.2.18 - Visada aproximada do ponto E-24, com
barreira topográfica e vegetal
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Demografia
Para o estudo da demografia da Área de Influência Direta (AID) foram selecionados os dados do Censo do
IBGE do ano de 2010, que expõem os indicadores recortados por setores censitários.
A população da AID representa 0,9% do total de habitantes do município de Rio Claro, somando 1.726
moradores em uma densidade populacional de 17,19 habitantes por quilômetro quadrado. Na
distribuição por sexos verifica-se que 51,91% é conformado pela população masculina e 48,09% pela
feminina.
Na Área de Influência Direta (Gráfico 9.2.2.2), observa-se uma distribuição da população total
maioritariamente masculina, sendo que a razão de sexo, número de homens para cada cem (100)
mulheres, para a AID em 2010 foi de 107,95. A faixa etária de 30 a 34 anos aparece com a maior população,
sendo 9,15% do total, constituída por 4,75% dos homens e 4,4% das mulheres. Em seguida, aparece o
intervalo de 25 a 29 anos, com 9,10% do total, conformada 4,75% dos homens e 4,35% das mulheres. Na
faixa etária de 10 a 14 anos são 3,94% das mulheres e 4,81% dos homens (8,75% do total). A distribuição
da população por idade está concentrada no intervalo entre 20 e 39 anos, com 18,19% de homens e
16,05% de mulheres, somando 34,25% da população da AID.
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Gráfico 9.2.2.2 - AID: distribuição da população por sexo, segundo os grupos por idade, em 2010 (IBGE, 2018d)
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Atendimento à saúde e educação
Dentro da Área de Influência Direta existem duas infraestruturas para os serviços de saúde e educação,
sendo uma de cada setor, que se encontram distribuídas conforme a Figura 9.2.2.4, como mostra a Tabela
9.2.2.2.
Tabela 9.2.2.2 – Equipamentos de saúde e educação na AID
Equipamento

Nome

Centro de Saúde

UBS PSF da Assistência

Escola estadual

Professor Oscar de Almeida

Fonte: CNESNet, 2018; Secretaria de Educação, 2018.

A Unidade Básica de Saúde PSF da Assistência é administrada pela Fundação Municipal de Saúde de Rio
Claro (Foto 9.2.2.19), cadastrada no sistema estadual em 2003. A atividade exercida é de caráter
ambulatorial com atenção básica e SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (exames). Apresenta
profissionais médicos da estratégia de saúde da família, assim como atendimento odontológico,
pediátrico, ginecológico e obstetrícia.
Apesar de não haver nenhum hospital dentro da AID, existem outros no município de Rio Claro que podem
perfeitamente atender a população local. O hospital mais próximo é o especializado em Psiquiatria
Bezerra de Menezes Rio Claro, localizado há aproximadamente 10 km do distrito da Assistência. A 11 km
deste distrito se encontra o Hospital Geral Santa Casa de Rio Claro, com atividades ambulatoriais e
hospitalares, incluindo atenção básica de média e alta complexidade. O atendimento varia entre
urgências, internação, ambulatório e SADT.
Quanto à infraestrutura educativa, a AID conta com a Escola Estadual Professor Oscar de Almeida (Foto
9.2.2.20), que atende os ensinos Fundamental II e Médio. Segundo os dados do INEP (2018a) este
estabelecimento teve uma média de alunos por turma em 2017, de 25,5% no ensino fundamental II e
13,0% no ensino médio. A taxa de rendimento escolar no ano 2017 foi de 91,7% aprobatório para o ensino
médio e 97,9% no fundamental, com 1% de reprovação (INEP. Op. cit.). Quanto ao IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica da escola em questão, em 2017 há índice apenas para o 8º e 9º ano
do ensino fundamental, tendo sido atingida a nota 5,8 para uma meta de 5,9 (INEP, 2018b).
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Foto 9.2.2.19 – UBS PSF da Assistência

Foto 9.2.2.20 – EE Professor Oscar de Almeida, no
distrito de Assistência

Saneamento e infraestrutura urbana
Os dados de saneamento, embora já tenham sido apresentados e discutidos no nível municipal, no
diagnóstico da AII, serão retomados e aprofundados neste item já que a AID apresenta estruturas deste
tópico, sendo elas: um poço de captação de água para abastecimento público, dois sistemas de reservação
de água, duas estações de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Municipal, mostrados na Figura
9.2.2.5. Destaca-se que na porção rural do município são mais escassas as estruturas de saneamento.
O abastecimento de água no Distrito de Assistência é realizado por captação subterrânea, através de um
poço profundo de 150 m, com bomba de 25 cv e vazão de 24 m3/h. Este abastece um reservatório de
50 m3 de volume onde se inicia a rede de distribuição (Prefeitura de Rio Claro, 2014b). O tratamento de
água é realizado apenas com a adição de cloro, já que o teor de flúor natural é suficiente.
O Distrito de Assistência também possui duas Estações de Tratamento de Esgotos, a ETE Assistência Alta,
e ETE Assistência Baixa. O sistema de tratamento de esgoto sanitário de ambas as ETEs (Assistência Alta
e Baixa) consiste em um processo misto de fossa séptica com filtro anaeróbio (Prefeitura de Rio Claro,
2014b), sendo que somadas elas tratam os esgotos de cerca de 1.200 habitantes.
Quanto aos resíduos sólidos, conforme já mencionado, o município de Rio Claro possui estrutura de coleta
que contempla os resíduos domiciliares, com coleta comum em caminhão compactador, cata bagulho,
eco ponto e coleta seletiva, sendo que os resíduos industriais e de saúde são destinados diretamente por
seus geradores. Os resíduos sólidos urbanos que não seguem para reciclagem são destinados para ao
Aterro Sanitário de Rio Claro, como resíduos domésticos, materiais de varredura domiciliar e pública,
capinação e matéria de poda vegetal.
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Este aterro iniciou suas atividades em 2001 e, de acordo com o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) que
instruiu seu licenciamento ambiental, foram concebidas medidas de proteção ambiental, como sistemas
de: drenagem de base, impermeabilização, drenagem de líquidos percolados, cobertura da massa de
resíduos, captação de gases, drenagem definitivo, tratamento de efluentes e monitoramento de águas
subterrâneas.
A operação do aterro é relativamente simples, sendo que os caminhões-coletores de resíduos do
município descarregam em área dentro do aterro, onde um trator de esteira faz o empilhamento e a
compactação por passagem (Prefeitura de Rio Claro, 2017). Atualmente o Aterro Municipal possui uma
estação de tratamento de chorume, sendo este um diferencial de qualidade que poucas cidades
brasileiras possuem. Outra situação privilegiada de Rio Claro é poder administrar seu próprio aterro, já
que a maioria dos municípios dependem de empresas privadas (Portal tratamento de água, 2017).
De acordo com uma sequência de levantamentos gravimétricos realizados em 2014 (Prefeitura de Rio
Claro, 2017), a maior parcela dos resíduos gerados em Rio Claro pode ser distribuída nas seguintes
caracterizações qualitativas: 50,83% orgânicos, 9,87% tecidos, 7,35% plástico mole, 6,46% papel, 5,20%
papelão e 4,33% plástico duro. Segundo levantamento da Prefeitura de Rio Claro (2018b), entre janeiro e
junho de 2018 foram depositados no aterro, em média, 223,84 t/dia de resíduos sólidos, sendo que 58%
desses possuem origem domiciliar.

Habitação
A situação habitacional de Rio Claro pode ser analisada a partir dos dados levantados a respeito dos
Domicílios Particulares e Coletivos, presentes na Sinopse do Censo 2010 (IBGE, 2018d). Os dados
disponibilizados para essas variáveis foram obtidos por meio dos setores censitários. O setor censitário é
a menor unidade territorial formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural,
com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território
Nacional (IBGE, 2018d).
De maneira geral, os domicílios podem ser classificados em particulares e coletivos. Os domicílios
particulares, por sua vez, são subclassificados em permanentes ocupados e não ocupados, que podem
se subdividir em não ocupados de uso ocasional e não ocupados - vagos. Conforme a Tabela 9.2.2.3 a AID
abrangia 624 domicílios particulares e coletivos em 2010.
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Tabela 9.2.2.3 - Total de domicílios particulares e coletivos dos setores censitários da AID.
Domicílios Particulares e Coletivos
Código do Setor
Total

Permanentes
Ocupados

Permanentes não ocupados
Total

Uso
Ocasional

Vagos

Domicílios
Coletivos

354390705000226

155

108

47

35

12

0

354390705000001

344

316

28

9

19

0

354390705000002

74

35

39

16

23

0

354390705000003

51

29

22

17

5

0

TOTAL

624

488

136

77

29

0

Fonte: IBGE (2018d)

A variável “domicílios particulares permanentes não ocupados” é formada por duas subcategorias:
domicílios particulares permanentes não ocupados de uso ocasional e domicílios vagos. No primeiro caso,
segundo definição do IBGE (2011) “é o domicílio particular permanente que servia ocasionalmente de
moradia na data de referência, ou seja, era o domicílio usado para descanso de fins de semana, férias ou
outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes”. Já no
segundo caso, “é o domicílio particular permanente que não tinha morador na data de referência, mesmo
que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado”. A AID apresenta 78,2% dos
domicílios particulares permanentes ocupados e 21,8% não ocupados, desses a maior parcela (56,6%) é
de uso ocasional.
Com relação à disponibilização de infraestrutura urbana, tais como energia, abastecimento de água,
condições sanitárias e coleta de lixo, para a totalidade dos domicílios particulares permanentes dos
setores presentes da Área de Influência Direta, o IBGE disponibiliza por meio do Censo 2010 as
características dos domicílios, as quais serão apresentadas a seguir.
Quanto ao abastecimento de água, o IBGE (2011) subdivide em quatro categorias: a) Rede geral de
distribuição, quando o domicílio ou o terreno está ligado à rede pública; b) Poço ou nascente na
propriedade; c) Água de chuva armazenada em cisterna; e d) Outra forma.
Por meio dos dados apresentados na Tabela 9.2.2.4 verifica-se que os domicílios da AID são
majoritariamente atendidos pelo abastecimento de água por rede geral de distribuição, com 68,4%. Os
domicílios particulares permanentes, que não são cobertos por uma rede geral de distribuição,
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apresentam outras formas de abastecimento de água, como por exemplo, por meio de poço ou nascente
que se encontra na própria propriedade, em 29,1% dos casos, e outras formas em 2,5% dos casos.
Tabela 9.2.2.4 - Tipos de abastecimento de água nos domicílios particulares permanentes da AID, em 2010.
Tipo

Quantidade

Porcentagem

Rede Geral

334

68,4%

Poço ou nascente na propriedade

142

29,1%

Água de chuva armazenada em cisterna

-

0,0%

Outras formas

12

2,5%

TOTAL

488

100,0%

Fonte: IBGE (2011)

Quanto ao serviço da rede coletora de esgoto, o IBGE (2011) apresenta a seguinte classificação: com
banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário ou sem banheiro de uso exclusivo dos moradores
e nem sanitário. Para o primeiro caso usa-se a seguinte divisão: a) Rede geral de esgoto ou pluvial, quando
a canalização das águas servidas e dos dejetos (proveniente do banheiro ou sanitário) encontra-se ligada
a um sistema de coleta que os conduz a um desaguadouro geral da área; b) Fossa Séptica, quando a
matéria é esgotada para uma fossa próxima, onde passa por um processo de tratamento ou decantação;
c) Fossa rudimentar ou rústica; d) Vala; e) Rio, lago ou mar, quando o banheiro ou sanitário está ligado
diretamente a estes corpos d’água; e f) Outros escoadouros.
Segundo a Tabela 9.2.2.5, a rede geral de esgoto da AID abrange 67,4% dos domicílios. O seguinte tipo é
por via fossa rudimentar em um 21,5%, uma porcentagem alta. Outros tipos de esgotamento sanitário
são: via fossa séptica (10,5%), via vala (0,4%), e rio, lago ou mar (0,2%).
Os resíduos sólidos provenientes dos domicílios particulares permanentes possuem vários formatos de
destinação segundo o IBGE (2011), sendo eles: a) Coletado por serviço de limpeza; b) Coletado por
caçamba de limpeza; c) Queimado na propriedade; d) Enterrado na propriedade; e) Jogado em terreno
baldio ou logradouro; f) Jogado em rio, lago ou mar; e g) Outro destino diferente dos descritos
anteriormente.
Segundo a Tabela 9.2.2.6, 79,9% do lixo produzido nos domicílios particulares permanentes da AID são
coletados. Apesar de ser grande a cobertura do serviço de coleta de resíduos na AID, ainda há outras
formas de destinação dos resíduos produzidos nas respectivas residências. Conforme se verifica na tabela,
algumas famílias queimam os resíduos na própria propriedade (18,0%), outras enterram dentro da
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propriedade (1,2%), outras jogam em terrenos baldios (0,4%) e o restante determina outro destino para
o lixo (0,4%).
Tabela 9.2.2.5 - Tipos de esgotamento sanitário nos domicílios particulares permanentes da AID, em 2010.
Tipo

Quantidade

Porcentagem

Via rede geral de esgoto ou pluvial

329

67,4%

Via fossa séptica

51

10,5%

Via fossa rudimentar

105

21,5%

Via vala

2

0,4%

Via rio, lago ou mar

1

0,2%

Via outro escoadouro

0

0,0%

Sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário

0

0,0%

TOTAL

488

100,0%

Com banheiro de uso
exclusivo dos
moradores ou
sanitário e
esgotamento sanitário

Fonte: IBGE (2011)

Tabela 9.2.2.6 - Destino do lixo coletado nos domicílios particulares permanentes da AID, em 2010.
Tipo

Quantidade

Porcentagem

Por serviço de limpeza

353

72,3%

Em caçamba de serviço de limpeza

37

7,6%

Com lixo queimado na propriedade

88

18,0%

Com lixo enterrado na propriedade

6

1,2%

Com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro

2

0,4%

Com lixo jogado em rio, lago ou mar

0

0,0%

Com outro destino do lixo

2

0,4%

488

100,0%

Com lixo coletado
(serviço público)

TOTAL
Fonte: IBGE (2011)

A distribuição de energia elétrica no município de Rio Claro é realizada pela empresa Elektro, a qual atende
223 cidades do Estado de São Paulo e 5 do Mato Grosso do Sul. Na presente AID, 99,6% dos domicílios
particulares permanentes são atendidos pela companhia e 0,2% por outras fontes. Apenas 1 domicílio
(0,2%) não possui energia elétrica, conforme os dados apresentados na Tabela 9.2.2.7.
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Tabela 9.2.2.7 - Formas de distribuição de energia elétrica nos domicílios particulares permanentes da AID, em 2010.
Tipo

Quantidade

Porcentagem

De companhia distribuidora

486

99,6%

De outras fontes

1

0,2%

Sem energia elétrica

1

0,2%

TOTAL

488

100,0%

Com energia elétrica

Fonte: IBGE (2011)

Lazer e Turismo
Segundo Joffre Dumazedier (1974 apud FRANK & YAMAKI, 2016), “(...) o lazer concerne a um conjunto
mais ou menos estruturado de atividades com respeito às necessidades do corpo e do espirito dos
interessados: lazeres físicos, práticos, artísticos, intelectuais, sociais, dentro dos limites do
condicionamento econômico social, político e cultural de cada sociedade. São a tais atividades que
chamaremos de lazeres. Seu conjunto constitui o lazer.”. Fundamentando-se nesse conceito é possível
elencar como área de lazer quaisquer espaços que permitam ou favoreçam a prática das atividades
relacionadas aos lazeres, tais como parques, praças, clubes ou agremiações para práticas desportivas,
centros de convivência, centros culturais, teatros, cinemas, museus, entre outros.
Rio Claro possui uma ampla variedade de espaços voltados ao lazer, tais como: 7 museus, 2 teatros, 8
bibliotecas, 1 centro cultural, 2 projetos culturais, 7 clubes sociais e recreativos, 6 centros sociais e
recreativos, 5 centros culturais, sala de cinema, além de quase uma centena de praças e parques públicos
(Visite Rio Claro, 2018).
No que se refere ao setor de turismo, o município de Rio Claro pertence à Região Turística Serra do
Itaqueri, constituída por 13 municípios, sendo estes: Águas de São Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada,
Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Maria da Serra, São
Pedro e Torrinha, unidos pelo desenvolvimento do turismo regional.
O circuito Serra do Itaqueri “guarda belezas naturais surpreendentes, com uma natureza convidativa às
grandes emoções, devido aos inúmeros esportes de aventura possíveis de se praticar, dentre eles: rapel,
cascading, hiking, passeios náuticos, pesca esportiva, rafting, floating, cachoeiras, tirolesa, canyoning,
camping, mountain bike e motocross” (Guia do Turismo Brasil, 2018). Nesse contexto atua a Associação
de Desenvolvimento do Turismo da Região da Serra do Itaqueri (ADTURSI), que é considerada em Rio
Claro como de Utilidade Pública Municipal, mediante a Lei Municipal nº 4.779/2014.
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Esta região oferece uma oferta turística ampla que inclui turismo cultural, rural, de saúde, de eventos, de
natureza, aventura e gastronomia, sendo mais de 30 atrativos turísticos inseridos nesse contexto. O
município de Rio Claro apresenta 6 atrativos dessas categorias, tais como: a Floresta Estadual Edmundo
Navarro de Andrade, a Usina Parque do Corumbataí, o Parque Municipal do Lago Azul, o Balonismo, o
Carnaval e a Exposição Nacional de Orquídeas (SENAC e Prefeitura de Rio Claro, 2018).
Dentre as áreas de lazer e atrativos turísticos ora mencionados, vale destacar a Floresta Estadual Edmundo
Navarro, popularmente conhecida como Horto Florestal de Rio Claro. Fundada em 1909, trata-se da área
verde mais representativa do município, com 2.230 hectares que abrigam a maior variedade de espécies
de eucalipto do Brasil, trilhas ecológicas e o único Museu do Eucalipto no mundo (SENAC e Prefeitura de
Rio Claro, 2018). Esta área, além de receber turistas, é amplamente utilizada como área de lazer pelos os
moradores da cidade.

a) Atrativos Turísticos e Áreas de Lazer da AID
Situa-se dentro da AID o Museu da Energia de Rio Claro, localizado no interior da Usina-Parque
Corumbataí (Foto 9.2.2.21 e Foto 9.2.2.22). A usina foi construída entre 1893 e 1895, mas começou sua
operação apenas em 1900 pela empresa Central Elétrica Rio Claro e, no ano de 1912, passou para o
controle do empresário paulista Eloy de Miranda Chaves, através da S.A. Central Elétrica Rio Claro, que a
ampliou e modernizou. Posteriormente, em 1965, passou para o governo estadual paulista. Porém, após
sofrer grandes inundações que destruíram suas barragens, a usina fechou em 1970.

Foto 9.2.2.21 – Entrada do Museu da Energia de Rio
Claro
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Após nove anos a usina foi restaurada e cedida à Companhia Energética de São Paulo - CESP. Em 1982, a
usina é tombada pelo CONDEPHAAT pelo valor histórico. No ano de 1999, a área toda foi doada para o
acervo da Fundação Energia e Saneamento, que criou o Museu da Energia de Rio Claro, sendo que em
2008 a usina voltou a operar e gerar energia depois de outro período de restauração (Fundação Energia
e Saneamento, 2018).
O museu, que está cercado por um parque de 44 ha de vegetação característica da Mata Atlântica, está
aberto para visitações monitoradas, que podem ser agendadas ou espontâneas, com gratuidade aos
sábados e custo acessível de ingresso nos demais dias, sendo também oferecidas atividades recreativas e
pedagógicas (Visite Rio Claro, 2018).
Cabe destacar que, durante a Pesquisa de Percepção Ambiental realizada junto da população residente
na AID (que será detalhada mais a frente), foram indicados pela população alguns locais considerados
como atrativos ambientais, nos quais são realizadas atividades de lazer, tanto na AID quanto em Rio Claro
(AII), conforme se observa na Tabela 9.2.2.8.
Tabela 9.2.2.8 – Atrativos ambientais de Rio Claro de acordo com sua localização nas áreas de influência
Descrição

Quantidade de
menções na pesquisa

Localização

“Sítio arqueológico”

1

AID

“Parque fechado para preservação”; “Usina”

2

AID

Rio Passa Cinco; “Farol”

5

AID

“Parquinho” (Bairro Assistência)

2

AID

“Rios”; “Cachoeiras”; “Nascentes”

8

AID

Horto Florestal (Edmundo Navarro)

3

AII

b) Infraestrutura Turística da AID
Neste estudo, foi considerado o conceito de “infraestrutura turística” do Ministério do Turismo (2018),
que define em seu glossário como sendo “o conjunto de obras e de instalações de estrutura física e de
serviços urbanos básicos que dão suporte ao desenvolvimento da atividade turística em determinada
área. São exemplos de Infraestrutura Turística: sistema de transportes e de comunicações, hotéis,
locadoras, posto de informações, bares e restaurantes, entretenimento etc.”.
Nesse contexto, destaca-se que a Área de Influência Direta não apresenta infraestrutura turística. Não
obstante, muito próximo desta se encontra a área urbana do município de Rio Claro, que possui grande
variedade de opções entre restaurantes de comida nacional e internacional (italiana, japonesa, árabe
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etc.); hospedagem de diferentes preços e tipos entre hotéis, motéis, pensões, pousadas e agências de
turismo.
Paralelamente, cabe destacar que o município de Rio Claro possui uma vasta rede de serviços urbanos
que propiciam e fomentam a atividade turística, abarcando rodoviária, centro de informações turísticas,
aeródromo e heliponto.

c) Importância Regional e Potencial do Setor Turístico
O município de Rio Claro pertence à Região Turística Serra do Itaqueri e, atualmente, participa do
desenvolvimento do Plano Regional de Turismo da Serra do Itaqueri. A Figura 9.2.2.6 mostra a localização
destes atrativos e estruturas turísticas. Ainda que a AID não apresente infraestrutura turística, o município
de Rio Claro possui vários atrativos turísticos, estando alguns apresentados na Tabela 9.2.2.9. Estes estão
separados por tipo de roteiro — histórico, cultural, religioso e natural — que podem ser aproveitados
para enriquecer o potencial do setor turístico da região.
O município apresenta diversas opções de turismo histórico, como por exemplo edificações antigas que
marcaram acontecimentos importantes na história de Rio Claro. Um local interessante na cidade é o
espaço de eventos e práticas esportivas que foi instalado junto da antiga estação ferroviária (Foto
9.2.2.23). Também é vasto o turismo cultural, contando com um centro cultural, museus e bibliotecas que
aportam na educação e pesquisa do município. Ocorre também o turismo religioso e natural. A Floresta
Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Horto Florestal), conforme já mencionado, cumpre um papel
relevante para a região (Foto 9.2.2.24).

Foto 9.2.2.23 – Espaço para eventos culturais na
Estação Ferroviária
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Tabela 9.2.2.9 – Principais pontos turísticos do município de Rio Claro
Tipo de
Roteiro

Atrativo
Estação Ferroviária
Jardim Público – Praça XV de Novembro
Teatro Variedades
Praça da Liberdade
Solar Dona Luiza Barreto Rinaldi
Casarão da Cultura - Pinacoteca Municipal
Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga

Histórico

Casarão do Barão de Porto Feliz
Gabinete de leitura – Biblioteca Pública Municipal Lenyra Fracarolli
Mercado Municipal
Casarão da Fazendinha
Solar Edmundo Navarro de Andrade
Capela Santo Antônio dos Eucaliptos
Fazenda Angélica – Casarão do Barão do Grão Mogol
Centro Cultural Roberto Palmari
Museu do Eucalipto
Museu da Energia de Rio Claro
Museu Theodor Köelle
Museu da Geologia – UNESP
Museu de Paleontologia e Estratigrafia
Teatro Professora Felícia ALEM ALAM

Cultural

Teatro do SESI Rio Claro
Biblioteca Pública Municipal Maria Victoria Alem Jorgue
Biblioteca do Campus de Rio Claro
Biblioteca da Câmara Municipal de Rio Claro
Biblioteca do Cervezão
Arquivo público e histórico do Município de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”
ASSER – Projeto “Guri”
Orquestra Sinfônica de Rio Claro
Igreja Matriz de São João Batista

Religioso

Igreja Matriz de Santa Cruz
Paróquia Boa Morte
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Horto Florestal)

Natureza

Lago Azul
Chácara Orquídea

Fonte: Visite Rio Claro (2018)
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Estudo de Tráfego
Em estudos ambientais, o levantamento de tráfego tem como objetivo identificar a situação atual das
principais vias da região em análise, de modo a prever se haverá mudanças quanto à capacidade de
circulação do montante previsto de veículos, no sistema viário existente e futuro, em razão da
implantação do empreendimento, bem como estabelecer medidas para redução ou controle de possíveis
impactos associados. Este estudo, fundamentado na caracterização do MDV – Movimento Diário de
Veículos, conta com os seguintes tópicos: a metodologia utilizada para o presente estudo, a localização
dos pontos com a caracterização das vias onde foram realizadas as contagens de veículos, uma breve
descrição das condições atuais de operação do empreendimento e, finalmente, os resultados do cálculo
do Movimento Diário de Veículos (MDV) nas respectivas vias de escoamento.

a) Metodologia
Para a caracterização do MDV em questão, buscou-se a adoção de métodos e técnicas que permitam o
detalhamento volumétrico e a distinção dos diversos tipos de veículos que ali circulam. A caracterização
nesses termos, ou seja, com o tratamento de dados quantitativos e qualitativos, permite, além da
verificação do fluxo de veículos, uma análise distintiva entre veículos de passeio, principalmente utilizados
por moradores e turistas, e caminhões e equipamentos, relacionados ao transporte de produtos diversos.
Existem diversos métodos de contagem, mas para este estudo optou-se pela gravação em vídeo como
técnica de registro dos dados, já que todos os movimentos direcionais que ocorrem simultaneamente
podem ser levantados por um só observador. O registro em vídeo, segundo Mauro Luiz Peron (in Venturi
org., 2011), ainda não é uma técnica comumente adotada em trabalhos de campo de temas geográficos,
mas que, segundo o Manual de Estudos de Tráfego do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT, 2006), proporciona maior confiança nos levantamentos dos dados e se pode obter
outras informações.
As filmagens foram realizadas em 5 pontos por um período amostral de 15 minutos, entre 14h e 18h do
dia 22/01/2018 e entre 10h e 14h do dia 23/01/2018, abrangendo todo o período de fluxo de caminhões
saindo da mineração. Com esse intervalo de registro obtido é possível extrapolar os dados para o restante
do dia, traçando-se uma situação extrema de fluxo de veículos. Os vídeos foram analisados enquadrando
cada veículo registrado em categorias elaboradas especificamente para o presente MDV. Estas foram
propostas a partir do agrupamento dos tipos de veículos definidos pelo Departamento Nacional de
Trânsito – DENATRAN (2018), por meio da Portaria DENATRAN nº 049/18. Na Tabela 9.2.2.10 são
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apresentadas as categorias adotadas na presente análise em comparação aos tipos determinados pelo
DENATRAN e à classificação do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, cujo Volume Diário Médio
de Tráfego (VDM) será utilizado para comparação.
Tabela 9.2.2.10 – Categorias de veículos adotadas para o presente MDV e sua correlação com os tipos determinados
pelo DENATRAN.
Tipo definido pelo DENATRAN

Categoria adotada no presente
MDV

Classificação adotada no VDM do
DER-SP¹

Ciclomotor
Motoneta
Motocicleta

Motocicleta

Triciclo
Quadriciclo

Veículo de passeio

Automóvel
Automóvel
Utilitário
Caminhonete
Caminhonete
Camioneta
Micro-ônibus
Ônibus
Ônibus
Reboque
Reboque
Semi-Reboque
Chassi-Plataforma

Chassi-Plataforma

Caminhão

Caminhão

Veículo comercial
Caminhão Trator
Trator – rodas
Trator
Trator – esteiras
Trator – misto
Motor-casa

Motor-casa

-²

¹ Divisão obtida em contato telefônico junto ao setor de estatísticas do DER-SP; ² Item não amostrado pelo DER-SP.

A proposição de categorias delineadas exclusivamente para a presente análise justifica-se tendo em vista
as possíveis limitações da técnica, ou seja, as dificuldades na identificação em vídeo de certos tipos de
veículos determinados pelo DENATRAN. No agrupamento em questão priorizou-se o alcance do objetivo
central do presente MDV: distinguir veículos de passeio de veículos vinculados às atividades produtivas.
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Destaca-se que a nomenclatura do DENATRAN também é adotada pelo IBGE na caracterização da frota
municipal que será detalhada no tópico subsequente do presente estudo de MDV.
Cabe frisar que a análise do levantamento em questão foi realizada de forma isolada nas vias locais e de
forma comparativa aos dados disponibilizados pelo DER quanto ao VDM levantado em dois pontos da
rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), nos anos de 2015, 2016 e 2017.

b) Caracterização da frota municipal e do VDM da rodovia Fausto Santo Mauro
O transporte rodoviário é o meio mais utilizado no município de Rio Claro, além de ser aquele adotado
pelo empreendimento ora em análise para fins de escoamento do minério. Nesse contexto, apresenta-se
na Tabela 9.2.2.11 a quantidade de veículos registrados em relação à frota de 2016, no município de Rio
Claro.
Tabela 9.2.2.11 – Frota de veículos registrada em Rio Claro.
Tipo definido pelo DENATRAN

Veículos registrados em 2016

Motoneta

12.507

Motocicleta

37.623

Automóvel

83.824

Utilitário

940

Caminhonete

9.505

Camioneta

5.068

Micro-ônibus

446

Ônibus

441

Caminhão

3.437

Caminhão Trator

843

Trator de rodas

12

Outros

5.365

Fonte: IBGE (2018e).

No município de Rio Claro, único abrangido pela AID e AII do meio antrópico, o tipo de transporte
rodoviário mais utilizado é o automóvel (52,4%), seguido pelas motocicletas que representam 23,5% da
frota, aproximadamente. Do restante, apenas 2,7% referem-se a veículos comumente associados a
atividades produtivas, sendo eles: caminhões, caminhões trator e tratores de rodas.
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Com relação ao empreendimento objeto de estudo cabe destacar que a rodovia Fausto Santo Mauro (SP127) é principal rodovia utilizada no escoamento do minério. Esta possui jurisdição estadual, sendo sua
gestão de responsabilidade do DER e, no trecho entre Rio Claro e Piracicaba, é de atribuição da
concessionária “AB Colinas”. Estruturalmente pode-se destacar que o trecho, que possui cerca de 32 km,
encontra-se totalmente duplicado (DER, 2018a). O fluxo de veículos na mesma é monitorado pelo DER,
conforme se observa na Tabela 9.2.2.12.
Tabela 9.2.2.12 – Volume Diário Médio (VDM) de tráfego registrado na rodovia Fausto Santo Mauro.
Local de Medição
Rodovia Fausto Santo
Mauro, km 12,625,
sentido Norte (Rio Claro)
Rodovia Fausto Santo
Mauro, km 12,625,
sentido Sul (Piracicaba)

Tipo de
veículo

VDM 2015

VDM 2016

VDM 2017

Média

Passeio

3.419

3.343

3.534

3.432

Comercial

955

988

940

961

TOTAL

4.374

4.331

4.474

4.393

Passeio

3.293

3.254

3.441

3.329

Comercial

898

920

838

885

TOTAL

4.191

4.174

4.279

4.214

Fonte: DER (2018b).

Com base nos dados apresentados é possível tecer algumas considerações acerca do fluxo registrado
nessa rodovia:
•

Os VDMs em ambos os sentidos da via são similares, sendo que o sentido Rio Claro tem um
fluxo ligeiramente maior, oscilando cerca de 200 carros por ano;

•

O fluxo de veículos de passeio é majoritário em ambos os sentidos da via, representando,
aproximadamente 78% do total;

•

Os aproximados 22% do total que se referem aos veículos comerciais englobam as categorias
ônibus, reboque, chassi-plataforma, caminhão e trator do presente estudo.

Destaca-se que os dados em questão já contemplam o fluxo de veículos do empreendimento atual, que
não prevê incremento de circulação de veículos como resultado da ampliação ora pretendida.

c)

Localização dos pontos amostrados

O acesso ao empreendimento objeto do presente estudo se dá pela rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127)
na altura do km 3. Para a coleta de dados do MDV em questão foram selecionados 5 locais de amostragem
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da atual via de escoamento do minério e, em cada local, foi registrado o tráfego nos dois sentidos da via.
Os locais selecionados para a realização da contagem de veículos estão apresentados na Tabela 9.2.2.13.
Tabela 9.2.2.13 - Pontos de contagem e esforço amostral despendido para o Estudo de Tráfego e cálculo do
Movimento Diário de Veículos (MDV)
Ponto
MDV

Local

1

Rod. Fausto Santo Mauro – SP-127

2

Via de acesso à cerâmica

3

Estrada de terra

4

Saída da mineração

5

Rod. Fausto Santo Mauro – SP-127

Coordenadas UTM - 23k
(Sirgas 2000)
7.514.353 N
234.970 E
7.510.408 N
234.425 E
7.512.828 N
233.312 E
7.512.861 N
231.785 E
7.507.052 N
234.137 E

Total esforço amostral

22/01/18

23/01/18

15 min
15 min
15 min
15 min

15 min
15 min

1 hora

30 min

A Figura 9.2.2.7 apresenta os pontos de amostragem, suas coordenadas geográficas e as vias
mencionadas, sobre imagem de satélite.
O primeiro local (MDV-1) onde se registrou a movimentação de veículos situa-se na Rodovia Fausto Mauro
(SP-127), próximo ao quilômetro 2,7, perto do bairro Jardim Novo. Esta rodovia se caracteriza por possuir
pista dupla asfaltada, duplicada e com acostamento, não possui variações de declividade relevantes e não
apresenta curvas perigosas ao longo do trecho Piracicaba – Rio Claro. A medição foi feita das 17:30h às
17:45h (Foto 9.2.2.25 e Foto 9.2.2.26).

Foto 9.2.2.25 – Ponto MDV-1 na Rodovia Fausto Mauro
(SP-127)
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O segundo ponto (MDV-2), situa-se na entrada da principal compradora do minério (Delta Cerâmica) e a
rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127). Este acesso se caracteriza por ter pista simples e asfaltada, com
separação entre faixas de rolamento e com acostamento apenas na pista que segue em direção à rodovia.
Não possui variações de declividade. O horário da medição foi entre 13:17h e 13:32h (Foto 9.2.2.27 e Foto
9.2.2.28).

Foto 9.2.2.27 – Ponto MDV-2 no acesso à Cerâmica
Delta

Foto 9.2.2.28 – Registro do ponto MDV-2

O ponto MDV-3 foi locado na estrada de terra que dá acesso à mineração atual da BTC, a
aproximadamente 2,4 km de distância da Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127). Esta estrada possui pista
simples, sem separação entre faixas de rolamento, não é pavimentada e não possui acostamento. Este
ponto fica perto de uma ponte sobre o rio Corumbataí, onde só é possível a passagem de um veículo por
vez. A medição ocorreu entre 14:55h e 15:10h (Foto 9.2.2.29 e Foto 9.2.2.30).

Foto 9.2.2.29 – Ponto MDV-3 da estrada de terra
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O ponto MDV-4 se encontra na entrada da mineração, perto da portaria. A contagem de veículos neste
ponto foi realizada duas vezes, uma vez que na primeira medição ocorreram chuvas que poderiam alterar
os resultados reais. As medições foram realizadas de 15:20h até 15:35h no primeiro dia e de 10:18h até
10:33h, no segundo (Foto 9.2.2.31 e Foto 9.2.2.32).

Foto 9.2.2.31 – Ponto MDV-4 na entrada da mineração

Foto 9.2.2.32 – Registro do ponto MDV-4

O último ponto (MDV-5), também se situa na rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), próximo ao
quilômetro 10,1 e perto de acessos a outras minerações (Partecal e Calcário Sartori). O horário da medição
foi de 16:43h até 16:58h (Foto 9.2.2.33 e Foto 9.2.2.34).

Foto 9.2.2.33 – Ponto MDV-5 na Rodovia Fausto Mauro
(SP-127)

d)

Foto 9.2.2.34 – Registro do ponto MDV-5

Condições atuais de operação do empreendimento

No que se refere ao setor de expedição e transporte do empreendimento, atualmente o escoamento da
produção envolve, no máximo, 80.000 t/mês de argila o que representa em volume, 44.448 m³/mês,
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conforme se observa em seus processos de licenciamento ambiental. Considerando-se os dias
trabalhados por mês (24 dias), tem-se o volume de produção diário de 1.852 m³/dia. Sabendo-se que a
capacidade média dos caminhões é de 20 m³, são realizadas até 186 viagens diárias, considerando-se ida
e volta do caminhão (em períodos operação em capacidade total de produção).
Para este empreendimento, que consiste apenas da ampliação de área de lavra, devido ao esgotamento
das jazidas atuais, não está previsto aumento da frota de veículos (uma vez que a produção mensal será
mantida). Assim, entende-se que as condições atuais serão mantidas no futuro.
Para o deslocamento dos colaboradores é utilizado ônibus próprio, visto que todos os 38 funcionários da
mineração são de Rio Claro. Desse total, 20 moram em sítios próximos e 18 na área urbana, sendo que
cada funcionário embarca no ônibus em diferentes pontos ao longo do trajeto, que tem duração total de
30 minutos. Nesse contexto, é possível realizar o transporte dos colaboradores entre suas residências e o
local de trabalho com apenas uma viagem diária de ida e outra de volta, com os seguintes itinerários:
•

Ida (manhã): O ônibus sai da Cerâmica Delta, segue para Rio Claro pela rodovia Fausto Santo
Mauro, segue pela avenida Presidente Kennedy e, na sequência, pela rua 14 de onde segue até
os bairros Inocoop e Jardim Novo 1 e retorna pela rodovia Fausto Santo Mauro até o trevo do
Clube de Campo, tomando-se o acesso para a mineração; e

•

Volta (tarde): O ônibus sai da mineração, segue para Rio Claro pela rodovia Fausto Santo Mauro,
segue pela avenida Presidente Kennedy e, na sequência, pela rua 14 de onde segue até os
bairros Inocoop e Jardim Novo 1 e retorna pela rodovia Fausto Santo Mauro até atingir o acesso
para a Delta Cerâmica.

Alguns colaboradores da mineração que residem nos sítios próximos fazem, excepcionalmente, seu
trajeto de ida e volta ao trabalho com veículos próprios (automóveis ou motocicletas).

e)

Resultados e discussão

A seguir, são apresentados e analisados os resultados obtidos pelo levantamento do Movimento Diário
de Veículo (MDV), realizado em 22/01/2018 e 23/01/2018, nas vias de acesso e de escoamento do minério
produzido pela BTC.
Os dados coletados em cada um dos cinco pontos de amostragem estão apresentados na Tabela 9.2.2.14.
Tendo em vista que não foram registrados veículos dos tipos chassi-plataforma, trator e motor-casa, os
mesmos não foram incluídos na tabela.
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Em termos qualitativos é possível observar a predominância da circulação de veículos de passeio
(automóvel e motocicleta) na área de estudo, representando 78% do total e indicando valor idêntico ao
do DER (2018) em relação à proporção entre veículos comerciais e de passeio. Dentre os veículos
comerciais (22%) foram levantados: reboque com 14%, caminhões com 4,2%, caminhonetes com 2,6% e,
por último, a categoria ônibus com apenas 1,6%, conforme Gráfico 9.2.2.3.

Ônibus

Caminhonete

Caminhão

1,6%

2,6%

4,2%

Reboque

14,0%

Motocicleta

14,8%

Automóvel
0,0%

62,9%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Gráfico 9.2.2.3 - Movimento Diário de Veículos - MDV de acordo com as categorias de veículos

Paralelamente, em termos quantitativos, foram registrados 644 veículos nos cinco pontos do MDV, sendo
411 no MDV-1, 33 no MDV-2, 14 no MDV-3, 6 no MDV-4 e 180 no MDV-5.
No ponto MDV-1 há maior fluxo de automóveis (67,4%), seguido de motocicletas (17,3%) totalizando
84,7% dos registros. Os reboques também têm uma porcentagem representativa de 9,0%. No total, foram
identificados 411 veículos nesse ponto, sendo 286 no sentido Rio Claro (Norte) e 125 no sentido Piracicaba
(Sul). Os veículos em direção a Rio Claro representaram 70% do total nesse ponto, no qual o registro foi
realizado no fim da tarde.
No ponto MDV-2 também houve predominância de automóveis (45,5%), mas a diferença foi que no
segundo lugar se verificaram os veículos de carga denominados reboque, com 30,3% dos registros. Foram
registrados 33 veículos, sendo que aqueles que seguiam em direção à Delta Cerâmica representaram 70%
do total. O registro foi realizado no início da tarde.
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Tabela 9.2.2.14 - Movimento Diário de Veículos nos pontos amostrados
Categoria
adotada no
presente MDV
Direção
Tipo
de veículo

MDV-1

MDV-2

MDV-3

MDV-4*

Rio
Claro

Piracicaba

Cerâmica

Rodovia

Mineração

Rodovia

Saída
da
Mineração

56

15

4

2

0

1

0

MDV-5
Total

Entrada da
Mineração

Rio
Claro

Piracicaba

0

12

5

Motocicleta

Classificação do
DER

Quantidade

Passeio

464

Comercial

180

-

644

95
71
189

6
88

12

1
3

0

0
2

0

17
0

56

55

Automóvel

369
277
5

15
1

0

2
1

0

0
0

0

111
0

5

5

Caminhonete

53
6
6

1
1

0

0
0

0

0
0

0

10
0

1

2

Ônibus

10
7
23

0
14

6

0
4

8

0
2

6*

3
0

15

12

Reboque

90
37
7

10
6

1

10
0

0

6
1

0

27
0

7

5

Caminhão

27
13

1

1

0

12

Total em 15 min

411

33

14

6

180

644

Total em 1 hora

1644

132

56

24

720

2576

*Os dados utilizados foram do segundo dia (23/01/18) da amostragem.
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O ponto MDV-3 apresentou maior presença de veículos de tipo reboque (71,4%), seguido de automóveis
(14,3%). Registraram-se 14 veículos no total, sendo que sua distribuição foi equilibrada, com 57% em
direção à mineração e 43% seguindo para a rodovia, frisando que a amostragem foi feita durante à tarde.
Tendo em vista que o ponto MDV-4 localiza-se na entrada da mineração e que nos dois dias de trabalho
de campo o tempo estava chuvoso, situação na qual o carregamento de argila é reduzido ou até mesmo
paralisado, apenas foram registrados veículos de tipo reboque. Na primeira amostragem, os 2 únicos
veículos se dirigiam rumo à mineração. No segundo registro foram identificados 6 veículos, tipo reboque,
e todos eles se dirigiam à saída da mineração. Visto que esta amostragem foi prejudicada pelas condições
climáticas, para fins da presente análise foram considerados os dados da estimativa média de operação
do empreendimento (186 viagens diárias, considerando-se ida e volta).
No último ponto (MDV-5) há maior fluxo de automóveis (61,7%) e, assim como no caso do MDV-2, em
segundo lugar ficou a categoria reboque (15,0%). Ambos os sentidos foram similares em termos
quantitativos, apresentando 53% em direção a Rio Claro (sentido Norte) e 47% rumo a Piracicaba (sentido
Sul), sendo que o registro foi efetuado durante a tarde. A diferença entre os pontos MDV-1 e MDV-5,
ambos na rodovia Fausto Santo Mauro, pode ser explicada pela presença de um trevo antes do ponto
cinco e pelo horário das medições que, apesar de terem sido feitas em horários próximos, o ponto MDV1 foi amostrado mais perto do horário de pico, representado pelo final do expediente comercial.
Diante dos dados amostrados é possível destacar os seguintes aspectos quanto ao MDV do
empreendimento e vias por ele utilizadas:
•

Qualitativamente, a somatória dos veículos amostrados no presente estudo resultou em
proporção idêntica ao VDM do DER, sendo 78% veículos de passeio e 22% veículos comerciais.
Em uma análise mais detalhada, apenas os pontos localizados nas imediações da rodovia Fausto
Santo Mauro (MDV-1, MDV-3 e MDV-5) mantém proporção próxima a amostrada pelo DER;

•

Nos demais pontos, verifica-se maior presença de veículos comerciais, sendo essa de 36,4% no
MDV-2 e de 100% no MDV-4, fato que pode ser explicado pelo fluxo de veículos associados às
seguintes atividades: mineração (BTC e outras), aterro sanitário, concreteira, plantação de
cana-de-açúcar e demais atividades rurais;

•

Quantitativamente verifica-se fluxo elevado de veículos apenas nos pontos localizados nas
rodovia Fausto Santo Mauro (MDV-1 e MDV-5), tendo sido identificada uma circulação bastante
inferior nos pontos com maior presença de veículos associados à mineração;

•

Numa análise estatística, verifica-se que a circulação de veículos associados à expedição do
minério (as 186 viagens diárias) representam apenas 4,16% do maior VDM registrado pelo DER
em 2017 na rodovia Fausto Santo Mauro, principal rodovia estadual utilizada no escoamento
do minério, sendo que este volume não irá aumentar com a presente ampliação.
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Pesquisa de Percepção Ambiental
A Pesquisa de Percepção Ambiental (PPA) realizada no entorno da ADA centrou-se na busca por dados
primários com o objetivo geral de identificar a percepção dos moradores em relação às condições de vida
e ambientais da região e em relação à ampliação das atividades de extração de argila da BTC.
A Pesquisa de Percepção Ambiental traz, à luz do empreendimento, dados reveladores que buscam
orientar o presente estudo e suas devidas avaliações ambientais e proposições de medidas mitigadoras
que possam refletir em efetivos benefícios socioambientais para a comunidade estudada.
A metodologia utilizada adotou como o seu principal instrumento de coleta de dados a “entrevista
semiestruturada”, que segundo Boni e Quaresma (2005), entre suas inúmeras vantagens, destaca-se por
“quase sempre produzir uma melhor amostra da população de interesse”.
Para este trabalho, foi utilizado um roteiro de investigação composto de perguntas abertas e fechadas,
sendo esta técnica considerada fundamental para propiciar maior interação entre pesquisadores e
entrevistados, permitindo ainda o aprofundamento e exploração do assunto tratado.
Essa pesquisa compartilhou os fundamentos trazidos por Demo (2005), que diz que “compreender a
realidade social significa vivenciar a história, e a quantidade não é uma dimensão da pesquisa inferior ou
superior, é apenas uma face dela.” Nesse sentido, é importante salientar que, independente da
expressividade matemática de alguns dados, foram consideradas as relações socioambientais
manifestadas, que por si só já servem de referencial para avaliar a percepção da comunidade.
A área abrangida pela pesquisa buscou seguir os limites da Área de Influência Direta, incluindo a Área
Diretamente Afetada, sendo a maior parte da área composta por propriedades rurais, encontrando-se
muitas delas em área de difícil acesso ou inabitadas. Esta delimitação foi necessária, uma vez que o
Roteiro para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental elaborado pela CETESB determina que a
Pesquisa de Percepção se aplique aos moradores da ADA e da AID. Além de edificações rurais isoladas, a
AID engloba dois núcleos urbanos de Rio Claro: ao norte o Bairro Bom Retiro e a leste o Bairro Assistência.
Nesse contexto, as pesquisas se estenderam por toda a AID, com ampla distribuição em seus 10.038 ha,
conforme se observa na Figura 9.2.2.8.
O roteiro utilizado como guia da entrevista (Anexo XI) possui um total de 33 questões, sendo 20 abertas
e fechadas, 9 fechadas e 4 abertas, divididas em blocos temáticos. Para as questões abertas foram criadas,
no momento de tabulação dos dados (Anexo XII), categorias para facilitar a apresentação, a elaboração
dos gráficos e, posteriormente, a análise dos resultados.
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Figura 9.2.2.8 - Mapa de localização das áreas de aplicação da Pesquisa de Percepção Ambiental
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Foram realizadas 73 entrevistas individuais (Anexo XIII), representando uma amostra aleatória. A
aplicação de cada entrevista durou de 15 a 30 minutos, entre os dias 15 a 17 de agosto de 2018 (Foto
9.2.2.35 a Foto 9.2.2.40), sendo distribuídas espacialmente de maneira aleatória, conforme a
disponibilidade da população no momento de cada abordagem.
Cabe destacar que os caminhamentos realizados na ADA e na AID, conforme mostrado na Figura 9.2.2.8,
buscaram percorrer estas áreas em sua totalidade. Entretanto, em decorrência de imprevistos como
porteiras fechadas (bloqueios) em estradas, pontes quebradas e ausência de moradores nas residências
durante as visitas da equipe, em diversos locais não foi possível realizar entrevistas.

Foto 9.2.2.35 ‐ Aplicação da Pesquisa de Percepção no
bairro Assistência

Foto 9.2.2.36 ‐ Realização da Pesquisa de Percepção no
bairro Assistência

Foto 9.2.2.37 ‐ Aplicação da Pesquisa de Percepção no
Sítio Santa Clara, a norte da área de estudo

Foto 9.2.2.38 ‐ Aplicação da Pesquisa de Percepção na
porção norte da AID
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Foto 9.2.2.39 - Aplicação da Pesquisa de Percepção no
Sítio do Salto, Fazenda Velha, próximo a ADA

Foto 9.2.2.40 - Aplicação da Pesquisa de Percepção a sul
da ADA

Ainda assim, tendo em vista a baixa densidade demográfica dos setores censitários envolvidos (17,19
hab/km²), a marca de 73 entrevistas pode ser considerada expressiva visto ter abrangido 4,23% da
população total residente na AID (1.726 hab.).
Outra consideração importante diz respeito ao fato de que do total de habitantes da AID (1.726 hab.),
64,66% (1.116 hab.) residem no setor censitário número 354390715000001, que não abrange a ADA. Este
engloba, exclusivamente, o distrito de Assistência e, dentre os setores analisados, é o único considerado
como urbano pelo IBGE. Os 35,34% da população remanescente estão distribuídos nos três setores
censitários rurais inseridos na AID, que juntos perfazem uma densidade demográfica de
6,08 hab/km².

a) Resultados e Discussão
O primeiro bloco do questionário aplicado foi composto por questões que permitiram identificar o perfil
dos entrevistados. Nessa etapa, as informações levantadas referiram-se a: sexo, faixa etária, grau de
escolaridade, renda familiar, profissão etc., conforme pode ser verificado no Anexo XI - Roteiro de
Investigação - Questionário. Sendo assim, de acordo com o Gráfico 9.2.2.4, 49% dos entrevistados eram
do sexo masculino e 51% do sexo feminino.

ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Implantação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

261

Página: 831

Feminino
Masculino

49%

51%

Gráfico 9.2.2.4 – Distribuição por sexo da população amostrada na Pesquisa de Percepção

Em relação à faixa etária, conforme o Gráfico 9.2.2.5, ocorre a predominância da população com idade
entre 30 e 55 anos (63%). As duas faixas etárias com menos entrevistados representam os extremos, com
10% de entrevistados com idades entre 15 e 29 anos e 5% com idades igual ou superior a 70 anos.
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Gráfico 9.2.2.5 – Faixa etária da população amostrada na Pesquisa de Percepção

Sobre a escolaridade dos entrevistados destaca-se a predominância do grau “Fundamental” completo,
totalizando 59% da amostra. Em seguida, aparece o Ensino Médio, representando 22% dos entrevistados.
Conforme apresentado no Gráfico 9.2.2.6, nota-se, ainda, a conclusão do Ensino Superior (11%), a
porcentagem de analfabetos na área da pesquisa (7%) e escolarização através da EJA – Educação para
Jovens e Adultos (1%).
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Gráfico 9.2.2.6 – Escolaridade da população amostrada na Pesquisa de Percepção

A renda familiar dos entrevistados, conforme representa o Gráfico 9.2.2.7, concentrou-se na faixa de 1 a
3 salários mínimos, representando 36% da amostra. Em seguida, 18% declararam renda inferior a 1
salário. Destaca-se que 33% dos entrevistados não souberam ou não quiseram informar a renda familiar.
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Gráfico 9.2.2.7 – Renda familiar da população amostrada na Pesquisa de Percepção

Quanto à ocupação, a maior porcentagem está atribuída aos empregados e aos autônomos,
representando 21% da amostra para cada um. Os desempregados representam 19% da amostra de
acordo com os dados tabulados, apresentados no Gráfico 9.2.2.8.
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Gráfico 9.2.2.8 – Situação profissional da população amostrada na Pesquisa de Percepção

Em relação ao tempo de moradia no local, 30% dos entrevistados moram na região entre 1 e 5 anos e 25%
afirmaram residir há mais de 20 anos no local. No Gráfico 9.2.2.9 ainda são apresentadas os percentuais
para a população residente na AID a até 1 ano (18%), de 5 a 10 anos (12%) e de 10 a 20 anos (15%), sendo
possível verificar uma distribuição equilibrada entre os residentes a até 5 anos (48%) e aqueles que
residem por períodos mais longos na área estudada, a mais de 5 anos (52%).
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Gráfico 9.2.2.9 - Tempo de moradia da população amostrada na Pesquisa de Percepção
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Quando questionados sobre o prazer em morar no local, 75% dos entrevistados afirmaram gostar muito
de viver na região. Como demonstrado no Gráfico 9.2.2.10, a maioria dos habitantes gostam da região,
com uma pequena taxa de 7% de entrevistados que não possuem afetividade com a região, respondendo
que não gostam ou gostam pouco de residir no local. Dentre as principais justificativas para gostarem
muito de residir no local estão tranquilidade, sossego, estar com a família e vínculo com área rural. Dentre
os pontos negativos destacam-se questões de segurança e falta de infraestrutura e serviços.
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Gráfico 9.2.2.10 – Afetividade com a região da população amostrada na Pesquisa de Percepção

No Gráfico 9.2.2.11, apresentam-se os motivos ou atrativos que levaram a ocupação da região. Dos 73
entrevistados, 29% foram motivados pela proximidade do trabalho ou alguma oportunidade de emprego.
Ainda, 26% afirmam ter mudado para a região pela família e 15% foram motivados pelo valor acessível do
imóvel ou por boa oportunidade de compra.
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Gráfico 9.2.2.11 – Motivos para morar na região da Pesquisa de Percepção
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Dentre os entrevistados que não moram no local desde que nasceram, 25 vieram de outros bairros de Rio
Claro, 20 vieram de outros municípios paulistas e 10 migraram de outros estados, sendo que 13
entrevistados não responderam.
O segundo bloco do questionário trouxe questões acerca do grau de envolvimento e conhecimento das
causas ambientais. Através das respostas tabuladas concluiu-se que não há nenhuma instituição voltada
às causas ambientais na região, já que os 4 entrevistados que responderam “sim” não souberam citar uma
instituição com tal finalidade, e que muitos dos problemas ambientais estão relacionados à ausência de
infraestrutura.
Quando questionados sobre o conhecimento de problemas ambientais na região, 51% dos entrevistados
afirmaram conhecer algum problema, conforme apresentado no Gráfico 9.2.2.12.
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51%

Gráfico 9.2.2.12 – Conhecimento de problemas ambientais pela população amostrada na Pesquisa de Percepção

O Gráfico 9.2.2.13, por sua vez, indica a porcentagem de percepção para cada problema retratado pelos
37 entrevistados que afirmaram haver problemas ambientais. O despejo de esgoto e lixo nos cursos
hídricos é o maior dos problemas relatados, presente em 41% das respostas. Em seguida, aparecem 3
categorias sendo elas as questões associadas às indústrias, cerâmicas e minerações, poeira e outros
aparecem com cada um 14% das citações. Problemas com os canavieiros e/ou com o uso de agrotóxicos
foram citados por 11% dos entrevistados.
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Gráfico 9.2.2.13 – Conhecimento de problemas ambientais pela população amostrada na Pesquisa de Percepção

Quando perguntados sobre a existência de atrativos ambientais na região, 68% dos entrevistados disse
não haver. Dentre os que reconhecem atrativos ambientais, 17% citaram recursos hídricos (rios,
cachoeiras, nascentes e lagoas). Os demais citaram matas, parques, parquinhos públicos, entre outros
atrativos do tipo.
O terceiro bloco do roteiro de investigação foi elaborado buscando identificar a percepção dos
entrevistados sobre o empreendimento e a ampliação objeto do presente estudo. Assim, foram
levantados dados acerca do conhecimento da população local sobre a empresa Barra do Tietê Comercial
e Serviços Ltda., bem como sobre a importância desta para a região e os impactos provenientes de sua
operação e futura ampliação.
A primeira pergunta deste bloco referia-se ao conhecimento da população acerca da existência de
empresas de mineração na região. Ainda que Rio Claro integre um polo do setor minerário no Estado de
São Paulo, 34% dos entrevistados afirmaram não conhecer nenhuma empresa de mineração na região
(Gráfico 9.2.2.14)
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Gráfico 9.2.2.14 - Conhecimento de empresas de mineração pela população amostrada na Pesquisa de Percepção

Quando perguntados se conhecem especificamente a Barra do Tietê, apenas 30% afirmaram conhecê-la,
sendo que 27% indicaram que conhecem alguém que trabalhava na empresa.
Ainda que não seja reconhecida por um terço dos entrevistados, a atividade minerária em Rio Claro tem
grande contribuição nos resultados e dados econômicos. Ainda assim, esta influência exercida pelo setor
não impacta a rotina da maioria dos entrevistados, conforme indicado no Gráfico 9.2.2.15, sendo 63% a
porcentagem de entrevistados que não sofrem nenhuma influência da BTC. Ainda, dentre aqueles que
indicam haver alguma influência (total de 19 entrevistados), seja “Muita” ou “Pouca”, 21% destes 19
indicaram que a influência é boa, 16% se mostraram indiferentes e os demais (63%) entendem ser uma
influência negativa. Do total de entrevistados, estes que entendem ter a BTC influência negativa
representam apenas 16%.
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Gráfico 9.2.2.15 – Grau de influência da BTC na rotina da população amostrada na Pesquisa de Percepção
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Na sequência, pergunta-se sobre a importância da BTC para a região e a sociedade. Dessa maneira
constatou-se que 55% reconhecem que há certa importância, sendo que 19% dos entrevistados a julgam
muito importante, 33% a consideram importante. Do total de entrevistados, 33% não souberam
responder (Gráfico 9.2.2.16). Dentre os principais aspectos de importância foram citados: geração de
empregos, renda e desenvolvimento.
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Gráfico 9.2.2.16 – Importância da BTC para a região e a sociedade, segundo a população amostrada na Pesquisa de
Percepção

Em seguida, no quarto bloco da pesquisa de percepção, procurou-se avaliar a expectativa da população
em relação à ampliação do empreendimento. Os entrevistados foram questionados quanto ao
conhecimento sobre a intensão de ampliar a área de lavra da BTC. Como resultado, apenas 7% dos
entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre este planejamento da empresa (ampliação da área de
lavra) (Gráfico 9.2.2.17).
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Gráfico 9.2.2.17 – Conhecimento da população amostrada sobre a ampliação da área de lavra da BTC
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Uma vez prevista a possibilidade de desconhecimento da ampliação pela população, os entrevistadores
foram orientados a fornecer uma contextualização da ampliação e das razões que levaram a empresa a
essa decisão. A partir desta contextualização os entrevistados poderiam responder às próximas perguntas
do questionário, que tratam do nível de aceitação dos moradores do entorno em relação a essa
ampliação.
Após as explicações sobre a ampliação da área de lavra foram perguntados sobre o entendimento a
respeito desta ampliação e quantos às consequências se positivas ou negativas, sendo que 43%
responderam que sim (trarão consequências boas), 34% responderam que não e 23% não souberam
informar. Na sequência questionou-se se os entrevistados eram favoráveis à ampliação, sendo que 52%
concordam com a ampliação do empreendimento e apenas 12% se mostraram contrários. Do total dos
entrevistados, 36% declararam ser indiferentes quanto à ampliação da BTC, conforme indicado no Gráfico
9.2.2.18.
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Gráfico 9.2.2.18 – Nível de aceitação da população amostrada sobre a ampliação da BTC.

A justificativa daqueles que concordam com a ampliação foi baseada, em sua maioria, na geração ou
manutenção de empregos (69%), outros entrevistados (13%) destacaram temas como desenvolvimento,
progresso e melhorias, conforme dados apresentados no Gráfico 9.2.2.19.
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Gráfico 9.2.2.19 – Justificativas apresentadas pela amostra da população que concorda com a ampliação
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O bloco cinco buscou identificar a percepção dos entrevistados sobre possíveis impactos ambientais
existentes na região. Este bloco focou em questões remetentes a possíveis impactos causados pela
atividade de mineração em seu entorno imediato, bem como sobre sua real origem.
Este bloco se inicia questionando ao entrevistado se ele considera a região “barulhenta”. Em seguida,
questiona-se sobre a percepção dos ruídos provenientes da operação da BTC. Porém, de acordo com o
Gráfico 9.2.2.20, 70% da população amostrada não considera a região barulhenta.
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Gráfico 9.2.2.20 - Percepção da população amostrada acerca da emissão de ruídos na região

Dentre os entrevistados que consideram a região barulhenta (22 entrevistados ou 30%), 13 associaram
de forma genérica às rodovias, circulação de máquinas e veículos; 4 à atividade de diferentes
mineradoras; 3 ao plantio de cana de açúcar; 3 aos ruídos da rotina do bairro; e 1 à circulação de trens.
Apenas 11% dos entrevistados afirmaram já ter escutado algum barulho proveniente da BTC, como fica
demonstrado no Gráfico 9.2.2.21. Dentre eles, que representam 8 entrevistados, 5 mencionaram que o
barulho não atrapalha, que vem reduzindo ou ser eventual.
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Gráfico 9.2.2.21 – Percepção da população amostrada sobre emissão de ruídos da BTC

Em relação aos possíveis impactos de partículas sólidas/poeiras/gases no ar, a questão inicial perguntava
ao entrevistado sobre o conhecimento da origem da poeira na região, ao que 93% afirmaram que sabiam
dizer a origem da poeira (Gráfico 9.2.2.22).
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Gráfico 9.2.2.22 – Percepção da população amostrada acerca da origem da poeira

A respeito da origem específica da poeira, era facultado ao entrevistado apontar mais de uma origem,
razão pela qual as menções não se encerram em 100%. Houve 54 menções a questões de circulação de
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máquinas, veículos e caminhões em vias não pavimentadas; 28 à atividade de mineração; e 10 à cana-deaçúcar produzida no entorno (Gráfico 9.2.2.23).
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Gráfico 9.2.2.23 – Percepção da população amostrada sobre a origem específica da poeira

Seguindo o aprofundamento das perguntas, a seguinte diz respeito à percepção da população amostrada
quanto à origem da poeira ser especificamente da BTC, ao que 74% dos entrevistados afirmaram que não
e 7% afirmaram que não têm certeza (Gráfico 9.2.2.24).
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Gráfico 9.2.2.24 – Percepção da poeira proveniente das operações da BTC pela população amostrada

Dentre aqueles que responderam que percebem poeira proveniente da BTC, quando questionados a
respeito de sua intensidade, os entrevistados citaram a poeira como Muita e Moderada, na mesma
proporção percentual para cada intensidade (10% do total de entrevistados).
Na sequência foi perguntado se é percebida poeira vinda de outras minerações, ao que 33% responderam
que sim, tendo sido apontadas as empresas Alfagrês, Sartori, Partezani, Stavias, Vac e “Francisco ou
Chico”.
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Em contrapartida, uma das medidas mitigadoras da dispersão de poeira é a umectação das vias não
pavimentadas utilizadas pelos veículos da mineradora por caminhões pipa, para amenizar ou mitigar o
possível impacto. Dos entrevistados, 48% já presenciou este veículo em operação (Gráfico 9.2.2.25).

Sim

52%

Não

48%

Gráfico 9.2.2.25 – Percepção da população amostrada acerca do uso de caminhão pipa

Entretanto, quando questionados sobre a eficiência do caminhão pipa como dispersor da poeira, 74%
daqueles que responderam afirmativamente para a questão anterior confirmaram a eficácia do método
enquanto 20% afirmaram não auxiliar na dispersão, sendo que 6% não opinaram.
Os possíveis impactos de Tráfego/Circulação/Acesso também constituíram o quinto bloco do
questionário, a partir de questões que objetivaram levantar dados acerca dos meios de transporte
utilizados pelos entrevistados, suas dificuldades de locomoção e sobre mudanças significativas no trânsito
da região recentemente, de modo a caracterizar o contexto atual das áreas estudadas.
Quanto ao meio de transporte utilizado, destaca-se que nenhum entrevistado informou se locomover a
pé, provavelmente devido à grande distância até o centro urbano ou aos bairros mais próximos. Logo, o
carro próprio é o meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados, ao passo que o ônibus é o
segundo meio de transporte mais utilizado. A carona é o meio de transporte que aparece em 3º lugar e
em 4º lugar está a utilização de motocicleta para se locomover. Era possível que o entrevistado apontasse
mais de um meio de transporte, sendo que o total de respostas é superior ao número de entrevistados.
Os dados completos estão no Gráfico 9.2.2.26.
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Gráfico 9.2.2.26 – Meios de transporte mais utilizados pela população amostrada

Referente às dificuldades de deslocamento na região, 36% dos entrevistados relataram haver problemas,
de acordo com o Gráfico 9.2.2.27. Os motivos citados para justificar a dificuldade de se deslocar são
apresentados no Gráfico 9.2.2.28. Entre os que responderam afirmativamente à presença de dificuldades,
46% justificaram a dificuldade a partir das más condições das vias de tráfego e 31% da amostra justificou
em virtude da ausência de transporte público.
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Gráfico 9.2.2.27 – Percepção da população amostrada sobre a existência de dificuldades para se deslocar na região
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Gráfico 9.2.2.28 – Justificativas da população amostrada sobre as dificuldades para se deslocar na região

As duas últimas questões desse item estão relacionadas a possíveis alterações no trânsito da região. Entre
os entrevistados, 38% afirmaram que houve mudanças, conforme o Gráfico 9.2.2.29.
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Gráfico 9.2.2.29 – Percepção da população amostrada sobre alterações no tráfego da região

Daqueles que responderam afirmativamente, 71% entendem que pioraram as condições de tráfego,
sendo que 42% atribuíram tal mudança ao aumento da intensidade no fluxo de veículos da região,
seguidos de 3% dos entrevistados que citaram problemas estruturais nas vias.
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O último item deste bloco visou identificar outros possíveis impactos perceptíveis pela população.
Questionados sobre alterações na paisagem da região nos últimos anos, 51% afirmaram que houve
mudanças (Gráfico 9.2.2.30).
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Gráfico 9.2.2.30 – Percepção da população amostrada acerca de mudanças na paisagem da região nos últimos
anos

Entre os que responderam afirmativamente, 27% alegaram mudanças relacionadas ao aumento da
urbanização, 24% atribuíram esta mudança ao desmatamento e 19% ao aumento da cobertura vegetal. A
mineração foi a classe menos citada, com 5%. Os dados estão presentes no Gráfico 9.2.2.31.
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Gráfico 9.2.2.31 – Justificativas das mudanças na paisagem da região de acordo com a população amostrada
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Como encerramento desse bloco foi questionado se o entrevistado gostaria de fazer alguma sugestão
para melhorias na região, sendo que 44% responderam afirmativamente. Foram apontadas questões de
ordem estrutural (mais parques, limpeza e manutenção urbana), questões ambientais (poeira, poluição
dos rios, desmatamento e reflorestamento) e apontamentos específicos sobre atividades de mineração e
plantio de cana-de-açúcar.
Ao fim do questionário de percepção ambiental foram realizadas perguntas acerca dos aspectos positivos
e negativos da região, compondo o último bloco de questões. Destaca-se que 47% dos entrevistados não
souberam ou não quiseram se manifestar nesse bloco.
Quando perguntados sobre aspectos relacionados à paisagem, apenas 12 entrevistados responderam,
sendo que 50% deles destacaram os fatores positivos, como ar puro, sossego, uma área denominada
Fazenda Santa Rosa e alguns disseram ser “tudo” positivo. Os 50% restantes, que destacaram os aspectos
negativos, mencionaram seca, redução de vegetação, poeira das minerações e queima de cana.
Acerca do tema meio ambiente 19 entrevistados se manifestaram, 53% apontando os aspectos positivos
e 47% os negativos. Como fatores positivos destacaram-se a abundância de água, nascentes e vegetação
e a ênfase dada ao retorno dos animais a partir da proibição das queimadas de cana. Nesse contexto,
foram elencados pelos moradores da área pesquisada o retorno de diversos animais, tais como: cobras,
javalis, suçuaranas, onças, saguis e jaguatirica. Já os aspectos negativos descritos foram: o uso de
agrotóxicos pelos canavieiros, falta de investimento em meio ambiente, poeira, falta de parques,
desmatamento, poluição e erosão.
Com relação à questão social, 21 entrevistados se manifestaram, sendo que 43% apontaram questões
positivas, tais como ter bastante emprego, ter tranquilidade, os moradores se relacionarem bem,
receberem ajuda da prefeitura e haver projetos para as crianças. Em contrapartida, os 57% que
descreveram pontos negativos apontaram alta criminalidade no campo/falta de segurança, precariedade
das estruturas urbanas, usuários de droga, falta de atendimento de saúde, evasão do campo para a cidade
e falta de cuidado com o lixo.
Sobre a infraestrutura viária, foram 17 os pesquisados que se manifestaram e apenas 29% destacaram
aspectos positivos, como sinalização boa, existência de ônibus e melhora de asfaltamento. Os 71% que
destacaram as questões negativas indicaram problemas como vias não pavimentadas, buracos nas pistas,
falta de manutenção e passagem de ônibus cara.
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Quando perguntados se gostariam de se manifestar sobre algum outro aspecto 7 entrevistados se
manifestaram, sendo todos por questões negativas. Foram novamente citados problemas de segurança,
falta de tratamento de esgoto, ausência de comércio, serviços e postos de saúde.
Como fechamento, foi perguntado se o entrevistado gostaria de mencionar algo que não havia sido
perguntado, ao que 11 entrevistados se manifestaram. Surgiram colocações sobre a falta de emprego
para as mulheres, caminhões que “jogavam pedras nas estradas não pavimentadas” e hoje não jogam
mais, ausência de segurança e ausência de ônibus. Sobre a questão ambiental citaram a falta de
participação da polícia florestal, problemas com a água, apontamentos sobre a piora da questão
ambiental e um destaque de que “o maior impacto da região” seria o cultivo da cana-de-açúcar. Ainda,
um proprietário rural vizinho à BTC informou que possuía o imóvel desde a década de 1990 e não havia
percebido a mineração.

b)

Análise crítica dos resultados

Pesquisas de Percepção Ambiental são fundamentais para compreender melhor o contexto
socioeconômico e as comunidades que se inserem na área de estudo, assim como auxiliam na
compreensão da relação entre o homem e o meio onde vive, fazendo uso das respostas baseadas nas
noções individuais para o levantamento de dados socioambientais que sustentarão o diagnóstico do meio
antrópico no contexto dos estudos de impactos ambientais.
A aplicação da Pesquisa de Percepção Ambiental foi de extrema importância para o diagnóstico da
população local, mais diretamente afetada pelos impactos da mineração, assim como para avaliar seu
posicionamento e conhecimento acerca da ampliação do empreendimento e dos possíveis impactos
ambientais oriundos da atividade minerária.
Entre os entrevistados, a grande maioria (93%) desconhecia a pretensão de ampliação da Barra do Tietê
Comercial e Serviços Ltda., porém, como mostrado no tópico de discussão e exposição dos resultados,
parte significativa dos entrevistados (52%) foram favoráveis e citaram a ampliação do empreendimento
como fator importante para a manutenção e geração de empregos e o desenvolvimento da região, sendo
que apenas uma pequena parcela (12%) se mostrou contrária devido a preocupações com o meio
ambiente.
Quando questionados sobre os possíveis impactos e consequências oriundos da mineração, muitos
responderam com preocupações em relação ao destino da área de lavra após seu esgotamento, ao passo
que foram explicadas as diversas etapas do processo de licenciamento enfatizando a possibilidade de
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recuperação de áreas degradadas. Com relação aos impactos ambientais, diversos entrevistados se
preocuparam com poeira. Neste caso, foram informados acerca da continuidade da umectação e das
barreiras vegetais que estão previstas. Embora tais aspectos ajudem a aumentar a percepção ambiental
dos entrevistados, muitos se posicionaram como indiferentes em relação a aprovação ou não da
ampliação do empreendimento.
Assim, compreende-se que a população tem conhecimento acerca da operação e dos impactos associados
à atividade minerária, mas aprova a ampliação ora em análise, em sua maioria vislumbrando o
desenvolvimento da região e, consequentemente, de seus moradores.

Patrimônio arqueológico e monumentos de valor histórico e cultural
a) Aspectos históricos
A ocupação do interior paulista
Ao se reconstruir a história da ocupação do que hoje conhecemos, grosso modo, como o “interior de São
Paulo” – e mais especificamente parte dele, sobretudo as regiões englobadas pelo Baixo e Médio Tietê,
pela Mogiana e pelo noroeste paulista, já próximo ao Mato Grosso do Sul –, é necessário ter em mente
um aspecto específico que marcou todo o processo de povoamento do planalto paulista e, mais
certamente, o estabelecimento da vila – depois cidade – de São Paulo. A história da ação colonizadora no
planalto paulista pode ser compreendida pelo esforço contínuo em abrir caminhos e estabelecer áreas de
influência cada vez mais distantes do núcleo irradiador da cidade de São Paulo.
O processo colonizador paulista iniciou sua interiorização no final do século XVI. As bandeiras paulistas de
André Leão e Nicolau Barreto, explorando o Vale do Paraíba do Sul e as terras além da Serra de
Mantiqueira inauguraram, na última década desse século, o fenômeno Bandeirante. Entre 1600 e 1620,
diversas bandeiras partiram do planalto de Piratininga em direção ao ocidente colonial, buscando duas
mercadorias muito valorizadas no comércio mercantilista: os metais preciosos e os cativos indígenas.
Dessa forma, o início do século XVII é também o momento que estabeleceu os primeiros contatos interétnicos entre colonos europeus e as etnias do planalto paulista.
Porém, como atividade econômica, a partir de 1670, o bandeirismo de apresamento mostrou forte
tendência ao declínio. A reorganização do tráfico negreiro após a expulsão dos holandeses do nordeste
brasileiro, o esgotamento dos “estoques” de índios “domesticados” pelas missões, a resistência e a
retirada dos sobreviventes para regiões mais ermas, progressivamente inviabilizaram a ação bandeirante
de apresamento nos padrões da economia colonial. Se a escravização e mercantilização do braço indígena
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foram em grande parte o sustentáculo desse panorama em constante expansão e movimento, a
descoberta de ouros e diamantes nas Minas Gerais, em fins do século XVII, forneceu o capital necessário
para a manutenção da permanente ampliação das fronteiras paulistas.
Com a expansão das áreas mineradoras na primeira metade do século XVIII, as relações de mercado entre
essas regiões e os núcleos de população mais antiga intensificaram-se de uma forma nunca presenciada
no cenário colonial, de maneira que antigas trilhas indígenas e sertanistas ganharam importância e se
sedimentaram. Tanto negociantes, tropeiros, sertanistas como simples viajantes passaram a circular em
tais caminhos com uma frequência cada vez maior, contribuindo dessa forma para que as áreas adjacentes
a essas estradas fossem ocupadas, geralmente por roceiros, rancheiros e donos de estabelecimentos
como estalagens e pousos.
A ocupação inicial do nordeste paulista esteve intimamente ligada à implementação desses caminhos
para as regiões mineradoras, notadamente para um deles, o Caminho de Goiás, que ligava a cidade de
São Paulo às minas de Goiás. Embora no século XVII já existissem trilhas que ligassem São Paulo com as
terras dos índios Goiases, foi somente com a descoberta do ouro de Goiás, em 1725, que a ligação entre
as duas regiões – chamada originalmente de o Caminho do Anhanguera e, posteriormente, de Caminho
de Goiás – ganhou o estatuto de “Estrada”. Saindo da cidade de São Paulo no sentido de Jundiaí, após
atravessar a ponte sobre o rio Tietê, o viajante seguia os rios Atibaia, Jaguari, Jaguarimirim, Pardo e
Grande, que por sua vez eram cruzados por meio de barcas.
A proliferação da notícia sobre a descoberta de ouro em Goiás promoveu um aceleramento na ocupação
das áreas situadas no Caminho de Goiás, que, de uma forma ou de outra, já era conhecido por boa parte
dos sertanistas antes mesmo do surto da exploração aurífera. Já em 1726, alguns dos descobridores das
minas de Goiás (Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da Silva Ortiz) receberam uma sesmaria ao norte
do rio Pardo, além da concessão para a exploração das passagens dos rios Iguatibaia, Jaguary, Pardo,
Grande, das Velhas, Parnahyba, Guacurumbá, Meia Ponte e dos Pasmados.
Nesse âmbito, surgiu na paisagem do antigo Caminho do Anhanguera um elemento que se tornaria
característico, ao longo do século XVIII e da primeira metade do XIX, nas áreas que a existência de estradas
condicionou sua própria ocupação: os pousos. Estes eram geralmente constituídos por uma moradia, um
pasto, um rancho e, em algumas vezes, por uma venda, servindo como uma paragem para o descanso de
tropeiros, viajantes e de seus respectivos animais.
Passados dois séculos de colonização lusa em terras paulistas, novas regiões do planalto começaram a ser
ocupadas, sobretudo após o descobrimento das minas de ouro, em fins do século XVII, na porção central
da América portuguesa. Em 1776, a Capitania de São Paulo resolveu fundar um povoado nas imediações
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da foz do Piracicaba que serviria, concomitantemente, como apoio à navegação das embarcações que
desceriam o Tietê no sentido do rio Paraná e como ponto de retaguarda ao forte de Iguatemi, situado na
divisa com o atual Paraguai. Fundada em 1º de agosto de 1767, Piracicaba foi elevada à condição de
freguesia de Itu já no ano seguinte. Nesta época também foi instaurada a Vila de Porto Feliz. Criada em
1797, que detinha até então o estatuto de freguesia de Araritaguaba, jurisdicionada à Vila de Itu (NEME,
1974).
A interferência consciente de Lisboa na Capitania de São Paulo provocou, já na segunda metade do século
XVIII, o enriquecimento de diversos setores da sociedade paulista, sobretudo daqueles vinculados à
monocultura canavieira, localizados nas vilas de Itu, Campinas, Porto Feliz e Jundiaí. Aliás, o sucesso
posterior das lavouras de café a partir de 1850 só foi possível devido à infraestrutura – comercial,
financeira e de transportes – implementada pela cultura canavieira durante o último quartel do século
XVIII e a primeira metade do século XIX.
Cidades importantes nasceram com a consolidação da cultura canavieira em São Paulo. Araraquara, por
exemplo, surgiu como freguesia de São Bento, em 1817, passando à categoria de município em 1833.
Limeira, por sua vez, surgiu em 1830 – freguesia de Nossa Senhora das Dores do Tatuibi –, fruto da
construção de uma estrada feita para escoar a produção açucareira dos engenhos da região. Rio Claro foi
fundada em 1827, tornando-se município em 1845 (LEMOS, 1978). A despeito da importância da cultura
canavieira no processo de povoamento do Oeste e Centro Oeste Paulista, foi apenas com a inserção das
lavouras de café, ao longo do século XIX, que essa e outras regiões do planalto paulista consolidaram-se
como áreas de ocupação efetiva.
A expansão da lavoura cafeeira pelo planalto paulista protagonizou alterações significativas na ocupação
e acesso às terras no planalto. Se até então a exploração das terras ainda era de certo modo rarefeita, a
inserção do café provocou uma reordenação na composição e valorização fundiárias, na medida em que
a implementação de sua lavoura implicava numa redefinição do aproveitamento do solo e da topografia
da região (MILLIET, 1938). Habituados a privilegiar as regiões de pasto, os habitantes do planalto paulista
passaram a assistir a uma valorização expressiva das áreas formadas por solos de terra roxa que, como é
bem sabido, eram as mais propícias para o cultivo do café. A área tomada pelo café amalgamou terras
antes povoadas por movimentos históricos distintos. Ela abrangia, de modo geral, desde a região do Oeste
Paulista (indo de Campinas, Rio Claro e São Carlos até Araraquara e Catanduva) até o nordeste da
província, passando por Pirassununga, Casa Branca e Ribeirão Preto.
Os principais canalizadores para a expansão da cultura cafeeira pelo planalto paulista foram as estradas
de ferro que, a partir da década de 1860, substituíram paulatinamente os antigos caminhos de terra
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atravessados pelas tropas de mulas. Se por um lado a crescente malha ferroviária aumentou a qualidade
da interligação entre a cidade de São Paulo, o porto de Santos e as localidades próximas à Capital da
Província, por outro ampliou as vias de comunicação e as áreas de povoamento de territórios planaltinos
longínquos, além de reduzir o frete dos transportes das mercadorias.
Tendo como marco fundador a implantação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (1867), a malha ferroviária
de São Paulo atingiu o nordeste Paulista com a Estrada de Ferro Mogiana, fundada em março de 1872. A
Companhia Paulista, por sua vez, penetrou no Oeste Paulista, atingindo Campinas (1872), Rio Claro (1876)
e, mais tarde, os vales do Pardo e do Mogi-Guaçu, de um lado, e São Carlos, Araraquara e Jaboticabal, do
outro. A Ituana – que inicialmente ligava Itu a Jundiaí, mas depois chegou até Piracicaba, em 1879 – foi
iniciada em 1873, ao passo que a Sorocabana – que ligava São Paulo até Sorocaba e Ipanema – teve seus
primeiros trechos assentados em 1875 (MATTOS, 1990).
O café permaneceu como base da economia paulista até por volta da década de 1930, período em que o
segmento começou a sofrer sucessivas oscilações no mercado. A crise de 1929 abalou a importância da
cafeicultura e promoveu uma aceleração no processo de diversificação não apenas no setor agrícola, mas
na economia paulista como um todo. Aliás, é no próprio movimento de expansão e retração da cultura
cafeeira em território paulista que se encontram as origens da concentração industrial em São Paulo
(CANO, 1977).
No caso do noroeste paulista, a atração de capitais proporcionada pelo sucesso pecuarista promoveu uma
relativa dinamização no cenário econômico da região. Araçatuba e Birigui, por exemplo, tornaram-se
importantes produtores de calçados e couro. A consolidação da economia pecuarista e o incremento
econômico por ela proporcionado acarretaram, em contrapartida, num acentuado êxodo rural
protagonizado por aqueles setores sociais mais pobres vinculados às atividades agrícolas. Conjuntamente
à concentração fundiária imposta pelos grandes grupos pecuaristas e à migração dos trabalhadores rurais
para os centros urbanos paulistas surgiram dois fenômenos de grande importância, muito embora na
época fossem relegados a um segundo plano pelo poder público: o gradativo aumento demográfico
desordenado dos centros urbanos e início dos conflitos pela terra (MICHELETTO, 2003: 79-80).
O cultivo da cana-de-açúcar em larga escala, por sua vez, vem se configurando desde a década de setenta
como um importante ramo da economia paulista. Provocado inicialmente pela ampliação da demanda de
açúcar no mercado interno e pela retração econômica do café no cenário nacional e internacional, o
recrudescimento da economia canavieira em solo paulista logo tornou o estado num dos principais
produtores de cana-de-açúcar do país, juntamente com Pernambuco e Rio de Janeiro. No contexto pósguerra, os empreendedores paulistas acentuaram seus investimentos nas usinas de açúcar, passando a
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ocupar áreas comumente destinadas por cafezais, algodoais e pastagens. Além disso, grupos empresariais
como o Dedini, de Piracicaba, e Zanini, de Sertãozinho, iniciaram a produção de máquinas e instrumentos
voltados para as usinas canavieiras.
De forma gradual, o interior paulista tem se constituído como polo sucroalcooleiro de influência nacional,
juntamente com parte dos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Vale notar que
a lavoura canavieira da região foi direcionada, num primeiro momento, à produção de álcool hidratado
para a queima. Já nos últimos dez anos, em decorrência do aumento dos preços internacionais do açúcar,
o setor deslocou parte de suas atividades para produção dessa commodity e de álcool anidro.
Além disso, a proliferação de usinas e destilarias para esses produtos tem sido acompanhada por uma
tentativa de enquadrar esses empreendimentos para outro setor da economia: a cogeração de energia
(ANDRADE, 1994). Todavia, é importante assinalar que o desenvolvimento do interior paulista constitui
um processo heterogêneo que não engloba os diversos setores sociais da região. De modo geral, assim
como em outras áreas do país, o interior paulista assistiu a uma inserção na sua economia de modernos
complexos agroindustriais, num movimento conhecido como modernização do campo.
Tal movimento não implicou somente na incorporação de novas técnicas e tecnologias agrícolas, mas
também na marginalização daquelas atividades produtivas alheias à dinâmica econômica do capital
industrial e financeiro dos grandes centros financeiros e exportadores do país. Deste modo, a
modernização do campo não representou apenas uma mudança nas relações do Homem com a Natureza,
mas também nas relações sociais de produção, já que a dinâmica econômica do campo passou a ser
determinada pelo padrão de acumulação industrial, que por seu turno centrou-se nos incentivos estatais
para o desenvolvimento dos complexos agroindustriais.

O município de Rio Claro
Rio Claro teve de início outras denominações: São João Batista do Ribeirão Claro ou São João Batista do
Morro Azul. No século XVIII, em consequência da descoberta do ouro em Cuiabá, Mato Grosso, desde
1719, os paulistas já cruzavam os campos ou sertões de Araraquara, que compreendiam, além de Rio
Claro, os atuais territórios dos municípios de Araraquara, São Carlos e Descalvado, para evitar as febres
do roteiro do rio Anhembi (Tietê). Bandeirantes e aventureiros ali se fixaram, construindo as primeiras
casas em suas propriedades, às margens do Ribeirão Claro. Tornou-se esse rincão o pouso dos viajantes
dos sertões.
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Os informes exatos a respeito do Morro Azul começaram a aparecer, entretanto, no primeiro vintênio do
século XIX, quando a Vila de Mogi-Mirim para lá enviou os primeiros povoadores. Em 1817, Manoel De
Barros Ferraz e Joaquim Galvão de França requerem a primeira sesmaria nos sertões do Morro Azul. Parte
dessa gleba foi adquirida pelo senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro dando origem à Fazenda
Ibicaba, em Limeira e, logo em seguida, outra fazenda em São João Batista do Ribeirão Claro, dando a ela
o nome de sua esposa (Fazenda Angélica). Inicialmente, nas fazendas havia o cultivo da cana-de-açúcar e
criação de animais.
No ano seguinte foi concedida a segunda sesmaria a família Góes Maciel e, três anos depois, outra
concessão aos irmãos Pereira, no lugar denominado Ribeirão Claro, onde formaram uma grande fazenda
de criação - o "Curral dos Pereiras", culminando, em 1822, com a criação da Vila da Constituição, hoje
Piracicaba, começou a formar-se um povoado, que se denominou São João Batista do Ribeirão Claro.
Outra sesmaria importante foi concedida às margens do rio Corumbataí: a do capitão Francisco da Costa
Alves, em cuja fazenda erigiu uma capela, sob a invocação de São João Batista.
A partir das concessões de sesmaria, começaram a chegar fazendeiros abastados, trazendo escravos,
agregados, força e dinheiro. O Padre Delfino (Delfin da Silva Barbosa), quando celebrou missa na sesmaria
do Corumbataí, de seu amigo Francisco da Costa Alves, trouxe consigo a imagem de São João, que passou
a ser o padroeiro da região. Os habitantes do local, pleiteando a vinda do Padre para perto de seus lares,
construíram uma casa paroquial e uma igrejinha, improvisada nas terras de Manoel Paes Arruda, em torno
da qual surgiram novas construções, casas residenciais e de comércio.
De acordo com Santos (2000, p.16) por volta de 1830, com uma população total de 2.000 habitantes, o
entorno da primeira Igreja - construída de pau-a-pique já havia servido como ímã receptor de uma série
de atividades comerciais, além de casas. Influenciado pelo Senador Vergueiro colocaram em prática na
freguesia um modelo de arruamento e ordenação urbana baseado na ortogonalidade das quadras - como
um tabuleiro de xadrez – quase paralela aos pontos cardeais, com 40 braças de lado, ou seja, 88,80 metros
e, inclusive, cuidando das medidas das ruas, de 60 palmos, de 13,32 metros, exemplificados pelas cidades
de Limeira e Constituição.
A localidade de São João Batista do Ribeirão Claro tornava-se vila através da Lei nº 13 ou 273, de 07 de
março de 1845, e cidade através da Lei nº 44 ou 595, de 30 de abril de 1857. Período este que
compreendeu a proibição do tráfico internacional de escravos e o crescimento do consumo de café na
Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a lavoura de cana-de-açúcar começa entrar em declínio, dando
lugar às plantações cafeeiras.
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Para a manutenção da cultura cafeeira que crescia, o senador Vergueiro passa a contratar imigrantes
alemães e suíços, para suas colônias agrícolas e para outras que assim desejassem. Sua empresa lucrava
tanto com a “comercialização” de imigrantes como com a cobrança de supostas dívidas que os colonos
adquiriam já na sua entrada no Brasil, além dos lucros advindos com a comercialização do café no Porto
de Santos (GOUVÊA, 2011, p. 23 apud WITTER, 1982).
Inicialmente, a remuneração, nessas colônias, era baseada no resultado das colheitas, no chamado
sistema de parceria, criado por Vergueiro onde a remuneração era proporcional ao café obtido pela
família colona, mas o pagamento do colono dependia da venda do café no mercado. Posteriormente, esse
sistema de remuneração de parceria nas fazendas acabou por fracassar devido ao tratamento dado aos
imigrantes, às altas taxas cobradas aos colonos pelos fazendeiros, culminando com a Revolta de Ibicaba,
em 24 de dezembro de 1856 (GOUVÊIA, 2011, p.24).
O conflito fez com que parte dos imigrantes se dirigisse para a área urbana de São João Batista do Ribeirão
Claro ou para outras colônias. Logo, o sistema de parcerias, foi substituído pelo de locação de serviços,
onde os colonos recebiam um pagamento mensal fixo, previamente combinado e terras para plantio de
subsistência. O fracasso do sistema de parcerias suspendeu temporariamente as correntes migratórias
alemãs e suíças. Posteriormente, a forma de organizar a imigração foi refeita, ficando a cargo do governo
todas as despesas com a mesma; os novos imigrantes, sobretudo, italianos, foram trazidos com todas as
contas pagas e colocados à disposição dos fazendeiros, com os quais assinavam contratos de serviços e
não mais contratos de parceria.
O escoamento desse café para São Paulo e também para o porto de Santos era feito, inicialmente, em
lombo de mulas que levavam, às vezes, até uma semana para completarem os percursos. Essa demora
encarecia muito os produtos e afetava a economia do município, assim, almejava-se a expansão da linha
férrea de Campinas até Rio Claro. Visando trazer a ferrovia para a cidade, a câmara de Rio Claro recorreu
aos acionistas da Companhia Paulista (Visconde do Rio Claro, Conde do Pinhal e Barão do Piracicaba) para
que, junto à direção da Companhia de Estradas de Ferro e junto ao governo da Província, conseguissem
trazer até Rio Claro a linha férrea. Gouvêia (2011, p.34) destaca que em 1874 iniciou-se o prolongamento
da ferrovia, chegando à região em 11 de agosto de 1876 – obra idealizada pela Companhia Paulista, que
ganhou a concorrência, tendo a visita de Dom Pedro II na inauguração.
De acordo com Oliveira e Benincasa (2012, p.7) nos anos subsequentes, finalizaram-se, a partir de Rio
Claro, os trechos até Araras e Leme (1877), Pirassununga (1878) e Porto Ferreira (1880). No ano de 1882,
a Companhia Rioclarense recebeu a autorização do governo provincial para o prolongamento dos trilhos
de Rio Claro até São Carlos (1884), Araraquara (1885) e Jaú (1887)
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A ferrovia foi vendida para uma Companhia Inglesa, passando a se chamar “The Rio Claro São Paulo
Railway Company”, que construiu ramais de São Carlos à Santa Eudóxia e Ribeirão Bonito, e prolongou o
tronco de Araraquara à Jaboticabal. Em 1892, a Companhia Paulista adquiriu a Companhia Rio-Clarense,
e terminou os trechos iniciados pelos ingleses, levando-a até a cidade de Jaú (GOUVÊIA, 2011, p.35).
São João do Rio Claro ganhou a sua autonomia administrativa em 1845, e em 1905 passou a ser
denominado apenas de Rio Claro.

b)

Contexto etno-histórico regional

A região em estudo abriga comunidades tradicionais que são grupos sociais que vivem, por períodos
relativamente longos, em um espaço geográfico definido e constroem sua identidade a partir das relações
que estabelecem com o território que ocupam. O território (físico e simbólico) é um espaço essencial para
que possam se reproduzir e sustentarem seus modos de fazer e viver dos pontos de vista econômico,
social, cultural, estético, entre outros (CEDEFES, 2016).
O reconhecimento oficial dessa condição social foi estabelecido pelo Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de
2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais. Em seu artigo 3º, o decreto define que essas populações
“são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
gerados e transmitidos pela tradição” (Decreto Federal nº 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007).

São considerados povos e comunidades tradicionais no Brasil os indígenas (segundo Decreto nº
1775/1996 dispõe sobre a regularização fundiária das terras indígenas), as comunidades quilombolas
(cujo Decreto Estadual nº 3.572/1999 legitima a posse das terras dos remanescentes dos quilombos), os
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os povos ciganos, os povos de terreiro, os pantaneiros (do pantanal
mato-grossense e sul-mato-grossense), faxinalenses do Paraná e região (que consorciam o plantio da
erva-mate com a suinocultura e com o extrativismo do pião a partir do uso comum do território), as
comunidades de fundos de pasto da Bahia (que praticam a caprinocultura em territórios de uso comum),
caiçaras (pescadores artesanais marítimos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que
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consorciam a pesca artesanal e extrativismo em áreas comuns com o cultivo), os geraizeiros (que exercem
ocupação tradicional dos gerais ou cerrado), os apanhadores de flores sempre-vivas (que
tradicionalmente exerciam o extrativismo em áreas de uso comum nas campinas, hoje cercadas em
grande medida pela monocultura do eucalipto e pela criação de unidades de conservação de proteção
integral), seringueiros, fundos de pasto, vazanteiros, veredeiros, caatingueiros, campeiros, jangadeiros,
quebradeiras de coco babaçu que, somados, representam parcela significativa da população brasileira e
ocupam parte considerável do território nacional.
Com o reconhecimento oficial dessa condição social, os povos e as comunidades tradicionais, não
contavam com nenhum instrumento legal que validasse a propriedade coletiva da terra, como acontece
com regularização das terras indígenas através do Decreto nº 1775/1996 e da posse das terras dos
remanescentes dos quilombos pelo Decreto nº 3572/1999. Neste contexto, a alternativa para se garantir
os modos de fazer e viver dessas comunidades tem acontecido por meio do estabelecimento de Reservas
Extrativistas (RESEX) ou Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Área de Proteção Ambiental
(APA), Área de Interesse Relevante Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA) e Reserva de Fauna (REF).
Para a região em estudo serão descritas sinopticamente as populações tradicionais.

Povos ciganos
De acordo com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2011 foram identificados 291 acampamentos desses povos, localizados
em 21 Unidades da Federação, totalizando a existência de 800 mil ciganos. Os estados com maior
concentração de acampamentos são: Minas Gerais (58), Bahia (53) e Goiás (38) conforme OCARETÉ
(2016).
O primeiro registro oficial da chegada de ciganos no Brasil data de 1574: um decreto do governo
português que deportava o cigano João Torres e sua esposa Angelina para terras brasileiras por cinco
anos. Há presença de pelo menos três etnias ciganas no Brasil: Calon, Rom e Sinti, com línguas, culturas e
costumes próprios. Os Rom brasileiros pertencem principalmente aos sub-grupos Kalderash, Machwaia e
Rudari, originários da Romênia; aos Horahané, oriundos da Turquia e da Grécia, e aos Lovara. A eles se
juntam os Calons, com grande expressão no Brasil e em todo o território nacional, oriundos da Espanha e
Portugal. Os Sinti chegaram ao país principalmente após a 1ª e 2ª Guerra Mundiais, vindos da Alemanha
e da França (OCARETÉ, 2016).
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De acordo com Vasconcelos, Ribeiro e Costa (2013, p.17) em Rio Claro não há acampamento cigano, nem
programas ou ações sociais para a comunidade. No entanto, os autores indicam que no Estado de São
Paulo, existem ciganos em alguns municípios próximos, como Campinas, Cabreúva e Sorocaba.

c)

Contexto arqueológico regional

De acordo com o CNSA (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos) do IPHAN, Rio Claro apresenta setenta
e um sítios, listados na Tabela 9.2.2.15.
Tabela 9.2.2.15 – Sítios arqueológicos de Rio Claro (CNSA, 2018)
SP00002

Fazenda Santa Rosa

SP00003

Pitanga

SP00004

Fazenda Angélica

SP00005

Fazenda São Rafael

SP00006

Fazenda Floresta

SP00007

Fazenda Sta. Maria

SP00008

Fazenda Água Branca

SP00009

Fazenda São José

SP00010

Fazenda São José do Castelhano

SP00011

Fazenda Lageado

SP00012

Fazenda do Bery

SP00014

Bairro Jacutinga

SP00015

Camaquã

SP00016

Bairro de Cachoeirinha

SP00017

Fazenda Velha

SP00018

Bairro do Bonfim

SP00019

Estação de Ferraz

SP00020

Usina da Central Elétrica

SP00021

Horto Florestal

SP00022

Fazenda Serra d'Água

SP00023

Sto. Antonio

SP00024

Fazenda Itaúna

SP00025

Bairro do Sobrado

SP00026

Bairro do Sitinho
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SP00027

Bairro de São Bento

SP00028

Próximo ao matadouro de Rio Claro

SP00350

Pau D'Alho

SP00351

Bairro do Batoví

SP00352

Alice Boer

SP00353

João Boer

SP00354

Witt

SP00447

SP.RC.3

SP00448

Santa Rosa I

SP00449

Santa Rosa II

SP00450

Porteira

SP00451

SP.RC.4/7

SP00452

SP.RC.5

SP00453

SP.RC.6

SP00454

Tirolese

SP00455

Marchiori

SP00456

Ponto da Assistência

SP00457

SP.RC.9

SP00458

Casarão do Barão de Grão Mongol

SP00459

Bertoldo Sacy

SP00460

Zé Duarte

SP00461

SP.RC.13

SP00462

SP.RC.15

SP00463

SP.RC.16

SP00464

Poço Fundo

SP00465

Porteira do Poço Fundo

SP00466

SP.RC.19

SP00467

Aparecida

SP00468

Ponte do Passa Cinco

SP00469

Triângulo

SP00470

Pântano

SP00471

SP.RC.24
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SP00472

SP.RC.28

SP00473

SP.RC.29

SP00474

SP.RC.30

SP00475

Vertente do Pitanga

SP00476

Bairro da Figueira

SP00477

SP.RC.33

SP00478

SP.RC.34

SP00479

SP.RC.35

SP00480

Horto da Paulista

SP00519

Vila Paulista

SP00559

Quintal do Museu Histórico e Pedagógico "Amador Bueno da Veiga"

SP00560

Quintal do Gabinete de Leitura

SP00657

Túnel da Rua 6 - Rio Claro

SP00744

Fornos de Cal (Caieiras)

SP00840

Prédios do Antigo Curtume da Família Timoni

Embora tal cadastro não se encontre atualizado, serve como parâmetro para se melhor compreender o
contexto arqueológico de uma região.
Dessa forma, o município compreendido pelo empreendimento faz parte da Mesorregião de Piracicaba,
a qual é reconhecida pelo seu potencial arqueológico, tendo sido objeto de pesquisas científicas desde a
década de 70 do século XX. Nesse sentido, há de se destacar que os primeiros grupos a ocuparem esta
região deixaram como principal evidência de sua passagem artefatos em pedra lascada, associados aos
grupos caçadores coletores os quais tiveram uma intensa atividade nesta região do Estado de São Paulo.
Do ponto de vista espacial, as pesquisas até então realizadas identificaram um período de ocupação que
remonta ao menos a 7 mil anos, onde estes grupos se valeram de uma intensa relação com o meio natural,
quer seja na exploração dos recursos ou na ocupação dos compartimentos paisagísticos existentes.
Durante a década de 1970 vários foram os sítios levantados por Tom Miller Jr. na região de Rio Claro,
dentre os quais: Água Ronca, Pau d’ Alho, Santa Rosa e Alice Bôer, com datações situadas entre 6.160 a
3.080 anos AP. Todavia, há uma data para o sítio Alice Bôer, a qual atinge 14.200±1.150 anos AP, que
causa ainda polêmica entre os pesquisadores (MILLER, 1969). Um dos primeiros trabalhos com enfoque
regional foi o Programa de Pesquisas Arqueológicas do Médio Vale do Rio Pardo, que abrangeu os
municípios de Serra Azul, São Simão, Serrana, Luís Antônio e Cravinhos, tendo identificado quatorze sítios
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líticos a céu aberto, cujas ocupações de grupos caçadores-coletores podem ser divididos em dois grupos
distintos: um dispondo de artefatos líticos plano-convexos e outro de artefatos líticos bifaciais (pontas)
(CALDARELLI & NEVES, 1983).
Em fins da década de 1980, foram intensificadas as pesquisas no vale médio do Rio Pardo, culminando
com a identificação de quatorze sítios arqueológicos líticos e três com gravuras rupestres. Na ocasião,
Araújo (1989) observou que em geral os sítios ocupavam as porções mais elevadas da área onde ocorrem
31 afloramentos de arenito silicificado, ou as planícies de inundação locais, onde há cascalheiras de sílex,
quartzo e ágata, além do arenito silicificado. A grande quantidade de pontas de projétil encontradas indica
que a caça teria sido a principal atividade econômica entre esses grupos.
Os trabalhos decorrentes do Programa de Levantamento e Resgate Arqueológico para a Fábrica da
Embraer no município de Gavião Peixoto sob a coordenação de Robrahn-González & Zanettini,
culminaram com a identificação do sítio Remanso, localizado às margens do rio Jacaré-Guaçu. Tal sítio,
também relacionado aos grupos caçadores coletores, apresenta artefatos líticos e lascas de vários tipos
de rocha distribuídos na superfície do terreno. Segundo os arqueólogos responsáveis pelo projeto, o sítio
teria servido como fonte de matéria prima para uma ou mais ocupações, se configurando, portanto, como
um sítio oficina.
Os trabalhos realizados pela Zanettini Arqueologia no âmbito do Gasoduto Porto Ferreira-Tambaú,
identificaram um sítio arqueológico – denominado Água Parada – e algumas ocorrências líticas isoladas.
Na coleção lítica do sítio Água Parada ocorrem exclusivamente artefatos lascados, confeccionados
principalmente sobre silexito, em menor frequência sobre basalto e raramente sobre o arenito silicificado
ou diabásio (ZANETTINI, 2010). Durante o Programa de Diagnóstico do Sistema de Distribuição de Gás
Natural Eixo Matão-Luís Antônio, foi identificado o sítio Mogi 1, no município de Rincão, também
caracterizado por material lítico lascado encontrado no início da formação do terraço próximo ao rio
Mogi-Guaçu (ZANETTINI, 2005b).
No município de Campinas, em decorrência das pesquisas realizadas para o prolongamento da Rodovia
Bandeirantes, sob a coordenação da arqueóloga Solange Caldarelli, foi identificado o Sitio Morro Azul,
correspondente a um antigo assentamento de grupos caçadores coletores, com a presença de material
lítico lascado. Em Araras, por ocasião da construção da Barragem do Córrego Água Boa, pesquisas
arqueológicas sob a coordenação de Wagner Bornal culminaram com o Resgate Arqueológico do Sítio
Água Boa 1 e a identificação do Sítio Água Boa 2, ambos associados a grupos caçadores coletores.
Em Piracicaba, de acordo com o “Almanaque de Piracicaba” de 1955, na margem esquerda do rio
Piracicaba foram encontrados fragmentos de cerâmica pintada associados aos grupos Tupi-guaranis. Além
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disso, neste município existem 8 sítios cadastrados no IPHAN, sendo todos líticos. Um deles foi classificado
como pertencente a fase Monjolo Velho, três da fase Santo Antônio e quatro da fase Marchiori.
Em geral, os contextos arqueológicos evidenciados sugerem que tais sítios líticos possam estar associados
às grandes tradições arqueológicas Umbu e Humaitá (núcleos, produtos de debitageme artefatos
identificados) – categorias que vem sendo submetidas à revisão na atualidade (ver por ex. DIAS, 2003) –,
também apontam a necessidade de uma ampla revisão sobre este grande cenário multimilenar observado
em solo paulista rumo à construção de novas sínteses. Em relação aos sítios arqueológicos associados aos
grupos agricultores e ceramistas que ocuparam esta região, inúmeras pesquisas arqueológicas indicam
estarem associados à denominada Tradição Tupi-guarani, sendo que sítios associados a esta tradição já
foram registrados nos municípios de Monte Mor, Vinhedo, Piracicaba, Pirassununga, Mogi Guaçu, MogiMirim, e vários outros municípios do Estado de São Paulo.
Fernando Altenfelder Silva analisou coleções de fragmentos cerâmicos Tupi-guarani advindos de coletas
superficiais nos municípios de Guairá, Piracicaba e São Carlos, numa tentativa de compará-los ao material
obtido em escavações realizadas em Estirão Cumprido, interior do Paraná (SILVA, 1961/62). As análises
efetuadas por meio do método da seriação teriam demonstrado que os sítios do Paraná seriam mais
antigos, sugerindo uma migração sul norte. O mesmo autor realizou levantamentos de sítios com
cerâmica Tupi-guarani no município de Rio Claro, onde trabalhou em conjunto com Tom Miller. No
entanto os trabalhos de Miller com relação aos grupos Tupi-Guarani não foram extensos, limitando-se a
algumas descrições do material de Rio Claro, Marília e Tupã (MILLER, 1972 apud ZANETTINI, 2010).
Na década de 1970, ocorre um dos primeiros trabalhos arqueológicos relacionados com os grupos Tupiguaranis, em um sítio localizado na Fazenda Rincão, possibilitando a recuperação de duas urnas
funerárias. Tais trabalhos foram coordenados pela arqueóloga Luciana Pallestrini que na ocasião observou
que se tratava de uma aldeia pré-histórica implantada no ápice de uma colina delimitada em sua base por
um rio (PALLESTRINI, 1975). Ainda na década de 1970, no município de Monte Mor, dos dez sítios
cadastrados no município, dois deles estão seguramente associados a Tradição Tupi-guarani tendo sido
estudados por pesquisadores da USP e PUCCAMP e datados pelo método de termoluminescência em
cerca de 800 anos AP (MYAZAKI & AYTAI, 1972, 1974; Aytai, 1987).
No conjunto dos vestígios arqueológicos, foram recuperados fragmentos de cerâmica com decoração
corrugada, ungulada e pintada e artefatos líticos lascados e polidos, havendo destaque para várias pontas
de flecha de sílex e quartzo e uma urna funerária piriforme com decoração corrugada e tampa pintada
com motivos geométricos. Grande parte do acervo arqueológico até então identificado no município de
Monte Mor está abrigado e exposto no Museu Municipal Elisabeth Aytai, através de um convênio
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estabelecido com o IPHAN. Parcela significativa deste acervo é proveniente de coleções particulares
formadas durante anos por moradores da região que ocasionalmente encontraram vestígios
arqueológicos principalmente na área rural do município.
No município de Pirassununga, na região conhecida como Cachoeira das Emas, Manuel Pereira de Godoy,
mesmo de forma amadorística, realiza pesquisas recuperando inúmeros vestígios arqueológicos
(vasilhames cerâmicos e artefatos líticos polidos e lascados) também associados à Tradição Tupi-guarani
(GODOY, 1974). Entre fins da década de 1970 e meados da década de 1980, a equipe do Museu Paulista
da USP sob a coordenação da Dra. Luciana Pallestrini realiza pesquisas sistemáticas no Sítio Franco de
Godoy, localizado na sub-bacia do Mogi-Guaçu e associado à tradição Tupi-guarani com datação de 1.550
anos AP (PALLESTRINI, 1981/1982). Em Vinhedo, pesquisas efetuadas por arqueólogos amadores no início
da década de 1980 relatam a identificação de três sítios arqueológicos associados ao rio Pinheirinho,
afluente do rio Atibaia, caracterizados pela presença de material lítico e cerâmico possivelmente
associados ao que se convencionou chamar de “Tradição Tupi-guarani” (ABREU, 1983 apud CALDARELLI,
2000).
Os artefatos líticos referem-se a mãos de pilão, alisadores, raspadores e lâminas de machado polidas.
Quanto ao material cerâmico, o autor aponta a ocorrência de urnas funerárias corrugadas com a presença
de restos de esqueletos humanos, além de vasilhas com decoração incisa, geométrica e corrugada.
Pesquisas arqueológicas efetuadas no vale do rio Pardo e no médio Vale do Mogi-Guaçú possibilitaram a
identificação de quatro sítios cerâmicos filiados a Tradição Tupi-guarani: Monjolo, Bom Retiro, Ribeira e
Córrego do Canavial, todos localizados no município de Luís Antônio (CALDARELLI, 1983).
Nos anos de 1992-1994, foi realizado o salvamento arqueológico da PCH Mogi-Guaçu, sob coordenação
de José Luiz de Morais, ampliando a rede de pesquisas na região, com a retomada dos trabalhos no sítio
Franco de Godoy e o reconhecimento de mais quatro sítios cerâmicos: Franco de Campos, Barragem,
Ponte Preta e Jardim Igaçaba (MORAIS, 1995), todos relacionados à ocupação Tupi-guarani da região.
Todavia, na década de 1990 foram efetuadas pesquisas arqueológicas no Sítio Água Limpa, município de
Monte Alto, culminando com a recuperação de vestígios cerâmicos, líticos, estruturas de combustão e
sepultamentos com características distintas dos grupos Tupi-guaranis, neste caso, remetendo para a
Tradição Aratu-Sapucai (ALVES & CALLEFFO, 1996).
Da mesma forma, os trabalhos realizados ao longo da duplicação da Rodovia SP-333 possibilitaram a
identificação de um sítio arqueológico apresentando fragmentos cerâmicos com antiplástico de cariapé,
portanto, com características também diversa do material cerâmico presente em sítios associados a
Tradição Tupi-guarani (CALDARELLI, 2001-2002).
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De maneira geral, a par de tais considerações, constata-se que a área projetada para ampliação do
empreendimento está inserida em uma macrorregião histórica e culturalmente diversificada, desde
tempos pré-coloniais até os dias de hoje, ocupada primeiramente por grupos caçadores coletores e mais
tarde por agricultores ceramistas e podendo apresentar três grandes horizontes, a saber:

Grupos caçadores e coletores
Representados basicamente por sítios a céu aberto com a presença de material lítico lascado. Tendo em
vista as variações existentes na indústria lítica, estes sítios foram classificados em duas grandes tradições
arqueológicas, respectivamente “tradição Umbu” e “tradição Humaitá”, as quais são encontradas no
território paulista desde 6000 a.C. até 450 d.C. (MORAIS, 2000: 203-204).
Os sítios da tradição Umbu ocupam o território brasileiro há pelo menos 25.000 anos, cujos vestígios
ocorrem em alguns poucos sítios arqueológicos que podem estar implantados tanto a céu aberto como
em abrigos rochosos. Geralmente os sítios a céu aberto estão localizados em áreas planas próximas a rios
ou pequenos córregos, já os sítios em abrigo estão posicionados em terrenos mais íngremes. Segundo
Prous (1992: 149), os artefatos produzidos pelos grupos da tradição Umbu são constituídos por objetos
de pequenas dimensões, produzidos com lascas habilmente retocadas, havendo destaque para pontas de
projéteis bifaciais. Já em relação aos grupos associados à Tradição Humaitá, geralmente os sítios estão
implantados a céu aberto, em encostas ou topos de morros sempre próximos a cursos de água,
apresentando áreas de concentração de material que podem chegar a 3000 m². As datações mais antigas
remontam a 8.000 anos AP, obtidas na região de Itapiranga (SC) e na margem direita do rio Uruguai
(província argentina de Missiones).
À medida em que ocorre um aumento dos ambientes florestais em decorrência de mudanças climáticas,
ocorre uma expansão desta tradição ao longo do rio Uruguai em direção ao Planalto Ocidental,
contribuindo para que exista uma distribuição generalizada de sítios da Tradição Humaitá ao longo de
todo o Estado de São Paulo. Tais sítios são caracterizados pela presença de artefatos produzidos sobre
blocos ou seixos, ou sobre lascas espessas como é o caso das “lesmas” popularmente conhecidas entre
os arqueólogos.
Na região, em Santa Bárbara do Oeste foi identificado e estudado pelo Prof. Dr. José de Luís de Morais o
Sítio Caiuby (coordenadas 23k 245.021, 7.483.458 – Sirgas 2000 – por aproximação/comparação
cartográfica), implantado a céu aberto e localizado à margem esquerda do rio Piracicaba (Figura 9.2.2.9).
Segundo as pesquisas, caracterizava-se por um sítio lítico, datado de 5.350 +/- 120 anos AP, com a
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presença de objetos lascados em sílex (lascas, núcleos e detritos em geral), raspadores e pontas de flecha
triangulares com pedúnculo contraído e aletas (MORAIS, 2007, P. 156). Por análise de cartografia atual o
local está tomado por loteamento.

Figura 9.2.2.9 - Localização do Sítio Arqueológico Caiuby (MORAIS, 2007, P. 156)

Grupos cultivadores e ceramistas - “Tradição Tupi-guarani”
Tudo indica que aproximadamente a partir de 3000 anos AP, alguns destes grupos caçadores tenham
iniciado práticas de cultivo a partir da domesticação de espécies da flora e aprendido/dominado novas
tecnologias, havendo destaque para a confecção de utensílios cerâmicos e líticos polidos, culminando
inclusive com sítios arqueológicos que sugerem um aumento e sedentarização populacional. Já há cerca
de 2.000 anos atrás a região passa a ser ocupada por extensas aldeias relacionadas a grupos associados à
tradição Tupi-guarani, que desenvolviam uma agricultura intensiva com cultivo de vários produtos como
mandioca, feijão, algodão, amendoim, tabaco, entre outros.
Muitos destes grupos permaneceram nas áreas até a chegada do colonizador europeu, tendo mantido
contato com as suas frentes de ocupação. Os grupos portadores da cerâmica associada à tradição Tupiguarani teriam se originado na Amazônia Central, possivelmente no baixo vale do rio Madeira, há 3.500
anos. Ao longo dos séculos, sequências migratórias resultaram na expansão destes grupos por grande
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parte do atual território brasileiro, sendo que no caso paulista, o sítio mais antigo foi datado de 200 a.C.
e o mais recente, de 1.480 d.C. Por fim, essas populações entraram em contato com os conquistadores
europeus, permanecendo no estado até o século XVII (ROBRAHN-GONZÁLEZ et al 2001: 168). Os sítios
arqueológicos desta tradição Tupi-guarani, geralmente apresentam várias concentrações de vestígios ou
são formados por uma única grande concentração, correspondentes a áreas de solos antrópicos (manchas
escuras), contendo materiais arqueológicos representados por peças cerâmicas, lítico lascado, lítico
polido e vestígios de fogueiras.
As grandes aldeias podiam ser formadas por mais de 10 casas, dispostas em círculo ou adquirindo forma
alongada. Localizavam-se sempre em topos ou meia encosta de vertentes suaves, com cursos de água nas
proximidades. Suas áreas variavam de 2.000 a 10.000 m², embora tenham sido registradas aldeias com
mais de 20.000 m². Sepultamentos são frequentes nesses sítios, que trazem urnas funerárias nas
imediações das casas ou fora do espaço da aldeia.
Os principais vestígios encontrados nos sítios são fragmentos de utensílios cerâmicos que podem se
apresentar decorados ou sem decoração. Quanto à decoração apresentam diferentes motivos pintados
(em vermelho, preto ou branco formando linhas, curvas, ondas, círculos, zigue–zagues que, em múltiplas
combinações, fornecem uma grande variedade de tramas) ou motivos plásticos (corrugado, ungulado,
serrilhado, acanalado, inciso, ponteado, impressão de cestaria, escovado, entre outros). Ainda em argila
são encontrados cachimbos, fusos e afiadores em canaletas (ou calibradores). Em relação aos vestígios
líticos, pode apresentar tanto material lascado quanto polido, sendo frequente a presença de lâminas de
machado, mãos de pilão, socadores e tembetás (adornos labiais em forma de “T”).

Grupos cultivadores e ceramistas - “Tradição Itararé”
Os grupos filiados a esta tradição possuem sítios arqueológicos e uma indústria cerâmica bastante distinta
da anterior e remetendo a grupos etnograficamente vinculados ao tronco linguístico Jê. Teriam iniciado a
ocupação regional um pouco mais tarde, por volta de 1.000 anos atrás e permanecendo na região até o
século XVII. Os sítios dessa tradição possuem grande diversidade morfológica e podem ser encontrados
tanto em locais com relevo suave (Paranapanema e médio Ribeira), áreas íngremes (alto Ribeira) e até
mesmo em abrigos rochosos e nas chamadas “casas subterrâneas” (mais comuns na região Sul),
constituídas por cavas abertas no solo, cobertas com palha e com diâmetro variando entre 2 e 20 metros.
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d)

Contexto histórico - industrial

O cenário arqueológico – industrial da região é representado sobremaneira pelas usinas açucareiras
centenárias. Neste contexto a empresa Origem Arqueologia, sob coordenação do arqueólogo Wagner
Gomes Bornal, desenvolveu projeto de pesquisas arqueológicas no Engenho Central de Piracicaba, para a
implantação do Museu do Açúcar e do Álcool. No município em estudo existe as instalações da Usina
Santa Bárbara, de 1914, atualmente utilizadas como polo cultural pela municipalidade.
Ainda em nível regional, segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN
(http://www.iphan.gov.br), existem quatro sítios arqueológicos no município de Limeira. Todavia, embora
o citado cadastro não se encontre atualizado, serve como parâmetro para o estabelecimento de
densidade de sítios na região a ser estudada, conforme descrito a seguir:
Sítio: Santo Antônio (SP 001028)
Descrição: Sítio pré-cerâmico a céu aberto
Área: não informada
Água mais próxima: Ribeirão Lagoa Nova
Compartimento Topográfico: Topo
Categoria: Unicomponencial
Deposição: em superfície
Vestígios: Material lítico lascado.

Sítio: Limeira 02 (SP 001064)
Descrição: Sítio lítico a céu aberto. Materiais arqueológicos em rochas lascadas, silicosas, dispostas
esparsamente sobre a superfície do terreno
Área: 16.175 m²
Água mais próxima: Pequeno córrego
Compartimento Topográfico: Meia Encosta
Categoria: Multicomponencial
Deposição: em superfície e em profundidade
Vestígios: Material lítico lascado.
ID Relatório
RT 000312

EIA – Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Implantação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo IX

SET/2020

298

Página: 868

Sítio: Barbosinha
Descrição: Sítio histórico com presença de ruínas da antiga sede da fazenda, muro de pedra,
alicerces, pedra de moinho e, possivelmente, uma lixeira antiga. O proprietário possui inventário das
terras, datado de 1932, atestando que eram suas as terras desde 1852. Segundo Pequini (2017, p. 517) é
assim descrito:
“Existe no local um muro de pedras encaixadas sem uso de argamassa, com
cerca de 50 metros de extensão por 60 centímetros de largura. Sua altura inicial
chegava a 2 metros de altura, parcialmente aterrada. Esse muro foi construído
como forma de parede para segurar o barranco cortado ali e para cercar o
pequeno rebanho que ali era colocado para ficar a noite. A área foi calculada
com cerca de 1.003,2 m², localizado nas coordenadas UTM (SAD69) 0270.380 E
/ 7.503.305 N.”

e)

Levantamento do patrimônio histórico-cultural

Os estudos diagnósticos de patrimônio histórico e cultural na área de abrangência do empreendimento
compreendem a realização de trabalhos de campo junto às comunidades e aos órgãos públicos dos
municípios situados na ADA e AID do empreendimento. Tais trabalhos pretendem identificar in loco o
perfil dos itens do patrimônio cultural (em suas diversas formas tangíveis e intangíveis) presentes na
região estudada, de forma a contemplar não somente os itens do patrimônio que já são reconhecidos ou
gozam de alguma espécie de proteção pelo poder público, mas também aqueles que, embora sejam
relevantes às comunidades e componham seus universos de referências históricas e culturais, não sejam
ainda reconhecidos ou referenciados.
Por outro lado, são observadas criticamente a relação estabelecida entre os diversos atores dessas
comunidades no que diz respeito ao tratamento e a manutenção do patrimônio cultural, ou seja, a ação
do poder público, da sociedade civil organizada e, eventualmente, da iniciativa privada em relação ao
patrimônio cultural e entre si. Essas relações dos atores sociais em relação ao patrimônio envolvem
inúmeras dimensões, as quais refletem tensões e dinâmicas sociais mais amplas. Elas dizem respeito aos
procedimentos de identificação, de incorporação, negação, preservação, destruição, promoção,
recuperação, esquecimento dos marcos históricos e culturais presentes na região ou que dependem das
populações locais para se manterem vivos (tal como as manifestações de cultura intangível como festejos,
crenças, técnicas, etc.).
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Exatamente por isso, embora num primeiro momento o objetivo dos estudos seja apenas definir os
aspectos gerais de cada exemplar do patrimônio, cada item deste patrimônio se envolve em tramas
especificas das sociedades, exigindo, portanto, tratamento diferenciado e singular. Assim, junto com a
recorrente e indispensável observação da bibliografia referente aos aspectos gerais dos estudos de
patrimônio e também daquela referente à área em questão, é indispensável o trânsito entre as
comunidades presentes na região, a fim de observar como cada grupo social se relaciona com o
patrimônio (ainda que não o nomeiem a priori assim) e o que cada grupo observa e reconhece como tal
(CONVENÇÃO UNESCO, 2003).
Esse procedimento parte de alguns princípios basilares no pensamento contemporâneo do tratamento
das questões patrimoniais culturais: democratizar as práticas para o reconhecimento e identificação do
patrimônio cultural, observando as diversas possibilidades de visão e interpretação a respeito deste.
Ampliar as possibilidades morfológicas que norteiam o reconhecimento do patrimônio, respeitando as
singularidades das experiências históricas de cada cultura e de cada grupo social. Desenvolver práticas de
identificação, proteção, recuperação e fomento dos patrimônios que sejam compartilhadas entre os
grupos científicos e as comunidades, atuando de modo coordenado e solidário.
Compreender o patrimônio cultural como algo vivo e integrado às sociedades, como elementos
fundamentais na manutenção da coesão social e da preservação das culturas. Adotar o princípio de que
somente com o envolvimento da sociedade, sobretudo das comunidades locais (inclusive atuando como
parceiros e observadores dos demais atores sociais), é possível uma política patrimonial que seja durável
e sustentável. Portanto, para que isso seja real e eficaz, o patrimônio deve ser visto e incorporado como
elemento componente das sociedades e não para além delas, com funções reconhecidas, como vetor de
seu desenvolvimento e do bem-estar coletivo (HAMAN, 2008, p.: 42-48, CONVENÇÃO UNESCO, 1972,
2003).
Dessa forma, os trabalhos de campo envolverão a realização de entrevistas informais junto à comunidade.
Por outro lado, serão percorridos os espaços urbanos e rurais do município visando registrar elementos
singulares como edificações, marcos e paisagens, sempre respaldados pela indicação da comunidade
sobre aspectos indicados como relevantes para a memória e história local. Como resultado deste
levantamento serão registrados em fichas específicas para fins de amostragem, alguns elementos de
patrimônio material e imaterial, em associação ao registro fotográfico e a sua contextualização histórica
de forma a obter dados aptos a fornecer um panorama sobre o quadro de ocupação ocorrido na região.
Preliminarmente, Rio Claro conta com alguns bens tombados em nível estadual, conforme descritos:
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E.E. Cel. Joaquim Salles
O Grupo Escolar Coronel Joaquim Salles foi criado por decreto de 17 de fevereiro de 1900 e organizado
pelo inspetor escolar João Von Atzinguen. Sua inauguração aconteceu em 2 de junho de 1902, com a
presença do presidente do estado, Rodrigues Alves e de seus secretários.
Seu prédio fez parte de um conjunto de projetos de José Van Humbeeck, em que as salas de aula
destinadas aos 1º e 2º anos são maiores que as demais, o que provavelmente se deve à evasão escolar
existente após as primeiras séries. É interessante notar a inclusão de uma biblioteca, que não existia nos
projetos de edifícios construídos para grupos escolares.
É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de São
Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham significados cultural, histórico e arquitetônico. Essas
edificações expressam o caráter inovador e modelar das políticas públicas educacionais que, durante a
Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do Estado a promoção do ensino básico, dito
primário, e a formação de professores bem preparados para tal função. Quanto às políticas de construção
de obras públicas, são representativas pela estruturação racional de se instalar edificações adequadas ao
programa pedagógico por todo o interior e capital do estado.
Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica construtiva simples, consolidando o uso
de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística que simplificou os atributos da tradição clássica
acadêmica. A organização espacial era concebida incorporando preceitos e recomendações de higiene,
insolação e ventilação previstos na cultura arquitetônica que vinha se firmando desde o século XIX. O
programa pedagógico distribuía essencialmente salas de aulas ao longo de eixos de circulação em plantas
simétricas. Aos poucos se firmaram em projetos arquitetônicos padronizados que se repetiam com pouca
ou nenhuma variação em mais de um município.
Fonte: Processo de Tombamento
Número do Processo: 24929/86
Resolução de Tombamento: Resolução 60 de 21/07/2010
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 377, p. 103 a 110, 05/09/2011.
Código Sec. Est. Educ.: 05.56.109
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Estação Ferroviária de Rio Claro
Em meados do século XIX, com a introdução do café na região, Rio Claro não dispunha de meios de
transporte adequados que viabilizassem a sua comercialização, visto que ainda se utilizava do muar para
este fim e a um custo elevado. A chegada da ferrovia da Companhia Mogiana, em 1876, alterou esta
situação assumindo grande importância no contexto da rede ferroviária estadual. Em 1910, construiu-se
a atual Estação Ferroviária de Rio Claro. Em estilo eclético, diferente da maioria de influência inglesa, são
os elementos do neoclássico que mais se sobressaem: frontões triangulares e curvos, janelas em vergas
retas e curvas. Tanto a plataforma quanto a entrada principal são cobertas por estruturas metálicas, cuja
obtenção era facilitada pela própria ferrovia, responsável pela difusão dos novos materiais.
Fonte: Ema Marina Garcia Saez e Maria Lúcia P. Ramalho
Número do Processo: 22295/82
Resolução de Tombamento: Resolução Secretaria da Cultura 64 de 14/11/85
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 246, p. 66, 22/01/1987

Gabinete de Leitura
Localizado na Avenida 4, 427, o Gabinete de Leitura foi criado em 1876 com o propósito de servir à vida
cultural da cidade e de suprir a carência escolar do município, mantendo uma escola noturna gratuita e
uma biblioteca. A nova sede, que substituiu a anterior, foi concluída em 1889 e inaugurada um ano depois.
Na construção foi utilizada a alvenaria de tijolos e empregada a mão-de-obra livre. Apresenta uma fachada
eclética com elementos do estilo neoclássico, como platibanda, frontões sobre as envasaduras e pilastras.
Fonte: Processo de Tombamento
Número do Processo: 22297/82
Resolução de Tombamento: Resolução Secretaria da Cultura 63 de 14/11/85
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 245, p. 66, 22/1/1987

GE Irineu Penteado (outros usos)
Localização: Rua 1 (um), 1982 – CEP 13500-000 – Rio Claro
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Construída em 1919 com projeto de Mauro Álvaro. É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas
públicas construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham
significados cultural, histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter inovador e modelar
das políticas públicas educacionais que, durante a Primeira República, reconheceram como inerente ao
papel do Estado a promoção do ensino básico, dito primário, e a formação de professores bem preparados
para tal função. Quanto às políticas de construção de obras públicas, são representativas pela
estruturação racional de se instalar edificações adequadas ao programa pedagógico por todo o interior e
capital do Estado.
Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica construtiva simples, consolidando o uso
de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística que simplificou os atributos da tradição clássica
acadêmica. A organização espacial era concebida incorporando preceitos e recomendações de higiene,
insolação e ventilação previstos na cultura arquitetônica que vinha se firmando desde o século XIX. O
programa pedagógico distribuía essencialmente salas de aulas ao longo de eixos de circulação em plantas
simétricas. Aos poucos se firmaram em projetos arquitetônicos padronizados que se repetiam com pouca
ou nenhuma variação em mais de um município
Fonte: Processo de Tombamento
Número do Processo: 24929/86
Resolução de Tombamento: Resolução 60 de 21/07/2010
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 377, p. 103 a 110, 05/09/2011.
Código Sec. Est. Educ.: 05.56.109

Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade
Localização: Rio Claro
O alto custo do carvão de pedra e o desmatamento contínuo fizeram com que a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro empreendesse uma política pioneira de reflorestamento. Dos dezoito hortos criados na
época por esta companhia, o de Rio Claro foi o único destinado a centro de pesquisa, com uma área de
986 alqueires. O engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade trabalhou na aclimatação e no
reflorestamento de várias espécies australianas de eucalipto, além de desenvolver experiências na
fabricação de papel e na criação, em 1918, do Museu do Eucalipto, sem similar no restante do mundo. A
área tombada situa-se entre as coordenadas UTM 7.524,00-7,517,00 km N e 242,00-237,00 km E.
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Fonte: Processo de Tombamento
Número do Processo: 00428/74
Resolução de Tombamento: Resolução de 9/12/77
Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: Inscrição nº 4, p. 302, 09/04/1979

Sede da Fazenda Grão Mogol
Localização: Ajapi – Comarca de Rio Claro
Em 1881, a Fazenda Angélica, como também era conhecida a Fazenda Grão Mogol, tornou-se propriedade
de Gualter Martins Pereira, barão de Grão Mogol, migrante de Itacambira, centro pecuário e minerador
do Estado de Minas Gerais. Anterior à produção cafeeira na região, a fazenda produzia originalmente a
cana-de-açúcar, passando, no último quartel do século XIX, ao cultivo do café, cuja comercialização a esta
altura já se beneficiava com a implantação da ferrovia. Por volta de 1880, Gualter Martins Pereira
construiu o sobrado utilizando-se de mão-de-obra escrava, mineira e baiana. Constitui-se em exemplar
atípico da arquitetura rural paulista, quer pela sua aparência, semelhante aos sobrados baianos urbanos,
quer pela técnica construtiva empregada, a alvenaria de pedra, incomum no interior do estado.
Fonte: Jamil Nassif Abib
Número do Processo: 20145/76
Resolução de Tombamento: Resolução 23 de 17/09/1984
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 232, p. 63, 20/01/1987

Sobrado do Barão de Dourados
Localização: Avenida Dois, 572
O nome deste solar provém de Amália Carolina de Mello e Oliveira Borges e de seu marido José Luís
Borges, que receberam o título de barões de Dourados, em 1889, do governo imperial. Em 1937, a
Prefeitura Municipal passou a ser sua proprietária. Sua construção, com cinquenta cômodos, é de 1863 e
tem como técnica construtiva a taipa de pilão e o pau-a-pique. No térreo desenvolviam-se atividades
comerciais como lojas e armazém de café e, no pavimento superior, era utilizado como residência. Entre
os anos de 1965 e 1967 foi restaurado e, atualmente, nele encontra-se instalado o Museu Histórico e
Pedagógico Amador Bueno da Veiga.
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Fonte: Sobrado do Barão de Dourados
Número do Processo: 00353/73
Resolução de Tombamento: Ex-Officio em 26/12/1974
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 103, p. 14, 06/05/1975

Usina Hidrelétrica de Corumbataí
Localização: Comarca de Rio Claro
A Usina de Corumbataí, inaugurada em 15 de novembro de 1895, iniciou as suas atividades apenas em
1900. Foi a primeira construção paulista com o objetivo de gerar energia hidreletricamente. A Central
Elétrica de Rio Claro, como passou a ser chamada desde o início do seu funcionamento, gerou energia até
1970 quando entrou em colapso. Restaurada pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp), em 1978,
a usina foi reativada e interligada ao sistema de transmissão desta empresa. Entre as edificações do
conjunto, a casa de força foi a que mereceu maiores cuidados em sua construção. O projeto consistiu em
um pavimento com pé-direito duplo onde foi introduzido um mezanino em que se encontram os quadros
de comando e, no térreo, a casa de máquinas.
Fonte: Processo de Tombamento
Número do Processo: 00300/73
Resolução de Tombamento: Resolução 10 de 16/04/1982
Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 189, p. 45, 21/06/1982

9.2.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)
Conforme já detalhado no capítulo 8 do presente EIA, para a delimitação da Área Diretamente Afetada
(ADA) foram demarcados 306,94 ha nos quais será efetivamente realizada a extração de argila e cuja área
será utilizada para circulação no entorno das cavas, recebendo os impactos diretos da ampliação do
empreendimento. O detalhamento dos dados socioeconômicos secundários da ADA já foi realizado
anteriormente, uma vez que na caracterização da AII apresentou-se análise integral do município de Rio
Claro e, no diagnóstico da AID, foi apresentada a análise dos setores censitários que envolvem a ADA e
seu entorno imediato. Sendo o setor censitário o menor recorte espacial de dados socioeconômicos
estatísticos, já se atingiu o maior nível de detalhamento para estes dados.
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Assim, para a caracterização da ADA serão abordados os temas relacionados aos dados primários, como
Uso e Ocupação do Solo e Pesquisa de Percepção Ambiental, em atendimento ao solicitado no Parecer
Técnico 366/16. Complementarmente, é importante ressaltar que os estudos de campo para pesquisa e,
caso necessário, resgate dos possíveis bens arqueológicos presentes na ADA ainda não foram realizados,
uma vez que até a conclusão deste estudo, a autorização do IPHAN ainda não foi emitida. As cópias do
Termo de Referência Específico emitido pelo IPHAN e do Programa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico encontram-se no Anexo II-M.
Antes do detalhamento da análise do uso do solo, ressalta-se que a ampliação do empreendimento não
deverá ocorrer concomitantemente em todos os trechos da ADA. O cronograma de exploração das áreas
de lavra a serem licenciadas depende da evolução das negociações junto aos superficiários envolvidos, da
capacidade produtiva instalada no empreendimento e das demandas do mercado consumidor.
Quanto ao uso do solo, a Figura 9.2.3.1 evidencia que na área do Processo ANM 820.987/1995 a ocupação
é, majoritariamente, destinada à agricultura, principalmente à monocultura de cana-de-açúcar,
destacando-se que dos 508,92 ha da poligonal, 359,68 ha (70,60%) são destinados à cultura temporária.
Especificamente na ADA, as proporções das tipologias de uso do solo são as seguintes:
•

Cultura temporária (cana-de-açúcar): 90,77%;

•

Pastagem: 5,05%;

•

Carreadores (de áreas cultivadas): 3,45%;

•

Reflorestamento: 0,41%;

•

Área de mineração: 0,27%; e

•

Área campestre: 0,06%.

Nesse contexto, verificado durante os levantamentos de campo, foi possível constatar que na ADA não há
áreas com suas características naturais originais preservadas, estando toda a sua extensão ocupada por
usos antrópicos, especialmente pelo plantio de cana-de-açúcar (Foto 9.2.3.1 a Foto 9.2.3.6).
A produção açucareira em larga escala exige maior utilização das vias de acesso, além da criação de
carreadores em terra nas áreas cultivadas, fato que condiz com a percepção da população acerca da
circulação de caminhões e da dispersão de poeira originada pela falta de pavimentação nas vias e
carreadores. Com a conversão gradual das áreas atualmente destinadas à agricultura para a mineração,
o fluxo de veículos e máquinas associados ao plantio e à colheita de cana-de-açúcar serão reduzidos,
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Figura 9.2.3.1 - Mapa de uso do solo da ADA
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sendo uma vez que estes serão substituídos pelo tráfego de equipamentos e caminhões da BTC, cuja
circulação passará a ser realizada no perímetro interno da mineradora.

Foto 9.2.3.1 - Área em divisa entre plantio de cana-deaçúcar e pastagem, dentro da ADA (futura cava 1).

Foto 9.2.3.2 - Propriedade dedicada à pecuária, dentro
da futura cava 2.

Foto 9.2.3.3 – Carreador dentro de plantação de canade-açúcar na ADA (futura cava 3).

Foto 9.2.3.4 - Cultivo de cana-de-açúcar na ADA em
fase de preparo do solo, na futura cava 4.

Foto 9.2.3.5 - Cultivo de cana-de-açúcar na ADA, dentro
dos limites da futura cava 5.

Foto 9.2.3.6 - Residência rural (Q16) e, ao fundo, cultivo
de cana-de-açúcar na futura cava 6.
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Assim, ressalta-se que além das vias já utilizadas para transporte do material extraído até a área de
beneficiamento, a BTC utilizará as vias e carreadores atualmente existentes nas propriedades da ADA,
sem resultar em trajetos novos que poderiam interferir na rotina de moradores vizinhos ao
empreendimento. Destaca-se, ainda, que as estradas municipais locais serão pouco afetadas e estão
dimensionadas de modo a atender tanto à demanda da mineração quanto da vizinhança.
A partir da Pesquisa de Percepção Ambiental, realizada entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018, foi
possível estimar o padrão de ocupação das edificações rurais existentes na ADA. Assim, constatou-se que
dentro dos limites da ADA há apenas 3 grupos de edificações, sendo que o primeiro envolve construções
que já abrigaram uma residência, mas que atualmente servem apenas como apoio às atividades agrícolas
e pecuárias realizadas hoje no imóvel que abrange parte da futura cava 3; o segundo grupo se refere a
edificações rurais/comerciais localizadas na futura cava 4; e o terceiro se refere a duas residências e outras
edificações rurais (Foto 9.2.3.7), todos em uma mesma propriedade, nos limites da futura cava 6. Tais
edificações podem ser visualizadas na Figura 9.2.3.1.
Esclarece-se que, apesar de terem sido aplicados 7 questionários no interior da poligonal ANM, não foi
possível realizar entrevistas nestes três grupos de edificações inseridas na ADA, pois o primeiro grupo se
encontrava desocupado na data da realização da pesquisa (Foto 9.2.3.8) e no segundo e no terceiro
grupos as porteiras encontravam-se fechadas ou com indicação de acesso proibido (Foto 9.2.3.9 e Foto
9.2.3.10). Ainda, no terceiro grupo, as residências ficam distantes da porteira de acesso à propriedade,
não sendo possível chamar os proprietários.

Foto 9.2.3.7 - Edificação rural não habitada nos limites
da ADA.
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Foto 9.2.3.9 - Porteira fechada no segundo grupo de
edificações (futura cava 4).

Foto 9.2.3.10 - Porteira do terceiro grupo com placa
proibindo acesso à propriedade (futura cava 6).

Ainda assim, foi possível realizar a pesquisa com um grupo de 10 entrevistados mais sensíveis à ampliação
proposta. Este grupo corresponde a 7 entrevistados que residem dentro dos limites do Processo ANM
820.987/1995, somados a 3 entrevistados que, mesmo que suas residências estejam localizadas fora dos
limites da poligonal, as propriedades correspondentes abrangem parte desta poligonal e/ou parte da
ADA. Com isso, procedeu-se a uma análise específica da relação destas pessoas com a operação atual e
com a futura ampliação da BTC, verificando-se potenciais conflitos ou sinergias. A Figura 9.2.3.2 apresenta
a localização desses entrevistados, conforme pode ser visualizado da Foto 9.2.3.11 à Foto 9.2.3.16, que
mostram a aplicação de algumas das entrevistas. Para caracterizar de forma mais detalhada a presente
amostra, os questionários que foram utilizados para esta análise são indicados na Tabela 9.2.3.1.

Foto 9.2.3.11 - Entrevista Q25 (Antonio), realizada com
morador residente dentro da área da Poligonal ANM.
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Figura 9.2.3.2 - Contexto da ADA em relação às propriedades rurais e à pesquisa de percepção
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Proprietário
FARM Patrimonial Ltda.
Dirceu Antonio Francisco
Luiz Ortigosa
Maria José Outeiro Pinto
Ricardo Schimdt Rehder
Agropecuária Nova Era
Antonio Valdir Outeiro Pinto
Rubens Valentim Casonato
Domingos Pazetto e Outros
Domingos Pazetto e Outros
Elza Andreatto Wolf
Sucessores de Octávio Pinto
Ana Lourde Wolf Ferro
José Carlos Pazetto
Sítio Bicame
Marco Antonio Pinto
Ary Claudio Outeiro Pinto
WAB Agricultura Ltda.
Nova Vida Agropecuária Ltda.
Antonia Apareacida Wolf Francisco
Nelson Domingos Bortolin
Mauro Sergio Pinto
Marcos Antonio Pinto
Eliane Cecato Casonato
Sucessores de Valdemar do Prado
Antonio Basso
Rubens Valentim Casonato
Maria Cazonatto Vitti e sucessores
Thereza Casonato Godoy e outros
Antonio da Silva Santos
Daniel Antonio Pinto
Edvaldo José Pascon
Daniel Antonio Pinto
José Maria Pinto

7.511.000

Propriedade
Fazenda Velha
Fazenda Ipê - Gb. 2
São Pedro
Sítio São Luiz - Quinhão 2
Sítio Olaria
Sítio Bairro Passa Cinco
Sítio São Luiz
Sítio Recanto
Sítio Santa Clara - Quinhão V
Sítio Santa Clara - Quinhão I
Sítio Santa Clara
Fazenda Velha - parte
Sítio São João
Chácara Santa Rita
Duragres Indústria Cerâmica Ltda
Sítio Santa Izabel
Sítio Capão Redondo - GB. C
Fazenda Trípoli
Fazenda Trípoli - Gb B
Sítio Campo Redondo - Gb. A1
Sítio Palmeirinha
Quinhão 01
Sítio Santa Isabel Gleba A
Chacara Boa Esperanca
Sítio Três Irmãos
Chácara Nova Esperança
Sítio Bambu
Sítio Quilombo - Gb. A3
Sítio Quilombo- Gb. A1
Sítio Quilombo - Gb. A2
Sítio Campo do Cocho
Sítio Meu Amor
Sítio Campo do Cocho - Gb 01
Sítio Campo do Cocho - Gb.1

7.510.000

Matrícula
910
3471
3600
7212
7312
7587
22133
22723
27485
27642
28070
28600
31329
32423
38556
38649
38722
39112
39114
39181
40139
41162
41164
41542
42801
46386
49293
52941
52942
52943
61093
69763
72528
73691
73692

250

!
(

231.000

7.513.000

Indivíduos entrevistados na Pesquisa de Percepção Socioambiental

³

230.000

Q15
Q36

7.514.000

Processo ANM nº 820.987/1995
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Foto 9.2.3.13 – Entrevista com senhor Anjo (Q03),
vizinho da futura cava 4.

Foto 9.2.3.14 – Entrevistado Q11, senhor Dirceu,
proprietário de imóvel de parte da futura cava 4.

Foto 9.2.3.15 ‐ Entrevistado Q23 (Antonio), cuja
propriedade abrange parte da poligonal ANM.

Foto 9.2.3.16 – Realização da entrevista Q52 (Denise),
moradora de propriedade de parte da futura cava 4.

Tabela 9.2.3.1 – Questionários analisados para caracterização da população mais sensível à ampliação da BTC
Questionário

Matrícula

Localização

Q03

3417

Propriedade abrange parte da futura cava 4

Q07

49293

Propriedade abrange parte da futura cava 4

Q11

3471

Propriedade abrange parte da futura cava 4

Q12

46386

Propriedade abrange a poligonal ANM e é vizinha à futura cava 2

Q15

39181

Propriedade abrange parte da futura cava 5

Q16

28599

Propriedade abrange a poligonal ANM e é vizinha à futura cava 6

Q23

46386

Propriedade abrange a poligonal ANM e é vizinha à futura cava 2

Q25

28599

Propriedade abrange a poligonal ANM e é vizinha à futura cava 6

Q36

7212

Propriedade dentro da poligonal ANM e vizinha à futura cava 5

Q52

910

Propriedade abrange parte da futura cava 4
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Dentre a população integrante da amostra ora em análise, que abrange apenas os 10 entrevistados
considerados mais sensíveis à presente ampliação, é possível verificar um elevado índice de afetividade
com a região, visto que quando perguntado se estes gostavam de residir no local, 90% responderam que
gostam muito e 10% responderam que gostam mais ou menos. Apenas 20% deles residem no local a
menos de 5 anos, 20% residem entre 5 e 10 anos e os 60% restantes a mais de 15 anos.
Cabe destacar que a atividade atualmente desenvolvida nas propriedades rurais ora em análise é,
majoritariamente, o plantio de cana-de-açúcar, sendo, em todos os casos, arrendamento temporário para
usinas da região. Tal cenário fragiliza uma possível associação da afetividade com o local ao vínculo do
trabalhador rural com a terra – já que a produção agrícola é terceirizada a grandes grupos empresariais,
com processos mecanizados de produção –, mas sim com a paisagem “tranquila” e “sossegada” da região.
Diferentes estudos vêm sendo realizados no território nacional buscando compreender as novas relações
sociais, trabalhistas e econômicas dos proprietários e trabalhadores rurais com os processos produtivos
impostos pela indústria sucroalcooleira. Nestes estudos observa-se que, apesar de serem constatadas
melhorias relevantes nas condições estruturais e econômicas de trabalhadores do campo (IPEA, 2016),
são identificadas alterações inerentes ao modo de vida e de trabalho dos proprietários rurais, tais como:
“emprego generalizado e permanente de força de trabalho contratada fora do domicílio; elevada
dependência e subordinação das unidades industriais; elevado absenteísmo do produtor ativo;
importância não negligenciável de renda não agrícola na composição da renda familiar, etc.”, ainda, tendo
em vista o aumento da escala da produção nota-se um estímulo ao “uso de força de trabalho de fora da
família” (Guedes et. al., 2006).
Com a caracterização realizada nesses e em outros estudos sobre as atuais e complexas relações sociais
presentes nos canaviais é possível associar estes produtores rurais à imagem de um empresário. A este
respeito Guedes et. al. (op. cit.) apontaram em seu estudo: “Foram identificados intensos processos de
diferenciação social no interior da categoria. Em muitos deles, o fornecedor [produtor rural que fornece
cana às usinas] operava com escalas e utilização de força de trabalho que o assemelhava a
empreendedores capitalistas.”.
Seguindo-se na pesquisa de percepção, dentre estes entrevistados, 70% afirmaram conhecer alguma
empresa de mineração na região. Contudo, apenas 30% afirmaram conhecer especificamente a BTC. Após
esclarecimento sobre a empresa e sua localização, os entrevistados foram questionados se a empresa
influencia de alguma maneira a sua rotina. Conforme detalha o Gráfico 9.2.3.1, 60% da amostra
responderam que a BTC não possui influência em seu dia a dia.
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Gráfico 9.2.3.1 – Questionamento sobre a influência da BTC na rotina da população amostrada

Quando questionados sobre a importância da BTC para a sociedade as respostas variaram conforme o
Gráfico 9.2.3.2, destacando-se que 60% da amostra validaram sua importância, 30% não souberam
responder e apenas 10% consideraram não haver importância.
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Gráfico 9.2.3.2 – Pergunta sobre a importância da BTC para a sociedade
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Cabe destacar que 100% dos entrevistados ora analisados desconheciam o projeto de ampliação objeto
do presente EIA, ainda assim, quando questionou-se se eles eram favoráveis à ampliação 50%
responderam ser indiferentes e 30% se posicionaram em favor da ampliação (Gráfico 9.2.3.3).
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Gráfico 9.2.3.3 – Questionamento sobre ser favorável à ampliação de área de lavra da BTC

Em relação à percepção dos possíveis impactos da atividade de mineração, destaca-se que apenas 30%
da amostra considera a região “barulhenta”, sendo que estes ruídos foram associados às máquinas e
equipamentos utilizados para a cana, barulho de caminhões e suas caçambas e ruído noturno. Ainda sobre
os ruídos, 60% deles afirmaram ouvir ruídos advindos da BTC.
Sobre a avaliação da percepção quanto aos possíveis impactos relacionados à poeira (circulação de
particulados na atmosfera), quando questionados sobre a origem da poeira foram citadas diversas fontes
possíveis, como carros e caminhões circulando nas estradas não pavimentadas, caminhões de cana e de
mineração. Entretanto, quando questionados sobre a percepção de poeira originária da atual área da BTC,
60% afirmaram que não percebem (Gráfico 9.2.3.4). Frisa-se que 50% dos entrevistados nesta amostra
informaram perceber a circulação de caminhão pipa para umectar as vias e apontaram ser um recurso
eficiente na mitigação deste impacto.
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Gráfico 9.2.3.4 – Percepção de poeira advinda da BTC

Com relação ao tráfego, apenas 40% dessa amostra informaram que possuem problemas de locomoção
na região e os associaram a questões como más condições das vias não pavimentadas e ausência de
transporte público. Com relação à identificação de alterações na paisagem, 50% informaram terem
ocorrido modificações, tendo sido apontadas as seguintes razões: aumento da monocultura de cana,
escassez de água, diminuição da vegetação, aumento das construções e aumento na sensação de aridez.
Por fim, cabe destacar que não há ocorrência na ADA ou em seu entorno de: áreas de colonização ou
ocupadas sem titulação, comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas. Ainda, a única área
protegida localizada próxima à região é a APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá (Perímetro Corumbataí), que
não será afetada pelo empreendimento.

Análise de possíveis conflitos e sinergias do empreendimento na ADA
Diante do contexto ora retratado é possível realizar uma análise local (ADA) dos possíveis conflitos e
sinergias entre a ampliação proposta e os usos do ecossistema e do espaço físico a ser afetado,
abrangendo atividades socioeconômicas, residências, fauna e flora, turismo e paisagem e usos públicos.
Assim, entende-se como possibilidades de sinergias os seguintes aspectos:
•

A decisão da manutenção das atividades na mesma região onde já são desenvolvidas as
atividades de mineração da BTC, onde os impactos e intervenções na rotina da população já
são conhecidos, é uma decisão racional uma vez que evitará a ocorrência de uma série de
impactos antes inexistentes em outras localidades;
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•

Possíveis acordos comerciais com os superficiários, sejam eles aquisição ou arrendamento dos
terrenos, poderão resultar em ganhos financeiros não apenas para a empresa, como para os
superficiários e para o município, com a maior circulação monetária, aumento do poder
aquisitivo e arrecadação impostos, fato sinérgico à ampliação em questão;

•

A mineração, por ser atividade de longo prazo, permite aos superficiários maior segurança nas
negociações de suas propriedades, seja na venda ou arrendamento, o que é diferente de
atividades como o cultivo de cana-de-açúcar, cujos contratos com as usinas são mais curtos e
sensíveis aos ciclos econômicos;

•

Na Cava V, ao final da vida útil do empreendimento, está prevista a criação de um corpo d’água
artificial. Em seu uso futuro, muitos usos poderão ser dados a esta área, como reservatório de
água (como fonte de abastecimento alternativa) ou utilização para lazer ou recreação,
potencializando as sinergias da atividade de mineração com o turismo e outros usos públicos.

Com relação aos possíveis conflitos é possível destacar:
•

O conflito entre as atividades econômicas de setores distintos, como a agricultura (cana-deaçúcar) e a mineração, cuja existência conjunta numa mesma área não é viável, é uma
possibilidade.

•

Da mesma forma, conflito de interesses com alguns superficiários é uma possibilidade.
Entretanto, é importante destacar que nenhuma atividade de mineração poderá ser
desenvolvida pela empresa caso não se chegue a um acordo direto com os mesmos. Esta
segurança é importante, pois difere de outras atividades e obras de interesse público (como
rodovias, ferrovias, linhas de alta tensão, barragens, etc.), onde a ocupação dos terrenos pode
se dar por desapropriação, acarretando muitas vezes em indenizações muito desvantajosas e
graves prejuízos aos superficiários;

•

Especulação imobiliária é um conflito possível, visto que a atividade de mineração de argila é
bastante conhecida na região e o crescimento econômico do segmento cerâmico, vinculado as
jazidas existentes, ocasiona grande expectativa nestes polos, muitas vezes resultando em
incremento injustificado no preço da terra e desproporcional aos valores de mercado;

•

Foi avaliada como uma possibilidade de conflito o afastamento do agricultor tradicional da terra
a partir da negociação das propriedades para uso em mineração. Entretanto, conforme já
demonstrado, verificou-se que os proprietários rurais da área já não praticam a agricultura
tradicional, mas sim arrendam as terras às usinas de cana, com práticas que os assemelham a
empresários, sendo possível estimar que estes negociarão seus imóveis vislumbrando,
principalmente, ganhos financeiros, sem colocar à frente questões tradicionais, culturais ou
afetivas;

•

Tendo em vista que está prevista apenas a supressão de alguns exemplares arbóreos nativos
isolados, cuja compensação é proposta em uma propriedade da empresa na região, e que não
haverá supressão de fragmentos de vegetação nativa, é possível afirmar que não haverá
conflitos potenciais em relação à flora da ADA;
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•

Quanto à fauna, o fato de áreas de circulação serem futuramente convertidas em cavas pode
ser considerado perda de habitat e apontar um possível conflito em relação a este tema, por
conta da redução de área de vida para algumas espécies, questão que será melhor detalhada
no capítulo do presente EIA que detalha os impactos potenciais da ampliação em questão;

•

A circulação de veículos da mineração nas vias municipais já é uma realidade hoje, assim,
mesmo podendo ser objeto de ressalva da população residente no entorno do
empreendimento, entende-se que estes conflitos serão tratados com a adoção das medidas
mitigadoras propostas;

•

Visto tratar-se de paisagem já antropizada, cuja atividade de mineração já faz parte da realidade
da região, aliado ao fato do local não possuir tombamentos ou registros no CONDEPHAAT
quanto à relevância paisagística, entende-se que, caso exista possível conflito relacionado a
este tema, o mesmo será sanado com a implantação de barreiras vegetais (conforme
demonstrado no diagnóstico da AID); e

•

Considerando as características da região, entende-se que no local proposto não apresenta,
atualmente, interesse turístico relevante que resultará em conflito com a atividade de
mineração.

9.2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto em todo o Diagnóstico do Meio Socioeconômico é possível identificar determinados
aspectos acerca deste meio que merecem destaque, tais como a demografia, a economia/estrutura
produtiva e a infraestrutura habitacional e viária do município de Rio Claro, bem como particularidades
da ADA.
Quanto à demografia, é importante destacar o crescimento populacional de Rio Claro observado a partir
de 1990, quando possuía 134.468 habitantes, até a atualidade, alcançando 196.904 habitantes e
densidade demográfica de 397,92 hab/km² (SEADE, 2018), sendo que 8,80% da população atual se
concentram na faixa etária de 30 a 34 anos, dados que podem ser analisados de maneira positiva quanto
ao aumento da oferta de mão-de-obra. Tendo em vista as características rurais que influenciam na baixa
densidade demográfica na AID (17,19 hab/km²), apenas 0,9% do total de habitantes do município residem
dentro dos limites da AID e, na ADA, foi identificado apenas um grupo de edificações em uma propriedade
com possíveis residências.
De um modo geral, Rio Claro apresenta elevado grau de urbanização há, pelo menos, 17 anos, superando
as médias do Estado de São Paulo e da Região Administrativa de Campinas na comparação de dados
históricos (2000, 2010 e 2017), o que indica a alta oferta de infraestrutura urbana à população e a
concentração dos moradores em áreas urbanizadas. Fato que não se reflete na AID, na qual 3 dos 4 setores
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censitários que a compõem possuem características rurais, sendo que o 4º abriga o distrito de Assistência,
área urbana relativamente distante da ADA.
O Produto Interno Bruto (PIB) auxilia em uma contextualização econômica do munícipio que possui PIB
per capita ligeiramente inferior à média paulista. Como indicativo da dinâmica produtiva, destacam-se os
segmentos predominantes na composição do PIB e sua importância em âmbito regional e estadual, tendo
o setor de industrial, no qual se insere o setor minerário e as indústrias relacionadas à cerâmica, alta
expressividade nos Valores Adicionados Totais do PIB (39,3%), com índice superior ao estado (21,9%) e à
RA de Campinas (31,2%).
Em relação ao saneamento básico ressalta-se que 99,67% dos domicílios particulares de Rio Claro estão
ligados à rede de abastecimento de água e 98,99% dos domicílios particulares estão conectados à rede
coletora de esgotos e de águas pluviais. Na AID existem estruturas de captação e de reservação de água
e de tratamento de esgoto no distrito de Assistência, único considerado urbano. Ainda diferenciando-se
o rural do urbano, destaca-se que as edificações existentes da ADA não estão conectadas às redes públicas
de abastecimento em vista de suas características rurais.
Quanto à infraestrutura viária, o município de Rio Claro é atendido por rodovias conectadas à importantes
eixos rodoviários do estado de São Paulo pelas quais é realizado o transporte da indústria mineral. A
localização do empreendimento e das áreas de ampliação próxima às vias de escoamento e a seu principal
consumidor (Delta Cerâmica) garantem o escoamento da produção com agilidade e sem interferir de
forma significativa na circulação regional. Localmente, tendo em vista que não serão ampliados produção
nem equipamentos, não haverá incremento na circulação de caminhões realizada atualmente pela
empresa. No estudo de tráfego realizado na rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), verificou-se que os
veículos da empresa representam apenas 4,16% do maior volume diário médio de veículos registrado
pelo DER em 2017 na rodovia.
Quanto ao uso do solo constatou-se a predominância das culturas semiperenes na AID (46,4%), com
predominância do cultivo de cana-de-açúcar havendo, ainda, áreas significativas recobertas por
vegetação nativa (16,6%) e pastagens (15,1%). Já na ADA a predominância das culturas temporárias,
essencialmente representada pelo cultivo de cana-de-açúcar tem proporções ainda mais expressivas
(91,03%).
A Pesquisa de Percepção Ambiental realizada com a população que reside na AID, incluindo-se a poligonal
ANM e as imediações da mineradora, indicou a concordância da maioria dos entrevistados quanto à
ampliação do empreendimento (52%), justificada pela manutenção de empregos e pelo desenvolvimento
do município, seguidos daqueles que se consideram indiferentes (36%). Dentre a população considerada
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mais sensível à ampliação ora em estudo, a proporção entre aqueles que são favoráveis e aos indiferentes
se inverte, sendo respectivamente, 30% e 50%, estando estes ainda predominantes àqueles que não
concordam (20%).
Assim, diante das considerações apresentadas e tendo em vista as demandas já existentes em Rio Claro,
compreende-se uma situação favorável à ampliação do empreendimento da Barra do Tietê Comercial e
Serviços Ltda., principalmente no sentido de propiciar a manutenção das ofertas de argila, renda e
empregos, além de garantir a continuidade da produção cerâmica regional e geração de receita para o
município, estado e união.
Tais conclusões não desconsideram, porém, a importância de se levar em consideração as demandas
apontadas pela população a ser afetada por meio de medidas de minimização de impactos e de criação
de programas e canais de comunicação com os moradores, para que seja estabelecido um diálogo com o
empreendedor e se resolva satisfatoriamente eventuais conflitos.
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10. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS
MITIGADORAS E DE MONITORAMENTO
10.1. INTRODUÇÃO
As fragilidades ambientais da área de estudo e os potenciais impactos que poderão ser acarretados na
implantação, operação e futura desativação do empreendimento proposto podem ser avaliados através
de uma análise holística do panorama atual do empreendimento e entorno imediato, considerando-se os
diversos meios estudados. Desta forma, com base nos diagnósticos dos meios físico, biótico e antrópico,
o presente capítulo apresenta a identificação e avaliação de potenciais impactos ambientais, associados
à etapa de ampliação da área de lavra de argila da Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda., incluindo
também a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias com o intuito de minimizar os impactos
negativos e potencializar os positivos.
O meio ambiente consiste, basicamente, na interação dinâmica entre os meios físico, biótico e antrópico
(Tanno et al., 2003), expressa através de processos e fatores ambientais, que tende a modificar as
características locais naturalmente com o tempo. A atividade antrópica, por sua vez, pode provocar
modificações artificiais nos processos ambientais, com consequências diversas aos ecossistemas naturais.
Estas modificações podem ser benéficas ou adversas, devendo ser avaliadas com base em sua relação
causa-efeito.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 01/86, que regulamenta as avaliações de impacto ambiental,
considera-se “impacto ambiental” qualquer modificação das propriedades físicas, químicas ou biológicas
do meio ambiente, advindas de qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas,
que direta ou indiretamente afetem: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades
socioeconômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos
recursos ambientais.
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é uma ferramenta de gestão ambiental globalmente adotada,
tanto por entidades públicas quanto privadas. Ela é reconhecida em tratados internacionais como um
mecanismo potencialmente eficaz na prevenção do dano ambiental e na promoção do desenvolvimento
sustentável. Ela surgiu inicialmente em 1969 nos Estados Unidos, por intermédio de um requisito legal
instituído pelo congresso norte americano. Desde então, a AIA disseminou-se e vem sendo amplamente
empregada, principalmente na etapa anterior à implantação de empreendimentos potencial ou
efetivamente poluidores ou causadores de degradação ambiental (Sánchez, 2008).
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A AIA envolve um conjunto de procedimentos de natureza técnico-científica e legal-administrativa. Seu
caráter técnico-científico é expresso a partir da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), onde
os métodos, técnicas, pesquisas e dados vinculados ao diagnóstico ambiental, somados à previsão dos
potenciais impactos ambientais, contribuem no prognóstico do empreendimento e tipologias similares. A
vertente legal-administrativa, por sua vez, diz respeito aos procedimentos e compromissos que devem
ser firmados e seguidos durante todo o processo. Enquanto instrumento político, a AIA tem como
finalidade viabilizar o uso sustentado dos recursos naturais e econômicos dentro dos processos de
desenvolvimento (Moreira, 1989).
O processo de elaboração de estudos de AIA e a sua análise por entidades competentes pode auxiliar na
decisão e concepção de projetos, servindo como importante instrumento de gestão ambiental e de
negociação social (Sánchez, 1995).
Uma vez que os impactos provenientes de ações ou atividades antrópicas estendem-se espacialmente, o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pressupõe que tais ações sejam planejadas segundo limites
previamente concebidos. Desta maneira, levando em consideração que o projeto proposto consiste na
continuidade das atividades de um empreendimento já existente e em operação, torna-se mais fácil a
mensuração dos impactos existentes, que, via de regra, já se encontram em sua maioria sob controle.
Sob esta ótica, é abordada neste capítulo a metodologia adotada para a previsão, identificação e avaliação
dos impactos ambientais, bem como uma definição de proposta de medidas mitigadoras e de
monitoramento ambiental. É essencial destacar que a ampliação da área de lavra com a manutenção da
escala de produção atual não implicará em aumento da demanda sobre a infraestrutura local e regional,
tendo apenas como objetivo o acréscimo da vida útil para continuidade do empreendimento ora em tela.

10.2. METODOLOGIA
A despeito dos aportes teórico-metodológicos para a AIA já se encontrarem bem estabelecidos e
consolidados em decorrência da extensa gama de trabalhos técnicos e acadêmicos sobre o tema, devem
ser providenciadas as adaptações necessárias à metodologia de acordo com o projeto em questão, visto
que cada caso possui suas particularidades.
Uma vez que a avaliação de impactos consiste numa tentativa de antecipar as consequências futuras de
decisões a serem tomadas no presente, a previsão destes impactos é uma etapa primordial na elaboração
do EIA (Sánchez, 2008). A identificação dos potenciais efeitos decorrentes da implantação do projeto foi
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realizada por intermédio de uma equipe multidisciplinar, responsável por ponderar os possíveis cenários
futuros atrelados às características e aspectos ambientais do empreendimento.
O conhecimento das características técnicas e operacionais do empreendimento, bem como a
compreensão das potencialidades e fragilidades dos meios afetados e a identificação dos aspectos
impactantes ocasionados pela atividade de mineração já existente, nortearam a identificação, previsão e
avaliação dos impactos ambientais.
A identificação e avaliação de impactos ambientais é um exercício complexo, principalmente pelo fato
deste ser um assunto controverso, no qual a distinção entre impacto ambiental, processo ambiental e
ação geradora é muitas vezes difícil.
Para o presente estudo, propõe-se uma abordagem mais ampla, a qual se ampara em uma estrutura de
análise englobando 3 conceitos:
•

Ação geradora - ou fator gerador, é um processo tecnológico que poderá alterar o estado
natural de um processo ambiental, de forma a: (i) deflagrá-lo; (ii) acelerá-lo; (iii) retardá-lo; ou
(iv) suprimi-lo;

•

Processo ambiental - componentes ou fenômenos da dinâmica ambiental característicos dos
meios físico, biótico e antrópico que podem ser mensurados ou monitorados através de
indicadores ambientais (sempre procurando identificar a relação entre as condições com e sem
a ação geradora); e

•

Impacto ambiental - alteração da qualidade do meio ambiente resultante da modificação
significativa de um processo ambiental. É importante salientar que um determinado impacto
ambiental pode desencadear outros impactos ambientais.

A identificação e avaliação dos impactos dos meios físico e biótico foram realizadas através de
levantamento bibliográfico prévio e da interpretação dos dados obtidos durante a fase de elaboração do
diagnóstico ambiental da área. A análise de fotos aéreas e de satélite, aliada aos trabalhos de campo
efetuados, também foram fundamentais nesta etapa do projeto.
Para o meio antrópico, foi utilizada, inicialmente, uma avaliação do tipo “ad hoc”, considerando dados
secundários e dados primários obtidos no diagnóstico ambiental. Dentre as informações utilizadas estão
as pesquisas de percepção ambiental aplicadas junto às comunidades da AID, com o objetivo de investigar
a percepção de uma forma geral da comunidade residente no entorno da área objeto de licenciamento
da BTC.
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10.2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES GERADORAS
A identificação das ações geradoras envolveu duas principais frentes de análise: uma indireta, que
abrange a continuidade das atividades já exercidas no empreendimento como um todo; e outra direta,
considerando as atividades cujo desenvolvimento é necessário para ampliação da extração mineral. As
ações geradoras associadas às atividades atuais da empresa já possuem medidas de mitigação e
monitoramento implantadas, diferentemente das ações previstas na ampliação da área de lavra. Essa
distinção atua como diretriz na avaliação da magnitude, relevância e consequentemente na significância
dos impactos.
Neste sentido, a Tabela 10.2.1 apresenta a relação das ações geradoras de impacto que ocorrem
atualmente na BTC e aquelas que estão previstas na área objeto de licenciamento.
Tabela 10.2.1- Identificação das ações geradoras de impacto no contexto de ampliação do empreendimento
Local de Ocorrência
Ação Geradora de Impacto

Entorno do
Empreendimento

Áreas de lavra,
beneficiamento e
expedição já
licenciadas

ADA - Ampliação da
área de lavra


Supressão de árvores nativas isoladas
Decapeamento





Lavra





Carregamento





Beneficiamento (secagem)




Transporte



Abastecimento e manutenção de
equipamentos



Utilização das estruturas de apoio



Operação de equipamentos



Estocagem de material estéril



Armazenamento de insumos



Revegetação e recuperação da área
degradada
Divulgação da ampliação do
empreendimento









Tais atividades estão, de um modo geral, associadas às fases de implantação, operação e desativação do
empreendimento, contexto que será indicado em cada impacto decorrente das ações ora descritas.
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10.2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Ortolano (1997) apresenta vários métodos utilizados para a identificação preliminar dos impactos,
destacando-se as listas de verificação (checklists), as matrizes de impacto, os fluxogramas que
concatenam ações e impactos diretos ou indiretos e as informações disponíveis na literatura a respeito
de impactos causados no passado por projetos semelhantes.
A identificação dos potenciais impactos ambientais foi apoiada no conhecimento das características atuais
do empreendimento em operação e na experiência vivenciada pela equipe técnica em projetos na mesma
tipologia, bem como na observação das atividades de mineração similares na região. Concomitantemente,
foram identificados os componentes ambientais mais sensíveis às consequências da implantação do
empreendimento.
Os processos ambientais passíveis de alteração pelas ações geradoras na operação, bem como os meios
a que se relacionam estão listados na Tabela 10.2.2.
Tabela 10.2.2 - Processos ambientais passíveis de alteração
Meio afetado

Processo ambiental
Interações físico-químicas dos recursos hídricos (superficial e subterrâneo)
Interações físico-químicas da atmosfera
Interações físico-químicas do solo

Meio Físico

Processos da dinâmica superficial (erosão, movimento de massas, etc.)
Deposição de sedimento ou partículas em cursos d’água
Propagação de ondas sonoras
Fluxo das águas superficiais e subterrâneas
Conformação topográfica do terreno
Desenvolvimento econômico
Aproveitamento agropastoril de propriedades rurais
Relações sociais e da comunidade
Meio Antrópico

Conhecimento da pré-história local e regional
Percepção ambiental
Saúde dos operários e moradores do entorno
Destinação adequada de resíduos inertes
Desenvolvimento da infraestrutura viária local

Meio Biótico
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A ordenação dos impactos por meios afetados (físico, biótico e antrópico) é uma prática comum de
classificação por influência, embora em muitos casos o mesmo impacto afete mais de um meio devido a
suas relações dinâmicas. Os impactos ambientais identificados e associados diretamente à atividade de
ampliação pretendida pela BTC são listados na Tabela 10.2.3. A partir desta identificação, procedeu-se à
sua classificação e categorização, conforme tratado nos subcapítulos seguintes.
Tabela 10.2.3 - Identificação dos impactos ambientais por meio afetado
Meio Afetado

Impacto Ambiental
Intensificação de processos da dinâmica superficial (erosão e outros)
Alteração nas condições geológicas e geotécnicas do terreno
Alteração no fluxo e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas
Degradação da qualidade das águas e do solo

Meio Físico

Aumento da capacidade de reservatório de água para abastecimento público
Perda de solo fértil
Esgotamento da capacidade de suporte do meio
Deterioração da qualidade do ar
Aumento do desconforto acústico
Aumento da expectativa da população quanto à ampliação do empreendimento
Esterilização de terras produtivas
Aumento de conflitos de uso do solo
Deterioração da infraestrutura rodoviária local

Meio Antrópico

Piora da percepção da população sobre a paisagem
Manutenção da atividade econômica
Arrecadação tributária e geração de renda
Manutenção da oferta de matéria-prima para a indústria cerâmica
Manutenção da oferta de empregos
Exposição de registros arqueológicos subsuperficiais
Perda de cobertura vegetal – Corte de árvores isoladas

Meio Biótico

Perda de Hábitat
Perturbação e Afugentamento da Fauna Silvestre
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10.2.3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A metodologia utilizada para a avaliação dos impactos ambientais do empreendimento foi baseada nos
trabalhos de Sánchez (1995) e Fornasari Filho et al. (1992), utilizados conjuntamente. Segundo Sánchez
(op. cit.), a sequência de atividades previstas para a avaliação de impactos ambientais é a seguinte:
a) Identificação dos impactos;
b) Reconhecimento da área;
c) Diagnóstico ambiental;
d) Previsão dos impactos;
e) Avaliação e classificação dos impactos; e
f)

Definição de medidas mitigadoras.

A avaliação e classificação dos impactos ambientais tem como objetivo prever sua magnitude,
considerando o empreendimento como um todo, e não apenas o impacto isoladamente.
A avaliação dos impactos ambientais foi realizada com base na Resolução CONAMA nº 01/86, ou seja:
•

Natureza - Positivo (P) quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou Negativo (N),
quando resultar em dano ou perda ambiental;

•

Ordem - Direto (D) por decorrência da ação geradora, ou Indireto (In), quando consequência
de outro impacto ou ação;

•

Espacialização - Localizado (L) quando a abrangência é restrita ao local do empreendimento e
seu entorno imediato, ou Disperso (Ds) quando ocorre de forma disseminada no espaço;

•

Temporalidade - Temporário (T) quando ocorre em período de tempo definido, ou Permanente
(Pe), quando se manifesta durante toda a vida útil do empreendimento ou até após o seu
encerramento;

•

Ocorrência - Imediata (Im) quando desencadeada a ação geradora, ou de Médio e Longo Prazos
(M/L) quando perdura além do tempo de duração da ação; e

•

Reversibilidade - Reversível (R) quando for passível de adoção de medidas que reestabeleçam
a condição ambiental preexistente, ou Irreversível (Ir) quando a alteração não pode ser
revertida por ações de intervenção, isto é, controle ou mitigação.

Além destes parâmetros, foi estabelecido um sistema classificatório dos impactos ambientais conforme
sua Significância. Este sistema permite a avaliação do impacto ambiental considerando sua importância
ecológica e social na dinâmica vigente. Tendo em vista ser este um conceito abstrato e ainda pouco
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discutido ou detalhado em bibliografia, foi criada neste estudo uma sistemática com o intuito de
estabelecer critérios mais objetivos para esta análise.
Assim, a Significância foi definida a partir de dois parâmetros sendo eles:
•

Magnitude - Grau de incidência de um impacto sobre um fator ambiental segundo a
intensidade de transformação da situação anterior do fator ambiental impactado; e

•

Relevância - Grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes fatores ambientais,
relacionando-se estritamente com a relevância da perda ambiental (e.g. extinção local de uma
espécie e a desapropriação e realocação de famílias) segundo sua influência sobre a qualidade
ambiental local.

Para os parâmetros magnitude e relevância, os índices, definidos a partir de uma análise objetiva dos
impactos, podem variar numa escala de 0 a 10 sendo: 0 a 2 (muito baixo); 2 a 4 (baixo); 4 a 6 (médio); 6 a
8 (alto) e 8 a 10 (muito alto).
A representação da magnitude e da relevância em uma barra de cores (tons vermelhos para impactos
negativos e verdes para impactos positivos), permite uma avaliação relativamente mais objetiva e
visualmente mais clara, conforme mostrado na Figura 10.2.3.1.
Figura 10.2.3.1– Escala de magnitude e relevância de impactos ambientais negativos e positivos.
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Por sua vez, a Significância de um impacto ambiental foi definida como alta ou baixa, a partir da
combinação destes dois parâmetros base (relevância e magnitude), conforme representação visual no
Gráfico 10.2.3.1.
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Gráfico 10.2.3.1– Determinação da Significância de um impacto ambiental

Numericamente, a significância é a soma da magnitude e da relevância, podendo variar numa escala de 0
a 20. Caso a soma seja maior ou igual a 10, classifica-se o impacto como de alta significância. Caso o
resultado seja menor que 10, classifica-se o impacto como de baixa significância.
Para cada um dos impactos avaliados, foi elaborada uma matriz-resumo para referência rápida. Nesta
matriz, consta também a régua de significância dos impactos. A descrição dos impactos ambientais, bem
como sua avaliação, classificação e medidas mitigadoras propostas, são apresentadas a seguir.

10.3. IMPACTOS NO MEIO FÍSICO
10.3.1. INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS DA DINÂMICA SUPERFICIAL (EROSÃO E OUTROS)
10.3.1.1. Descrição
A ampliação da área de lavra poderá trazer como possível impacto a intensificação de processos de
dinâmica superficial (e.g. erosão, escorregamentos, instabilidade de encostas e assoreamento). Este
impacto poderá estar associado diretamente à remoção da camada de solo orgânico superficial, à
remoção de árvores isoladas (em menor escala), à substituição das atividades agrícolas pela mineração, à
alteração da morfologia do terreno, com a criação de taludes em rocha (argilito), à alteração do fluxo de
escoamento hídrico superficial e subterrâneo e à possíveis alterações nas propriedades geomecânicas do
solo durante a etapa de decapeamento.
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A alteração topográfica do terreno na área de lavra a ser ampliada poderá contribuir com mudanças na
estabilidade estrutural do solo e do maciço rochoso (argilito), além de alterações nas velocidades e regime
de fluxo do escoamento hídrico superficial. Tais alterações poderão influir na característica e na
capacidade de carreamento de partículas das torrentes e enxurradas geradas durante épocas chuvosas,
podendo propiciar a formação de sulcos e ravinas nas vertentes de escoamento de águas pluviais.
Dentre os processos de dinâmica superficial, deve-se destacar o potencial erosivo, uma vez que além da
geração de ravinas e sulcos nas áreas erodidas, a deflagração desse processo pode, como consequência,
aumentar a turbidez da água nos cursos hídricos da região, gerar assoreamento de corpos hídricos e
colaborar com movimentos de massa como escorregamentos e corridas de lama.

10.3.1.2. Classificação e avaliação
Este impacto é classificado em sua natureza como negativo. Está diretamente relacionada à ação
geradora. Em sua espacialização pode ser classificado como disperso, uma vez que, caso as medidas de
controle não sejam aplicadas adequadamente, este impacto pode se propagar para além dos limites da
ADA. Considerando as medidas de estabilização geotécnica que serão adotadas até o fim da vida útil do
empreendimento, pode ser tratado como temporário. Devido a sua ocorrência praticamente simultânea
à ação geradora, pode ser classificado como imediato. Tendo em vista as ações de mitigação e
recuperação ambiental propostas é um impacto reversível.
A ocorrência deste impacto está prevista para as fases de operação e desativação do empreendimento.
Considerando-se a metodologia adotada, trata-se de um impacto de magnitude alta (8) e de relevância
também alta (8). Desta forma, o impacto foi classificado como de alta significância (16).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação
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10.3.1.3. Mitigação
Como medida mitigadora deste impacto, a empresa prevê a adoção de procedimentos e implantação de
infraestrutura física adequada ao controle dos processos erosivos, destacando-se:
•

Realização do decapeamento concomitante ao avanço da frente de lavra, com o objetivo de
reduzir a área exposta à ação do intemperismo, e promover o direcionamento das águas
pluviais incidentes para dentro das cavas;

•

Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais adequado às intervenções, nas áreas
de lavra e acessos internos, a fim de disciplinar o escoamento hídrico superficial;

•

Implantação de escada hidráulica para dissipação de energia e construção de caixas para
contenção de sólidos carreados pelas águas pluviais;

•

Seleção de materiais apropriados à execução e acabamento das obras de terra;

•

Compactação do solo de forma a garantir a estabilidade e segurança das estruturas de terra
construídas nas cavas exauridas; e

•

Cobertura vegetal de áreas em recuperação.

Além destas medidas, será desenvolvido um Programa de Monitoramento Geológico-Geotécnico para o
empreendimento, que deverá conter as medidas de controle e monitoramento ambiental necessárias
para registrar e garantir a eficácia das medidas de mitigação propostas.

10.3.2. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES GEOLÓGICAS, GEOTÉCNICAS E NO POTENCIAL FOSSILÍFERO DO TERRENO
As operações de lavra de argila provocam, invariavelmente, alterações nas formas de relevo locais. Cabe
ao responsável pelo desenvolvimento das atividades de extração o planejamento e o correto
dimensionamento da lavra.
O estudo e o controle de parâmetros geotécnicos na avaliação da estabilidade estrutural do maciço
rochoso e do solo em uma determinada área contribuem com o real dimensionamento de possíveis
impactos que possam ser deflagrados no local. Entre esses possíveis impactos, pode-se destacar
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movimentos de massa como queda de blocos, fluxos de detritos, escorregamentos, rastejos, corridas de
lama e tombamentos, que podem colocar em risco os trabalhadores envolvidos nas atividades de lavra
da mineração, bem como deflagrar outros impactos ambientais.
Para se atingir a camada argilosa, deverá ser realizada a remoção da cobertura estéril, composta pela
camada de solo superficial (horizonte orgânico) e pela camada de material arenoso da Formação Rio Claro.
Este material estéril será utilizado posteriormente para a recuperação das cavas exauridas da empresa
em áreas contíguas.
Embora não tenha sido verificado qualquer vestígio fossilífero na AID, nos afloramentos e nas cavas
existentes na região, tendo em vista se tratar da Formação Corumbataí, caso seja verificada a ocorrência
deste tipo de material as atividades no local do achado deverão ser suspensas até que o responsável
técnico seja comunicado e tome as providências cabíveis.
A exposição do maciço rochoso e a configuração do terreno durante as atividades de lavra, com grandes
desníveis (taludes), topografia irregular em suas condições temporárias, resulta na alteração das
condições geotécnicas e geológicas do maciço, potencializando eventos de movimento de massa, entre
outros processos superficiais.

10.3.2.1. Classificação e avaliação
Este impacto classifica-se como negativo quanto à natureza e está relacionado à ação direta das atividades
de extração de argila nas áreas de lavra e remoção e disposição do capeamento e da camada de material
estéril. É um impacto classificado como local e temporário, uma vez que ocorre apenas enquanto
ocorrerem as atividades de lavra e até a recuperação ambiental daquela área. A aplicação de medidas de
controle e de estabilização geotécnica conforme o avanço das atividades nas áreas e ao fim da vida útil
do empreendimento, poderão trazer de volta a condição estável dos terrenos em um tempo mais curto,
imprimindo uma característica reversível a este impacto, desde que aplicadas as medidas corretivas
necessárias.
A ocorrência deste impacto está prevista para as fases de operação e desativação do empreendimento.
Considerando-se a metodologia adotada, trata-se de um impacto de alta significância (15), tendo em vista
a classificação da magnitude alta (7) e a relevância também alta (8).
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Conformação topográfica do terreno e processos da dinâmica superficial

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Alteração nas condições geológicas, geotécnicas e no potencial fossilífero
do terreno

Natureza

Impacto ambiental

N

D

L

T

M/L

R

Magnitude

7

Relevância

8

Significância

ALTA (15)

10.3.2.2. Mitigação
A principal medida mitigadora proposta para este impacto é a adoção de parâmetros geométricos de
taludes compatíveis com as características geotécnicas do maciço rochoso, que devem ser avaliados de
forma a otimizar o aproveitamento produtivo e a estabilidade das encostas. Embora calculados de forma
a manter fatores de segurança dentro dos limites previamente estabelecidos, medidas de prevenção de
acidentes como escorregamentos, tombamentos e quedas de blocos são fundamentais para a segurança
no interior do empreendimento. Deve-se ressaltar que, além do remodelamento geométrico, alterações
nas condições de compactação do solo local possuem grande influência na estabilidade das encostas no
local.
A implantação do Programa de Monitoramento Geológico – Geotécnico e as medidas mitigadoras que
deverão ser adotadas para evitar processos erosivos e apresentadas no item anterior também
contribuirão para a maior estabilidade do maciço rochoso. Dentre estas medidas, pode-se destacar a
realização de decapeamento concomitante ao avanço da frente de lavra, no sentido de reduzir a área
exposta do maciço rochoso, direcionamento das águas pluviais para o interior das cavas, implantação de
sistema de drenagem para disciplinamento das águas pluviais, uso de materiais adequados para
compactação das camadas de solo e material estéril dispostos em pilhas ou utilizados para recuperação
das áreas já mineradas e revegetação de áreas em recuperação.
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10.3.3. ALTERAÇÃO NO FLUXO E DISPONIBILIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
10.3.3.1. Descrição
De acordo com Guerra (1999) e Jorge et al. (1998), o fluxo hídrico superficial, ou escoamento superficial,
ocorre quando a precipitação em uma determinada área supera as taxas de infiltração do solo, resumindose na ação da gravidade sobre a parcela de água remanescente na superfície do terreno.
Ainda segundo Jorge et al. (1998), o escoamento superficial sofre influência de condições topográficas da
bacia de drenagem, do teor de umidade de seus terrenos, das características do solo, da cobertura
vegetal, de estruturas biológicas, e de possíveis intervenções antrópicas presentes em seus domínios.
As relações da água com o meio definem o ciclo hidrológico, que engloba processos de armazenamento
temporário da água, seu movimento e suas transformações de estado. Na área objeto deste
licenciamento a ocorrência de precipitações atmosféricas resulta nas entradas de água no solo,
escoamento superficial ou recarga do aquífero subterrâneo.
A alteração do fluxo de escoamento hídrico superficial é resultante de mudanças impostas pelo processo
de abertura das novas cavas, que interferem no regime de escoamento e infiltração das águas pluviais
incidentes nestas áreas. Os processos que podem deflagrar este impacto são o decapeamento (com a
remoção da camada de solo orgânico) e a remoção da vegetação (corte de árvores isoladas), em uma
menor escala e a lavra.
Associada a tais condições, considera-se também a alteração na dinâmica de fluxo subterrâneo gerada
pela implantação das cavas. O fluxo de água subterrânea ocorre normalmente nas camadas
subsuperficiais (camada de solo orgânico e Formação Rio Claro), através de poros entre os sedimentos. O
substrato rochoso, correspondente à Formação Corumbataí, comporta-se como um aquiclude, não
apresentando fluxo hidráulico relevante devido às características hidrogeológicas deste pacote
sedimentar (argilitos consolidados). O fluxo nas camadas superficiais varia de acordo com a topografia e
parâmetros como porosidade efetiva, grau de arredondamento dos sedimentos e granulometria. O
rebaixamento topográfico devido à remoção da camada superficial de solo e da camada estéril arenosa
da Formação Rio Claro, bem como da atividade de lavra pode refletir na alteração da dinâmica de fluxo
superficial e subterrâneo.
O capeamento representado pela Formação Rio Claro, consiste em um aquífero do tipo livre e suspenso
em toda sua extensão, inexistindo camadas confinantes dentro do domínio hidrogeológico considerado.
A descarga da água subterrânea se direciona exclusivamente para as drenagens que cortam este aquífero
suspenso e para as nascentes localizadas próximas ao contato com os argilitos da Formação Corumbataí.
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É admitido que a unidade situada imediatamente abaixo da Formação Rio Claro é impermeável,
representada, portanto, por uma condição de fluxo nulo. Esta premissa se justifica pela grande diferença
na ordem dos valores de condutividade hidráulica entre os litotipos que compõem o aquífero suspenso
(Formação Rio Claro) e pelo Aquiclude (Formação Corumbataí). Porém, há de se considerar a percolação
de água, mesmo que em volume pequeno, por meio de zonas de fraturas na Formação Corumbataí ou
por porosidade intergranular de camadas de argila com maior teor de areia.
O balanço hídrico calculado no presente estudo estimou uma taxa média de recarga de 14,888 mm/ano,
sendo a relação de recarga/precipitação de aproximadamente 13%, para um coeficiente de
armazenamento de 0,1 e uma porosidade efetiva de 2,5%. Com a remoção do capeamento, que recobre
toda a extensão da ADA inserida dentro do domínio hidrogeológico, o balanço de fluxo estimou uma perda
de 6,5% da água na transmissividade e armazenamento do aquífero suspenso no domínio hidrogeológico.
Durante as atividades de lavra, as águas pluviais precipitadas serão direcionadas para tanques de
decantação escavados no interior das cavas, onde ocorrerá acumulação temporária para decantação de
finos. Parte da água será perdida naturalmente por evaporação e transpiração, fenômenos estes regidos
principalmente pelas condições meteorológicas. Desta forma, a água deverá ser armazenada
temporariamente nas cavas projetadas até escoar, formando espelhos d’água de uso da própria
mineração e, em caso de necessidade, da população.
A atividade em questão não produzirá alteração quantitativa no regime hidrológico da microbacia
hidrográfica onde está inserida, uma vez que não haverá incorporação de água no minério. Não estão
previstas interferências diretas em cursos d’água, nascentes ou em suas Áreas de Preservação
Permanente (APPs) uma vez que, ao final da sua vida útil de cada cava haverá a formação de uma lâmina
d’água por acúmulo de águas pluviais nas cavas devido à drenagem confinada. O aproveitamento das
águas acumuladas configura-se como impacto positivo e será abordado oportunamente.
É importante esclarecer, ainda, que os fluxos de águas superficiais e subterrâneas não se encontram
totalmente em seu estado natural, já que a remoção pretérita da cobertura vegetal para aproveitamento
agrícola já resultou na alteração da dinâmica hidrológica e hidrogeológica na região. Também, a
capacidade de armazenamento de água no solo já foi reduzida pelo uso contínuo do solo pela agricultura
ou pelos processos erosivos já deflagrados em áreas de plantio.
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10.3.3.2. Classificação e avaliação
Este impacto ambiental pode ser classificado como de natureza negativa, de ordem direta, por
decorrência da remoção do capeamento superficial e rebaixamento topográfico do terreno, localizado,
uma vez que pode ocorrer exclusivamente na área de lavra e possivelmente entorno imediato,
permanente, de ocorrência de médio a longo prazo e irreversível, uma vez que as condições de fluxo
podem ser restauradas considerando o plano de recuperação ambiental proposto, porém não conforme
as condições originais, devido a alteração na topografia original.
Tendo em vista a magnitude média (5) e relevância média (5), considerando as modificações já existentes
na região e as características da área de ampliação, classificou-se a significância deste impacto como alta
(10).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Fluxo das águas superficiais e subterrâneas

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Alteração no fluxo e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas

Natureza

Impacto ambiental

N

D

L

Pe

M/L

Ir

Magnitude

5

Relevância

5

Significância

ALTA (10)

10.3.3.3. Mitigação
O correto dimensionamento das condições hidrológicas e hidrogeológicas existentes na área permite a
minimização de possíveis impactos relativos a mudanças na dinâmica do fluxo hídrico subterrâneo e
superficial.
A partir dos dados obtidos através do levantamento topográfico regional, da instalação de poços de
monitoramento de águas subterrâneas e, principalmente, do modelamento hidrogeológico e da análise
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da disposição espacial dos cursos hídricos na área e de seu monitoramento, foi possível realizar o
diagnóstico completo das condicionantes existentes na área, conforme demonstrado no item específico
sobre hidrogeologia no diagnóstico ambiental.
Assim, é proposta a realização de monitoramento dos níveis de água através de poços de monitoramento
e nascentes e cursos hídricos no entorno das áreas de lavra. Para que estas alterações sejam avaliadas e
monitoradas ao longo do tempo, será elaborado um Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos
Hídricos Superficiais e Subterrâneos.
Outra medida importante para disciplinar o escoamento de águas superficiais nas áreas de lavra, será o
desenvolvimento de bancada com geometria adequada para o escoamento disciplinado e eficiente das
águas pluviais. Desse modo, as águas pluviais serão direcionadas para o pé do talude na bancada inferior,
por meio de sistema de drenagem implantado, evitando assim o escoamento aleatório.

10.3.4. DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO SOLO
10.3.4.1. Descrição
Contaminantes são as formas de matéria ou energia cuja presença ou liberação possa causar danos à
biota, tais como alteração na temperatura, presença de gases, partículas sólidas, pH, substâncias químicas
(Sánchez, 2001). Desta maneira, um corpo d’água estará contaminado se apresentar concentrações de
substâncias químicas ou partículas sólidas diferentes das suas condições normais, capazes de provocar
uma alteração suficientemente relevante a ponto de causar danos ao habitat aquático e,
consequentemente, à biota, bem como às populações humanas que utilizam o recurso hídrico.
Dentre as atividades de mineração atualmente realizadas, algumas operações podem gerar impactos na
qualidade das águas e do solo. Estas atividades, já licenciadas, monitoradas e controladas, são
principalmente vinculadas à manutenção, abastecimento, armazenamento de combustíveis e gestão dos
resíduos gerados.
Para a atividade proposta neste estudo, que consiste exclusivamente na abertura de novas frentes de
lavra os impactos associados dizem respeito ao carreamento de sedimentos da própria cava, visto não
estar prevista a drenagem para os cursos d’água da região, o que poderia resultar no assoreamento dos
mesmos.
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Outra possibilidade, que deve ser considerada, é a contaminação química pelo possível vazamento de
combustível ou lubrificantes provenientes das máquinas e equipamento utilizados nestas áreas, devido
ao manuseio incorreto ou problemas mecânicos.
Com relação à geração de resíduos sólidos a operação da mineradora, como um todo, contempla material
inerte oriundo da atividade extrativa, resíduos comerciais (refeitório, sanitário e escritórios), entulho de
eventuais obras civis (reformas), embalagens, madeiras de embalagens de equipamentos, sucatas
metálicas, óleo lubrificante usado e resíduos industriais contaminados por óleo (estopas, panos, EPIs,
etc.). Estes resíduos já são geridos (armazenados e destinados) adequadamente pela empresa no âmbito
de seu licenciamento ambiental junto à CETESB.
Na atividade prevista neste licenciamento (ampliação da área de lavra), os únicos materiais que poderiam
ser classificados como resíduos sólidos são o solo orgânico e o material estéril do capeamento, bem como
o sedimento depositado em bacias de decantação. Este material, apesar de não ser comercializado, é
muito importante para as atividades de recuperação ambiental, pois servirão para recompor a camada de
solo existente nas áreas lavradas, bem como para a estabilização geológica e geotécnica das áreas
lavradas, conforme disposições constantes no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD que
será detalhado oportunamente. Desta forma, seu aproveitamento será imediato em outras áreas em
processo de recuperação ambiental.
Assim, a degradação da qualidade do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos é um
impacto que cuja ocorrência é possível pela contaminação por produtos químicos e orgânicos e pelo
assoreamento de corpos d’água por partículas sólidas, mas que, entretanto, pode ser eficientemente
evitado a partir da adoção e de rigoroso controle das operações, bem como respeito às normas vigentes.

10.3.4.2. Classificação e Avaliação
Trata-se de um impacto negativo que pode ocorrer durante as fases de operação e desativação
empreendimento. Entre os agentes geradores destacam-se as operações de lavra, decapeamento e
transporte, beneficiamento e estocagem. É um impacto de ordem direta, disperso, temporário, imediato
e reversível.
Impulsionado pela importância que deve ser dada à qualidade dos recursos hídricos e do solo durante
todas as fases do empreendimento, atribuiu-se magnitude alta (8) e relevância alta (8) a este impacto, o
que resultou numa classificação do mesmo como de alta significância (16).
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | lavra | beneficiamento | estocagem | transporte

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Interações físico-químicas dos recursos hídricos e do solo

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Degradação da qualidade das águas e do solo

Natureza

Impacto ambiental

N

D

Ds

T

Im

R

Magnitude

8

Relevância

8

Significância

ALTA (16)

10.3.4.3. Mitigação
A empresa já possui área de manutenção, lavagem e abastecimento de máquinas e equipamentos já
licenciadas e em operação. Esta área possui edificações (escritório, oficina, almoxarifado e sanitários)
dimensionadas para atender todas as necessidades da empresa. Também possui caixa separadora de água
e óleo para o tratamento dos efluentes oleosos e sistema de fossa séptica e sumidouro para tratamento
dos efluentes sanitários.
Próximo às atuais áreas de operação do empreendimento há tanques de decantação e a empresa realiza
periodicamente o monitoramento da qualidade das águas superficiais em pontos localizados no córrego
dos Cochos, se encontrando os parâmetros em acordo com os limites preconizados pela legislação
vigente.
Para as áreas de ampliação, não está prevista a construção de edificações para finalidade de manutenção,
abastecimento, lavagem ou sanitários. Caso necessário, a manutenção ou lavagem das máquinas e
equipamentos será realizada na área atualmente licenciada e o abastecimento será realizado por meio de
caminhão comboio.
Para evitar o carreamento de partículas sólidas aos cursos d’água será construído, em todas as áreas de
lavra, sistema de drenagem com tanque de decantação retendo as águas pluviais para uso posterior, não
havendo lançamento em corpos hídricos.
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O Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais deverá conter
os procedimentos a serem adotados de modo a manter a constante avaliação dos parâmetros físicos e
químicos dos recursos hídricos.

10.3.5. AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO
10.3.5.1. Descrição
Uma vez que o plano de lavra prevê a formação de lâmina d’água devido ao confinamento das áreas
mineradas impedindo o escoamento natural das águas pluviais, e devido às características do corpo
geológico escavado (argilito), cuja infiltração é praticamente inexistente, é prevista, ao final das
atividades, a formação de lagos artificiais para cada uma das cavas com capacidade aproximada de 10.000
m³.
A formação de reservatórios artificiais pode ter diversas aplicações positivas, entre eles, o
desenvolvimento de atividades econômicas voltadas ao lazer e aquicultura, irrigação, dessedentação de
animais e utilização da água armazenada para atividades como umectação das vias de acesso não
pavimentadas. O uso mais nobre desta água pode ser, também, o abastecimento público.
Neste aspecto, é importante ressaltar que a empresa já possui uma lagoa artificial em antiga área de lavra
de onde a mesma capta água para umectação das vias. Comprovando a possibilidade do uso para
abastecimento público, na última crise hídrica que assolou o estado de São Paulo, em 2014, esta área foi
utilizada para fornecer água para a população regional.

10.3.5.2. Classificação e Avaliação
Considerando-se a metodologia adotada, trata-se de um impacto positivo previsto para a fase de
desativação do empreendimento. As demais classificações para esses impactos são: ordem direta,
localizado, permanente, de médio e longo prazos e irreversível.
Devido a distância relativa de comunidades, bem como a atual disponibilidade de água da bacia, que
normalmente atende às necessidades regionais exceto em períodos críticos, atribuiu-se magnitude baixa
(4) e relevância média (5) a este impacto, o que resultou numa classificação do mesmo como de baixa
significância (9).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
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Avaliação

Reversibilidade

Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Fluxo das águas superficiais e subterrâneas

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Aumento da capacidade de reservatório de água para abastecimento
público

Natureza

Impacto ambiental

P

D

L

Pe

M/L

Ir

Magnitude

4

Relevância

5

Significância

BAIXA (9)

10.3.5.3. Medidas potencializadoras
Tratando-se de um impacto positivo, mas que dispensa medidas potencializadoras. A água dos lagos
artificiais formados poderá ser utilizada para diversos fins, entre eles umectação de vias não
pavimentadas, irrigação, dessedentação de animais, lazer, entre outros.
Para consumo humano a água deverá atender os padrões de potabilidade exigidos.

10.3.6. PERDA DE SOLO FÉRTIL
10.3.6.1. Descrição
A principal atividade desenvolvida na ADA atualmente é o plantio de cana de açúcar. As perdas de solo
por erosão, ocasionadas por seu manejo incorreto e pelo uso contínuo das terras, tem taxa média de
perda de solo de 12.400 kg/ha/ano (Gonçalves et al., 2003). Desta forma, é fundamental a manutenção e
enriquecimento dos nutrientes do solo para uso contínuo na agricultura.
Tendo em vista a implantação das atividades de extração em uma área de 306,94 ha, está prevista a
remoção do capeamento estéril e da camada superficial de solo orgânico.
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Esta atividade ocasionará a diminuição da área agricultável (impacto que será discutido oportunamente).
Entretanto, especificamente com relação à perda de solo fértil, deve-se analisar este impacto no contexto
do planejamento das atividades de lavra e recuperação ambiental.
A camada de solo orgânico superficial deverá ser removida durante a fase de decapeamento, porém, o
mesmo não será descartado ou depositado em aterros. Esta material será armazenado em leiras
localizadas nas áreas de lavra já exauridas para posterior utilização nas atividades de recuperação
ambiental planejadas.

10.3.6.2. Classificação e Avaliação
A perda de solo fértil é um impacto negativo cuja ocorrência está prevista para a fase de operação do
empreendimento. É um impacto de ordem direta, localizado, permanente, imediato, e parcialmente
reversível.
Considerando a pequena extensão da área de lavra relativa à área cultivável na região, bem como o
cronograma de desenvolvimento do projeto em prazo muito longo, cujo decapeamento concomitante ao
avanço da lavra será realizado ao longo de toda a vida útil da jazida, entende-se que este é um impacto
de média relevância (5) e magnitude baixa (2), o que resulta numa classificação de significância baixa (7).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Magnitude

Reversibilidade

Decapeamento

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Interações físico-químicas do solo

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Perda de solo fértil

Natureza

Impacto ambiental

N

D

L
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Im

R

2

Relevância
Significância
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10.3.6.3. Mitigação
Inicialmente, a primeira etapa da atividade de decapeamento será a remoção seletiva da camada de solo
orgânico. Este material será carregado e transportado até as áreas de lavra já exauridas, onde será
depositado temporariamente em leiras.
A remoção desta camada de solo fértil acarretará na perda da estrutura do mesmo. Entretanto, feito o
armazenamento adequado (em leiras de até 2 metros de altura) e proteção destas leiras com plantio de
gramíneas permitirá a manutenção da fertilidade para uso posterior em atividades de recuperação
ambiental.
Posteriormente, após a conclusão das atividades de recuperação ambiental, uma parte relevante das
áreas lavradas poderá ter sua cobertura de solo orgânico reestabelecida, permitindo novamente seu uso
para atividades agropecuárias, entre outras.

10.3.7. ESGOTAMENTO DA CAPACIDADE DE SUPORTE DO MEIO
10.3.7.1. Descrição
O esgotamento da capacidade de suporte do meio é um impacto não mensurável e pode ocorrer quando
muitos empreendimentos localizados em uma mesma região geram um adensamento tal que o meioambiente perde sua capacidade de assimilar a nova atividade, tornando qualquer plano de controle
ambiental inócuo.
O município de Rio Claro possui uma grande concentração de indústrias cerâmicas e se insere no contexto
do polo cerâmico de Santa Gertrudes. Do ponto de vista econômico, a instalação destas indústrias se deve
ao fato da proximidade das jazidas de argila, tendo em vista a existência dos argilitos da Formação
Corumbataí no local, além da localização do município em relação ao transporte dos produtos para outras
cidades, estados ou para exportação.
Atualmente há 40 processos junto à ANM que possuem Concessão de Lavra ou Registro de Licença para
extração de argila no município de Rio Claro. Além disto, há algumas áreas de envase de água mineral,
extração de diabásio para brita, extração de areia e extração de calcário.
Considerando-se a manutenção do funcionamento das indústrias cerâmicas na região, as empresas vêm
investindo em pesquisa mineral e no licenciamento ambiental para garantir o fornecimento de matériaprima para os próximos anos, dando sustentação aos investimentos em tecnologia realizados nas fábricas.
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No caso em questão não se trata da instalação de uma nova empresa na região, mas do licenciamento
ambiental de ampliação da área de lavra de forma que a nova jazida permita o avanço em novas cavas
conforme o esgotamento das reservas atuais localizadas em áreas já licenciadas. Assim, não haverá
aumento de produção ou implantação de novos equipamentos e o objetivo é a manutenção das atividades
de extração de argila para o fornecimento para as indústrias cerâmicas já instaladas na região.
Do ponto de vista ambiental, a empresa vem recuperando áreas já mineradas concomitantemente ao
avanço da lavra, sendo que o uso futuro destas áreas previsto se direciona para a formação de áreas de
abastecimento de água, uso em atividades agropastoris ou mesmo para loteamentos, conforme o que for
definido em conjunto com os proprietários do solo e os órgãos licenciadores. As áreas de cava previstas
neste licenciamento não interveem em cursos d’água, nascentes ou APPs havendo a substituição da atual
atividade econômica (plantio de cana de açúcar) para a extração de argila.
Neste cenário, é importante destacar que a área de lavra prevista, apesar de possuir extensão relevante,
é dividida em 6 cavas, que serão lavradas por uma única empresa, e cuja operação (que não será
concomitante), seguirá um planejamento de longo prazo. Ou seja, não haverá um adensamento de áreas
de lavra em operação ao mesmo tempo.
As medidas de controle propostas, considerando-se a ampliação de lavra da empresa e a coexistência com
outros empreendimentos similares, permitem a viabilidade técnica e econômica, assim como a plena
recuperação ou reabilitação das áreas.
Tanto o município quanto associações e os órgãos ambientais vem trabalhando as questões ambientais
relacionadas à atividade buscando a melhoria contínua e manutenção da mesma. Vem sendo discutida a
metodologia de secagem de argila com a aplicação de prazos para substituição das tecnologias existentes
por outras que reduzam a emissão de material particulado, por exemplo, e a empresa vem investindo em
equipamento de secagem (secador) em substituição à disposição em pátios.

10.3.7.2. Classificação e Avaliação
A perda de capacidade de suporte do meio é um impacto negativo que, caso ocorra, pode se dar nas fases
de operação e desativação do empreendimento. É um impacto de ordem direta, localizado, permanente,
imediato e irreversível.
Considerando que o projeto será desenvolvido por apenas uma empresa, em cronograma de longo prazo,
cujo avanço da lavra será realizado concomitante à recuperação ao longo da vida útil da jazida, e que não
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haverá intervenção em corpos d’água, nascentes ou APPs, este impacto é definido como de média
relevância (6) e magnitude baixa (3), resultando em uma significância baixa para o mesmo (9).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra | Beneficiamento | Estocagem

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Todos os processos do meio físico

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Esgotamento da capacidade de suporte do meio

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

3

Relevância

6

Significância

BAIXA (9)

10.3.7.3. Mitigação
A correta implantação das medidas de monitoramento e controle ambiental e o cumprimento do
cronograma de recuperação previsto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) são medidas
eficazes para garantir a estabilidade ambiental da área e a capacidade de suporte do meio.

10.3.8. DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
10.3.8.1. Descrição
A alteração da qualidade do ar pode ocorrer através da emissão de gases com a circulação de partículas
sólidas. Este impacto poderá ocorrer nas três fases do empreendimento (implantação, funcionamento e
desativação). Tanno et al. (2003) afirmam que, de uma forma geral, em empreendimentos minerários,
além dos corpos de bota-fora, o impacto é deflagrado pelo funcionamento de motores, pelo tráfego de
caminhões de carga sobre estradas não-pavimentadas, pela circulação de veículos com carga descoberta,
pelas operações de beneficiamento, pela exposição de pilhas de estocagem e pelo carregamento de
minério em caminhões.
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Os agentes modificadores da qualidade do ar em um empreendimento minerário são, principalmente, o
funcionamento dos motores a combustão (que emitem monóxido de carbono e outros gases poluentes)
e as operações de decapeamento, lavra, beneficiamento (secagem de argila), abertura de acessos, obras
de terraplenagem, estocagem e transporte, que acarretam no aumento da circulação de materiais
particulados.
O incremento da circulação de gases e material particulado na atmosfera é um impacto que pode
desencadear outros efeitos, dependendo de sua intensidade e efetividade de controle. Entre as
ramificações geradas por tal impacto enquadram-se o aumento da turbidez em lagos e corpos d’água, a
redução da capacidade fotossintética da vegetação existente na ADA e no entorno devido à deposição de
partículas sólidas nas superfícies das folhas, problemas respiratórios aos trabalhadores e moradores das
populações vizinhas e incômodo gerado aos moradores devido à poeira depositada nas casas e roupas.
Os receptores diretos expostos a este impacto são os trabalhadores da mineração e os moradores das
residências localizadas no entorno e ao longo das vias do trajeto.

10.3.8.2. Classificação e Avaliação
A deterioração da qualidade do ar é um impacto negativo cuja ocorrência está prevista para as fases de
operação e desativação do empreendimento. Entre os agentes geradores destacados na ampliação
prevista estão o decapeamento, a lavra, o carregamento, o transporte e a estocagem temporária de
minério. O beneficiamento, apesar de ser um agente gerador importante, é uma atividade que já está
licenciada, controlada e monitorada pela empresa, e não estão previstas novas áreas de beneficiamento
neste projeto. Este é um impacto de ordem direta, disperso, temporário, imediato e reversível.
Tendo em vista as questões relacionadas à qualidade do ar na região, entende-se que este impacto possui
alta magnitude (8) e relevância muito alta (10), o que resulta numa significância alta (18) para o mesmo.
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra | Carregamento | Transporte | Estocagem

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Interações físico-químicas da atmosfera

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Deterioração da qualidade do ar

Natureza

Impacto ambiental
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R

Magnitude

8

Relevância

10

Significância

ALTA (18)

10.3.8.3. Mitigação
Como medidas mitigadoras, serão realizados, para as atividades de ampliação previstas neste estudo,
procedimentos que já são adotados com eficiência nas operações atuais da empresa, incluindo:
•

Melhoria e manutenção das vias de acesso às áreas de lavra e o deslocamento até a área de
beneficiamento e depósito, atentando-se para as atividades de umectação das vias não
pavimentadas, compactação e correção da superfície (como buracos e outras irregularidades),
cascalhamento dos leitos, implantação de sistema de drenagem lateral eficiente, entre outros;

•

Utilização de galpões já licenciados para armazenamento do minério seco;

•

Substituição gradual do processo de secagem de argila em pátios ao ar livre pelo processo de
secagem em secador com filtro de mangas a GNV (já licenciado) ou de tecnologia mais
adequada e armazenagem em área coberta (galpões existentes e já licenciados);

•

Cobertura vegetal com gramíneas das pilhas de material estéril nas áreas de recuperação (cavas
exauridas) para evitar carreamento de partículas pela ação dos ventos; e

•

Enlonamento de caminhões utilizados para a expedição do produto para evitar a emissão de
material particulado durante o transporte do minério.

A eficácia dessas medidas deverá ser avaliada através de um Programa de Controle e Monitoramento da
Qualidade do Ar.
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10.4. IMPACTOS NO MEIO ANTRÓPICO
10.4.1. AUMENTO DO DESCONFORTO ACÚSTICO
10.4.1.1. Descrição
O som é uma vibração acústica capaz de provocar sensação auditiva. O ouvido humano normal escuta
sons dentro da banda de frequência entre 20 e 20.000 Hz. Nível sonoro, por sua vez, corresponde à
sensação de volume de som, em um dado ponto, sendo expresso em decibéis (dB) (Lambert, 1995 apud
Tanno et. al., 2005).
O incômodo causado pelo som é um fenômeno subjetivo e depende de fatores fisiológicos, físicos e
psicológicos. Entretanto, existem níveis de tolerância a partir dos quais passa a existir risco para o
organismo humano. O som considerado desarmônico é chamado de ruído.
Em geral, dependendo do nível, os efeitos para a saúde humana dos sons acima dos níveis de tolerância
e dos infra e ultra-sons são: fadiga auditiva (fenômeno reversível); surdez (fenômeno irreversível);
elevação de tensão arterial; alteração nos ritmos cardíacos e respiratórios; cãibras; espasmos; hipertonia;
redução do campo visual; redução na percepção de cores; deterioração da visão noturna; perturbação do
sono e irritabilidade. Além da saúde humana, outra consequência decorrente do aumento no nível de
ruídos é a perturbação da fauna silvestre.
Nesse contexto, a emissão de ruídos, efeito intrínseco às operações de um empreendimento minerário,
possui natureza negativa, tendo em vista o desconforto ambiental gerado pela poluição sonora e pela
interação de fontes emissoras de ruídos com a fauna e com a comunidade local. As principais fontes
emissoras de ruídos na ampliação de área de lavra prevista são as máquinas e equipamentos durante as
operações de decapeamento e lavra e a circulação de veículos e caminhões nas vias de acesso e nas áreas
de lavra.
Entretanto, essas perturbações estão concentradas em vias não pavimentadas, localizadas em áreas
atualmente agrícolas e se propagam com pouca intensidade para as áreas adjacentes. Próximo à rodovia,
os ruídos de maior magnitude são ocasionados por caminhões que transportam argila do
empreendimento para cerâmicas da região de Rio Claro ou pelo tráfego normal nesta rodovia.
Destaca-se que a lavra de argila é realizada por meio de escavação mecânica, não estando previsto,
portanto, o desmonte por detonações com usos de explosivos, de modo que não serão geradas vibrações
e sobrepressão acústica.
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10.4.1.2. Classificação e Avaliação
O aumento do nível de ruídos é um impacto negativo. Entre os agentes geradores destacam-se o
decapeamento, a lavra, o carregamento, o transporte e o beneficiamento, ou seja, restrito à fase de
operação do empreendimento. As demais classificações para esses impactos são: ordem direta, disperso,
temporário, imediato e reversível.
Conforme apontado no diagnóstico ambiental, por se tratar de área rural ocupada por atividades agrícolas
e com poucas residências nas proximidades, bem como pela duração e intensidade dos ruídos gerados,
este impacto foi definido como de magnitude baixa (3) e relevância baixa também (4), o que resultou em
classificação de significância baixa (7).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra | Carregamento | Transporte | Beneficiamento

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Propagação de ondas sonoras | Percepção Ambiental | Saúde dos
operários e moradores do entorno

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Aumento do desconforto acústico

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

3

Relevância
Significância

4
BAIXA (7)

10.4.1.3. Mitigação
Para manter o nível de ruído dentro dos parâmetros determinados pelos órgãos competentes, deverão
ser adotados procedimentos como manutenção periódica das máquinas, equipamentos e caminhões,
dando-se especial atenção para a lubrificação das partes rodantes.
Destaca-se, ainda, que as emissões sonoras que se originem do transporte de material e beneficiamento
de minério podem alterar em função do tipo de equipamento, veículos, em função da carga, do tipo e
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estado dos veículos e equipamentos, da frequência de movimentação dos equipamentos de transporte,
e do tipo de tráfego comumente existentes na área estipulada para passagem.
O funcionamento da atividade ocorrerá dentro do horário comercial, sendo paralisada no período
noturno, de modo a não causar incômodo aos moradores.
Os níveis de ruído serão avaliados a partir de um Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de
Ruídos.

10.4.2. AUMENTO DA EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO À AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
10.4.2.1. Descrição
A geração de expectativas, de forma geral, encontra-se associada à desinformação, de modo que o
impacto ocorre também em função das incertezas e do desconhecimento do projeto e de seus
desdobramentos pelos grupos sociais envolvidos.
Contudo, no presente caso, é possível associar que as principais expectativas estão relacionadas ao
recebimento de informações pela população por meio da Pesquisa de Percepção Ambiental, realizada
com a população residente na AID. Assim, este impacto teve início no momento em que a população
diretamente afetada tomou conhecimento da ampliação da área de lavra pretendida pela BTC.
Durante a realização da pesquisa constatou-se, com base nos resultados obtidos na pesquisa de
percepção ambiental apresentada no Capítulo IX, que 93% da população não possuía conhecimento da
ampliação, enquanto apenas 7% relatou ter conhecimento. Portanto, para 93% da população entrevistada
pode-se inferir que foi no momento da aplicação do questionário que possíveis expectativas foram
originadas.
Já com relação ao nível de aceitação ou rejeição do empreendimento, a população mostrou-se favorável,
visto que 52% dos entrevistados concorda com a ampliação da área de lavra de argila na BTC e 36% se
posicionaram como indiferentes.
De forma geral, as entrevistas realizadas com os moradores do entorno imediato da ADA e da AID
revelaram que há expectativas positivas em relação à ampliação da atividade minerária da BTC, pelos
efeitos socioeconômicos positivos que deverá causar, notadamente sobre manutenção de empregos e
desenvolvimento do município.
A expectativa da população no que diz respeito aos impactos sobre o meio ambiente, de acordo com os
resultados obtidos no estudo de percepção ambiental, demonstraram que os 12% de entrevistados que
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se declararam contrários à ampliação utilizaram justificativas como “estraga o solo”, “descaso com meio
ambiente” e “prejudica fauna e flora”.

10.4.2.2. Classificação e avaliação
Considerando-se a metodologia adotada, trata-se de um impacto previsto para a fase de planejamento
do empreendimento.
No que se refere à natureza, este impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, a depender da forma
como se fará a comunicação sobre o empreendimento para não gerar expectativas equivocadas. Quando
o empreendimento não é devidamente divulgado junto à população, o impacto torna-se negativo, visto
que trazem expectativas que acabam não sendo atendidas. As demais classificações para esse impacto
são: ordem direta, disperso, temporário, imediato e reversível.
De acordo com a metodologia adotada, este impacto foi classificado como de muito baixa magnitude (2)
e média relevância (4), resultando numa significância baixa (6).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Magnitude

Reversibilidade

Divulgação da ampliação do empreendimento

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Relações sociais e da comunidade

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Aumento da expectativa da população quanto à ampliação do
empreendimento

Natureza

Impacto ambiental
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10.4.2.3. Potencialização ou Mitigação
Em relação tanto à minimização quanto à potencialização dos impactos decorrentes da expectativa da
população sobre a ampliação do empreendimento, o empreendedor deverá divulgar de forma objetiva e
transparente as reais necessidades do projeto quanto ao porte, fases de licenciamento, prováveis
impactos (positivos e negativos) e plano de recuperação de área degradada, entre outros, através de um
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental junto aos moradores da região.
Junto aos colaboradores do empreendimento, considerados como público interno, será feita orientação
sobre as medidas de comunicação e orientação a serem realizadas junto à população, de acordo com as
diretrizes do Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental.
A mesma medida se aplica em ambos os casos devido à relação que se estabelece entre a expectativa
sobre o projeto e a veracidade e nível de detalhe das informações que serão divulgadas, uma vez que o
viés positivo ou negativo da percepção da população depende diretamente da abordagem e do conteúdo
definidos para o plano de comunicação.

10.4.3. ESTERILIZAÇÃO DE TERRAS PRODUTIVAS
10.4.3.1. Descrição
A esterilização de terras produtivas consiste na transformação das terras atualmente utilizadas para
agropecuária em terrenos aptos ao desenvolvimento da mineração, cessando este uso de forma
temporária ou permanente.
Atualmente, cerca de 96% da extensão da ADA são utilizados para atividades agropecuárias e, conforme
o avanço da implantação dos módulos de lavra, estas terão suas atividades atuais cessadas, sendo que a
configuração final das cavas prevê sua reabilitação, permitindo inclusive novos usos agrossilvipastoris.
Destaca-se que a conversão destas áreas para uso na mineração apenas ocorrerá após negociação com
os atuais superficiários.
Devido ao atual perfil do proprietário rural, cuja escala de produção e modo de utilização da força de
trabalho o assemelha a um empreendedor capitalista (Guedes et. al., 2006) e não mais ao pequeno
produtor com vínculo com a terra e com o modo de produção agrário tradicional, não se vislumbra que a
conversão de áreas agricultáveis para a atividade de mineração possa gerar impactos ao modo de vida e
de produção dos superficiários.
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Na análise deste impacto é importante destacar, também, a pequena extensão da área destinada à
mineração em relação à área cultivável na região. Este aspecto é ainda mais reforçado quando se analisa
o cronograma de abertura das novas frentes de lavra, que é de longo prazo. Assim, mesmo após a
obtenção da licença ambiental, grande parte da área de lavra licenciada somente será aberta após um
longo tempo, permitindo ainda o desenvolvimento das atividades agropastoris durante muitos anos.

10.4.3.2. Classificação e avaliação
Trata-se de um impacto previsto para a fase de operação do empreendimento. Quanto à natureza este
impacto pode ser considerado negativo. As demais classificações para esse impacto são: ordem direta,
localizado, temporário, imediato e reversível.
Visto que a utilização das áreas será negociada com o superficiário, considerando que o projeto prevê a
recuperação das áreas e que haverá a realização de outra atividade econômica no local, este impacto foi
definido como de baixa magnitude (3) e baixa relevância (3), resultando numa significância baixa (6).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

ID Projeto

N
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L
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R

Magnitude

3

Relevância

3

Significância

RT 000312

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Aproveitamento agropastoril de propriedades rurais | Desenvolvimento
econômico

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Esterilização de terras produtivas

Natureza

Impacto ambiental

BAIXA (6)
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10.4.3.3. Mitigação
O plano de lavra proposto prevê a remoção do capeamento de solo fértil, o qual será estocado para
posterior recuperação de parte da área lavrada. As áreas recuperadas estarão aptas a serem aproveitadas
para fins diversos, dentre eles o aproveitamento agropecuário, conforme previsto no Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Na fase final de exploração mineral, são previstos trechos recuperados com gramíneas, que poderão ser
utilizados como pastagens, e lagoas que poderão ser utilizadas para piscicultura e atividades associadas.
O solo retirado no decapeamento será estocado em leiras e recoberto com plantas forrageiras, que
promoverão a manutenção da fertilidade do mesmo e a proteção contra os processos erosivos.
A especificidades do trabalho da empresa na manutenção de uma atividade econômica rentável nos
terrenos abrangidos pelo empreendimento serão abordadas no contexto do Programa de Comunicação
Social e Educação Ambiental, bem como as medidas previstas no PRAD serão explanadas aos
colaboradores de acordo com o Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental.

10.4.4. AUMENTO DE CONFLITOS DE USO DO SOLO
10.4.4.1. Descrição
Em relação aos possíveis conflitos de uso do solo verifica-se, inicialmente, que no que diz respeito ao
zoneamento municipal a ADA objeto da presente análise está localizada na Macrozona de
Desenvolvimento Econômico e Rural, que permite a implantação e operação de atividades de extração
mineral.
Embora a atividade de mineração possua um caráter temporário, associado à vida útil da jazida, em áreas
densamente habitadas (que não é este o caso) a convivência entre os diversos usos do solo nem sempre
se dá de maneira pacífica. Conforme detalhado no diagnóstico da ADA, há atualmente apenas 3 grupos
de edificações dentro de seus limites dos quais apenas um abriga residências, sendo que dos demais um
abriga atividades comerciais e, o outro, construções de apoio a atividades agropecuárias.
Entretanto, diferentemente da maioria dos casos do estado de São Paulo, em que a atividade mineral
muitas vezes é cercada por uma vizinhança que até coíbe o desenvolvimento desta, percebe-se que o
empreendimento estará localizado em uma região ocupada por propriedades que abrigam extensos
canaviais e cujos respectivos proprietários dos terrenos possuem características de empresários, estando,
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em sua maioria, dispostos a negociar sua venda ou arrendamento. Nesse cenário, destacam-se os
principais conflitos passíveis de ocorrência com a ampliação do empreendimento:
•

Tendo em vista o que se observa com a ampliação ou implantação de outros empreendimentos
que integram a cadeia produtiva da indústria cerâmica, a especulação imobiliária é um conflito
possível, podendo resultar em variações injustificadas no preço dos terrenos;

•

O conflito de interesses com alguns proprietários do solo pode ocorrer, ainda que a aquisição
ou o arrendamento dos imóveis possa gerar significativos ganhos financeiros e que, por se
tratar de atividade de longo prazo, a mineração permita aos proprietários maior segurança nas
negociações – destacando-se que nenhuma atividade de mineração poderá ser desenvolvida
pela empresa caso não se chegue a um acordo direto com os mesmos, haja vista não ser
atividade passível de desapropriação; e

•

Na ADA, atividades como o plantio de cana-de-açúcar e a mineração, cuja coexistência não é
viável, pode gerar perdas de fornecimento às usinas sucroalcooleiras, fato que pode ser
revertido já que há diversas áreas agricultáveis na região aptas a este tipo de cultivo.

10.4.4.2. Classificação e Avaliação
Trata-se de um impacto previsto para as fases de planejamento, implantação e operação do
empreendimento. Quanto à natureza este impacto pode ser considerado negativo. As demais
classificações para esse impacto são: ordem direta, localizado, temporário, imediato e reversível.
Dada a extensão das terras ocupadas pelo plantio de cana-de-açúcar e a não objeção da maior parcela
dos proprietários do solo da ADA e sua disposição para dialogar com a empresa sobre possibilidade de
acordos, bem como da possibilidade de alteração dos cronogramas de exploração mineral conforme os
acordos comerciais vão sendo firmados, classifica-se este impacto como de média relevância (5) e média
magnitude (6), resultando numa significância alta (11).
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Todas as ações da atividade em questão

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento econômico | relações sociais e da comunidade

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Aumento de conflitos de uso do solo

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

6

Relevância

5

Significância

ALTA (11)

10.4.4.3. Mitigação
Conflitos de uso e ocupação do solo podem ser resolvidos a partir da interação empresa / sociedade, na
qual os interessados deverão trabalhar juntos para se chegar em acordos, de modo que a coexistência
entre mineração e sociedade seja viável. Nessa linha, a empresa se dedicará a iniciar as tratativas com os
superficiários tão logo a viabilidade ambiental do projeto seja aprovada, com a consequente emissão da
Licença Prévia.
No contexto do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental a empresa criará canais de
comunicação diretos e transparentes de modo a atuar com agilidade na solução de eventuais conflitos.
Da mesma forma, as boas práticas e as tratativas entre a comunidade do entorno e o empreendimento
serão objeto de orientação aos colaboradores no contexto do Programa de Comunicação Interna e
Educação Ambiental.

10.4.5. DETERIORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL
10.4.5.1. Descrição
A deterioração de uma via pavimentada ou não pode ser ocasionada principalmente pela circulação de
máquinas e caminhões pesados, que podem provocar alterações em sua superfície, o que acaba
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influenciando negativamente suas condições de rolagem. Essas alterações podem aparecer devido um
conjunto de fatores: tráfego intenso, chuvas, ausência de manutenção, perfil longitudinal e transversal
deficiente, drenagem precária, tipo de solo, entre outros.
O escoamento da produção do empreendimento passa por trechos de vias não pavimentadas, que
apresentam maior fragilidade e suscetibilidade aos fatores degradantes. Segundo o Manual Técnico para
Conservação e Recuperação das Estradas Vicinais de Terra do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (Santos et al 1988) a capacidade de suporte é o que confere à estrada sua maior ou
menor capacidade de se deformar frente as solicitações do tráfego. As condições de rolagem
correspondem às irregularidades da pista (buracos, materiais soltos etc.), interferindo negativamente
sobre a comodidade e a segurança da pista.
Complementarmente, por meio do Estudo de Movimento Diário de Veículos (MDV) realizado na AID,
constatou-se que o tráfego na rodovia pavimentada (Rodovia Fausto Santo Mauro - SP-127) utilizada pela
BTC é composto por uma maioria absoluta de carros de passeio e que, comparativamente a dados de
monitoramento da concessionária da via, o fluxo de veículos da mineração já se encontra absorvido em
seu tráfego normal. Nesse cenário, é possível considerar que os impactos causados pela atividade da BTC
na rodovia são baixos, tendo em vista seu MDV atual e sua estrutura.
Apesar de o fluxo de veículos relativo ao escoamento do minério da BTC não estar associado ao aumento
de impactos sobre a infraestrutura viária local, é possível considerar que o transporte de minérios das
futuras frentes de extração à área de beneficiamento do empreendimento irá circular por vias atualmente
não trafegadas pela mineração. Estas vias, localizadas no interior da ADA, se tornarão acessos internos da
porção a ser ampliada do empreendimento. Ainda, em certos trechos, os caminhões atravessarão
estradas municipais não pavimentadas.
Assim, o tráfego de caminhões (carregados ou não) do empreendimento entre as áreas de lavra e a área
de beneficiamento e estocagem poderá ocasionar um aumento da possibilidade de deterioração destas
vias não pavimentados. O peso dos caminhões será o principal fator de degradação, já que está prevista
a frequência de 186 viagens diárias, considerando-se ida e volta do caminhão, para períodos de operação
em capacidade total de produção.
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10.4.5.2. Classificação e avaliação
A deterioração da infraestrutura viária local é um impacto de natureza negativa, ordem direta, de
abrangência local, reversível e de ocorrência imediata. Este estará concentrado na fase de operação do
empreendimento.
Tendo em vista que a circulação de caminhões já ocorre nas vias da região desde o início das atividades
de mineração, e que medidas de controle e mitigação tem sido desenvolvidas de forma eficiente, atribuise magnitude baixa (2) e relevância média (6), o que resulta numa classificação de significância baixa para
o mesmo (8).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Transporte

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento da infraestrutura viária local

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Deterioração da infraestrutura rodoviária local

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

2

Relevância
Significância

6
BAIXA (8)

10.4.5.3. Mitigação
A ampliação ora estudada para a BTC não prevê aumento de produção nem a circulação maior que a atual
de caminhões e, portanto, a quantidade de viagens dos caminhões de expedição de minério, bem como
as vias utilizadas para seu escoamento permanecerão inalteradas com a ampliação. Ademais, para suas
atuais condições de operação, a manutenção dos acessos não pavimentados já é realizada de forma a
minimizar os efeitos decorrentes de sua atividade.
Tendo em vista que as principais vias que serão impactadas serão acessos internos do próprio
empreendimento e que apenas haverá cruzamento, em locais específicos, com vias municipais, está
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prevista a sinalização destas vias internas, de modo a orientar os motoristas. Tais ações estarão
contempladas no Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental.
Adicionalmente, serão adotadas outras medidas, sendo algumas já praticadas pelo empreendedor, tais
como: a manutenção periódica dos veículos; a reconformação e cascalhamento das pistas para manter
uma boa condição de rolagem; e a umectação das vias para aumentar sua compactação e reduzir a
dispersão de material particulado.
Frente à comunidade do entorno, no contexto do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental,
a empresa trará orientações com relação às vias de circulação do empreendimento e às medidas de
segurança e preservação recomendadas para adoção nas vias não pavimentadas locais.

10.4.6. PIORA DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A PAISAGEM
10.4.6.1. Descrição
Ao se tratar dos aspectos relativos ao meio antrópico, a mudança das condições originais da paisagem é
um dos impactos mais significativos associados aos empreendimentos minerários. As principais atividades
geradoras desta mudança são a abertura das áreas de lavra e a supressão de cobertura vegetal (corte de
árvores isoladas). A transformação da paisagem de áreas agrícolas e de pastagens para cavas de
mineração tem uma característica fundamental, que é a temporalidade. Com a implementação de ações
como barreiras visuais e recuperação das áreas degradadas, este impacto negativo pode ser minimizado.
De acordo com Del Rio e Oliveira (1996), entende-se por percepção ambiental o processo mental de
interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá por mecanismos perceptivos e cognitivos.
Enquanto os mecanismos perceptivos são os estímulos externos captados pelos cinco sentidos, os
mecanismos cognitivos envolvem a inteligência.
Segundo Nicholson (1996), essa percepção dos impactos visuais pode ser aguçada pela combinação dos
seguintes fatores:
•

Contraste das características físicas da superfície original com as características da superfície
gerada e/ou desbastada, em termos de alterações topográficas, dimensionais (altura, forma,
massa, etc.) e visuais (coloração);

•

Imagem negativa associada à implantação de indústrias e dos processos industriais; e

•

Longo prazo das atividades associadas à mineração, conferindo uma alteração duradoura à
paisagem.
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Complementarmente, este autor afirma que pilhas de estocagem podem ser caracterizadas como
obstruções visuais, onde a paisagem preexistente sofre interferência da massa de material, barreira essa
anteriormente ausente.
Ainda que a implantação do projeto ora apresentado se dê próximo às cavas atualmente existentes na
mineração, a piora da percepção visual de novas áreas pode causar uma repercussão negativa a respeito
do empreendimento, desabonando as ações mitigatórias e de compensação ambiental propostas pela
BTC perante a população.
Para o projeto em questão, alguns fatores precisam ser considerados nesta análise em relação à paisagem:
•

A região é um local tradicionalmente ocupado por áreas de mineração, possuindo paisagem já
antropizada, assim, a atividade não será uma novidade ou um cenário desconhecido pela a
população local;

•

Não haverá supressão de macios florestais, apenas o corte de alguns indivíduos arbóreos
isolados, fato que incorrerá em menor impacto visual aos moradores do entorno;

•

Nas imediações da área objeto da presente ampliação não há monumentos naturais ou áreas
com beleza cênica de destaque, cujos atributos tenham sido objeto de tombamento ou
preservação, fato que indica ser uma paisagem comumente vislumbrada na região.

10.4.6.2. Classificação e avaliação
A configuração topográfica atual da Área Diretamente Afetada está intacta. Entretanto, a cobertura
vegetal original foi substituída há muitos anos pela agricultura e a pastagem. Desta forma, entende-se
que o impacto visual negativo já foi de certa forma amenizado.
A ampliação do empreendimento mineral promoverá nova alteração da paisagem, mas, desta vez, estão
previstas medidas mitigadoras e de recuperação que diminuirão a intensidade deste impacto e uma
reintegração natural da área à paisagem. Este impacto envolverá as etapas de operação e desativação da
mineração.
Este é um impacto negativo, de ordem direta, disperso, permanente, de ocorrência prevista em médio a
longo prazo. Tendo em vista o projeto de recuperação proposto, admite-se uma reversibilidade deste
impacto. Este impacto é definido como de média relevância (5) e magnitude baixa (4), resultando em uma
significância baixa para o mesmo (9).
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Percepção ambiental

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental
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Piora da percepção da população sobre a paisagem

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

4
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5

Significância

BAIXA (9)

10.4.6.3. Mitigação
As medidas propostas para mitigação deste impacto são a implantação de barreiras vegetais no entorno
das áreas de extração para servir de anteparo visual, cujo detalhamento da metodologia será abordado
no Programa de Implantação de Barreira Vegetal e recuperação ambiental das áreas lavradas. Essas
medidas mitigadoras serão iniciadas na fase de operação da atividade e detalhadas no PRAD.
Aspectos inerentes às transformações da paisagem, medidas mitigadoras adotadas e questões ambientais
serão abordados tanto no Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental quanto no Programa
de Comunicação Interna e Educação Ambiental.

10.4.7. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
10.4.7.1. Descrição
Segundo Tanno et al (2003), a implantação dos empreendimentos de mineração normalmente resulta em
investimentos em infraestrutura, transporte, energia e serviços, funcionando como polo estratégico de
desenvolvimento, gerando empregos (diretos e indiretos), impostos e compensações financeiras para os
municípios.
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Nesse sentido, a continuidade do empreendimento a partir da ampliação de suas jazidas promoverá o
aquecimento da economia local pela interação comercial com fornecedores de insumos e serviços de
apoio, bem como pelos contratos de venda de argila, promovendo a circulação de capital.

10.4.7.2. Classificação e avaliação
Considerando a importância da mina da BTC frente a empreendimentos similares na região, o
aproveitamento econômico da jazida prolongará a tendência crescente do desenvolvimento econômico
regional durante a fase de operação da mineração.
Este é um impacto positivo, de ordem indireta, disperso, temporário, de ocorrência imediata. Tendo em
vista o esgotamento da vida útil e respectivo encerramento da atividade é um impacto reversível. Este
impacto é definido como de alta relevância (8) e magnitude média (6), resultando em uma significância
alta para o mesmo (14).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento econômico

Espacialização
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Manutenção da atividade econômica

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

6

Relevância

8

Significância

ALTA (14)

10.4.7.3. Medidas potencializadoras
Tendo em vista que este impacto é intrínseco à atividade desenvolvida, não há necessidade de adoção de
medidas potencializadoras. As boas práticas de mineração, de forma a promover um aproveitamento
racional da jazida, associado ao constante aprimoramento técnico, que necessariamente intensificará as
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interações comerciais com clientes e fornecedores, promoverão o constante desenvolvimento da
economia local e regional.

10.4.8. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
10.4.8.1. Descrição
A regularidade de qualquer atividade econômica pressupõe o adequado recolhimento de tributos aos
diversos entes federativos envolvidos em sua regulação. Nesse contexto, a ampliação do
empreendimento garantirá a permanência da arrecadação de uma série de impostos associados à sua
operação, nos níveis municipal, estadual e federal, tais como ICMS, PIS, COFINS, Contribuição Social,
Imposto de Renda e a CFEM.

10.4.8.2. Classificação e avaliação
A arrecadação tributária pelo aproveitamento econômico da jazida é um impacto positivo que apenas se
perpetuará com a ampliação ora pretendida e, portanto, tem seus efeitos apenas durante a operação do
empreendimento.
Este é um impacto positivo, de ordem direta, disperso, temporário, de ocorrência imediata. Tendo em
vista o esgotamento da vida útil e respectivo encerramento da atividade, é um impacto reversível. Devido
à pequena participação da empresa no montante total de impostos arrecadados pelos entes federativos,
este impacto é definido como de baixa relevância (4) e magnitude baixa também (4), resultando em uma
significância baixa para o mesmo (8).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Magnitude
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Relevância

4

Significância

BAIXA (8)

10.4.8.3. Medidas potencializadoras
O recolhimento de impostos estará resguardado com a utilização de assessoria contábil especializada,
interna e/ou externa à empresa, de modo a garantir que as contribuições sejam realizadas
tempestivamente e com as alíquotas determinadas pela legislação tributária em vigor para o município
de Rio Claro, o estado de São Paulo e a união.

10.4.9. MANUTENÇÃO DA OFERTA DE MATÉRIA-PRIMA PARA A INDÚSTRIA CERÂMICA
10.4.9.1. Descrição
O aproveitamento econômico de jazidas minerais garante a disponibilidade de matéria-prima para a
indústria de transformação. No caso da BTC, a ampliação da área de lavra será responsável pela
manutenção da oferta de argila para a indústria cerâmica de Rio Claro.
A empresa está localizada no Arranjo Produtivo Local (APL) do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que
abrange os municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Araras, Limeira, Ipeúna e
Iracemápolis, configurando-se como o maior centro produtivo de revestimentos da América Latina. Nesse
contexto, a continuidade da extração mineral de argila é de interesse econômico público e privado, uma
vez que garantirá a oferta do minério e a manutenção da representatividade do APL nos cenários
econômicos nacional e internacional.

10.4.9.2. Classificação e avaliação
Considerando que o empreendimento já fornecia a matéria-prima para indústrias cerâmicas da região, a
ampliação da área de lavra constituirá na manutenção desse fornecimento, sendo classificado como
positivo, de média relevância, direto, desespacializado, permanente e reversível. Este impacto está
relacionado com a fase de operação da mineração.
Este é um impacto positivo, de ordem direta, disperso, temporário, de ocorrência imediata. Tendo em
vista o esgotamento da vida útil e respectivo encerramento da atividade, é um impacto reversível. Devido

ID Projeto
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo X

SET/2020

44

Página: 935

à grande importância da indústria cerâmica na região este impacto é definido como de muito alta
relevância (9) e magnitude média (6), resultando em uma significância alta para o mesmo (15).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento econômico

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Manutenção da oferta de matéria-prima para a indústria cerâmica

Natureza

Impacto ambiental

P

D

Ds

T

Im

R

Magnitude

6

Relevância

9

Significância

ALTA (15)

10.4.9.3. Medidas potencializadoras
A ampliação da área de lavra permitirá a continuidade da operação do empreendimento, fato que,
isoladamente, garantirá a continuidade da oferta de argila para a indústria cerâmica. Ainda, a BTC buscará
manter suas negociações de fornecimento de material com compradores da região, tais como a Delta
Cerâmica, de modo a corroborar com o desenvolvimento do APL Cerâmico de Santa Gertrudes.

10.4.10.

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EMPREGOS

10.4.10.1.

Descrição

Conforme já descrito, a BTC atua no setor de extração de minerais não metálicos, setor este que foi
responsável pela manutenção de 3.444 empregos em Rio Claro (conforme dados do ano de 2016 – SEADE,
2018).
O empreendimento em questão é responsável por empregar 38 pessoas, todos estes funcionários diretos
da empresa, divididos entre os setores de extração, beneficiamento, administração, segurança,
manutenção e limpeza. Os efeitos da ampliação da área de lavra sobre a estrutura de empregos
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atualmente existente não implicarão na ampliação da oferta de vagas, sendo importante considerar,
porém, que o aumento da vida útil promoverá a consequente manutenção dos empregos atualmente
existentes.

10.4.10.2.

Classificação e avaliação

Este é um impacto positivo, de ordem direta, localizado, temporário, de ocorrência imediata. Tendo em
vista o esgotamento da vida útil, bem como outros fatores que podem culminar no encerramento precoce
da atividade, é um impacto reversível. Devido à grande importância do emprego no desenvolvimento
econômico da sociedade, bem como nas diversas famílias que dependem deste trabalho para o sustento,
este é um impacto de média relevância (6) e magnitude baixa (4), devido ao pequeno número de
funcionários necessários para o funcionamento da atividade, o que resulta em uma significância alta para
o mesmo (10). Este impacto está atrelado à fase de operação do empreendimento.
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Todas as atividades previstas

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento econômico

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Manutenção da oferta de empregos

Natureza

Impacto ambiental

P

D

L

T

Im

R

Magnitude

4

Relevância

6

Significância

10.4.10.3.

ALTA (10)

Medidas potencializadoras

O empreendedor manterá as atividades de apoio que buscam fortalecer o conhecimento técnico dos seus
colaboradores por meio de incentivos à educação e treinamento, aumentando a produtividade do
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empreendimento e, consequentemente, a massa monetária circulante. Tais atividades propiciam, ainda,
o fortalecimento de mão-de-obra especializada no setor de mineração.

10.4.11.

EXPOSIÇÃO DE REGISTROS ARQUEOLÓGICOS SUBSUPERFICIAIS

10.4.11.1.

Descrição

O CNSA – Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN aponta que o município de Rio Claro possui,
atualmente, apenas 71 achados arqueológicos cadastrados, o que demonstra um potencial arqueológico
inexplorado na região.
Conforme descrito no diagnóstico do meio socioeconômico, a ADA pode conter registros arqueológicos
in situ, que eventualmente caracterizarão patrimônio arqueológico a ser resgatado. Esta confirmação
apenas será possível quando da realização da prospecção arqueológica in loco, após a aprovação do
IPHAN. Nesta etapa, caso seja descoberto e recuperado material arqueológico, o mesmo ficará sob a
guarda provisória do Museu Municipal “José Raphael Toscano”, localizado no município de Jau-SP, ficando
disponível à população e a pesquisadores em geral, podendo integrar pesquisas e exposições que venham
a contribuir para uma melhor compreensão sobre os processos de povoamento regionais.
Posteriormente, durante a operação do empreendimento, a remoção do capeamento estéril e a extração
mineral poderão expor níveis estratigráficos que contenham algum outro vestígio arqueológico na ADA.
Neste caso, visto que o empreendedor manterá um Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico,
serão tomadas as medidas apropriadas para o resgate e a preservação de eventuais achados.
Visto que atualmente mais de 90% da ADA é recoberta por plantio de cana-de-açúcar, dificilmente
eventuais registros arqueológicos seriam expostos, não fosse a ampliação da atividade de mineração, já
que a atividade agropecuária fragmentada em pequenas áreas não demanda estudos interventivos, de
acordo com a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015.

10.4.11.1.

Classificação e avaliação

Conforme a linha de análise exposta, este pode ser considerado um impacto positivo, pois qualquer
eventual descoberta arqueológica poderá resultar na necessidade de seu resgate como patrimônio, sendo
que esta prospecção está diretamente relacionada com a ampliação da mineração ora em análise.
Caso a atividade previsse uma intervenção em sítio arqueológico sem o devido resgate, isto poderia
resultar em perda do registro histórico, alterando assim a natureza deste impacto para negativo.
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O impacto em questão está associado às fases de planejamento e operação da atividade. Este é um
impacto positivo, de ordem direta, localizado, temporário, de ocorrência imediata e irreversível. Devido
à grande importância do registro arqueológico, classifica-se este como um impacto de alta relevância (8),
porém de magnitude baixa (4), uma vez que ainda não se tem conhecimento de nenhum registro
arqueológico na ADA, o que resulta em uma significância alta para o mesmo (12).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Conhecimento da pré-história local e regional

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Exposição de registros arqueológicos subsuperficiais

Natureza

Impacto ambiental
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L
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Magnitude

4

Relevância

8

Significância

10.4.11.2.

ALTA (12)

Medidas potencializadoras

Visando garantir a preservação do patrimônio, na eventualidade de ser identificado algum sítio
arqueológico em subsuperfície durante o estudo de diagnóstico da ADA, os achados serão encaminhados
ao Museu Municipal “José Raphael Toscano” (Jau-SP).
Durante a operação do empreendimento, para os materiais identificados com potencial arqueológicos
serão adotadas as medidas previstas no Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, que será
elaborado conforme as diretrizes expressas em manifestações técnicas do IPHAN e na Instrução
Normativa IPHAN nº 01/2015, tão logo seja concluído os trabalhos de campo para prospecção e resgate
de possíveis achados.
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10.5. IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO
10.5.1. PERDA DE COBERTURA VEGETAL - CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS
10.5.1.1. Descrição
A cobertura vegetal tem diversas funções importantes na natureza, dentre as quais a realização da
fotossíntese, a proteção e a fixação dos solos, a promoção da fertilidade do solo, a manutenção da
estabilidade de encostas, a provisão de habitats para a fauna silvestre, a manutenção da cadeia alimentar,
a regulação do clima (umidade, temperatura, etc.), a proteção dos cursos d’água promovendo a qualidade
de suas águas, além de contribuir com os aspectos paisagísticos. Entretanto, a manutenção de tais funções
dependerá das condições atuais em que tal cobertura vegetal se encontra, devido às intervenções
antrópicas que possam ter afetado a sua qualidade, estrutura e funcionalidade originais.
O corte de indivíduos arbóreos nativos isolados de uma área a fim de possibilitar novos usos é uma
atividade regulamentada pela legislação estadual, condicionada à prévia autorização pelos órgãos
competentes.
Neste contexto, a equipe responsável pelo presente estudo juntamente com o empreendedor, buscaram
direcionar o planejamento de lavra de maneira a reduzir os efeitos adversos sobre a comunidade vegetal,
sobre indivíduos arbóreos nativos isolados de grande porte, sobre espécies nativas ameaçadas de
extinção ou de significativa representatividade para a comunidade vegetal da região, dimensionando a
área de lavra de modo a maximizar o aproveitamento do corpo mineral com a mínima interferência na
vegetação local. É importante pontuar que a ampliação do empreendimento não prevê intervenção em
cursos d’água e nem em suas respectivas Áreas de Preservação Permanente – APPs ou fragmentos de
vegetação nativa.
Ainda que a alternativa locacional escolhida não gere impactos em fragmentos florestais presentes no
entorno imediato da área de estudo, para a ampliação da área de extração de argila está previsto o corte
de 279 indivíduos arbóreos isolados.

10.5.1.2. Classificação e avaliação
A perda de indivíduos arbóreos nativos isolados devido ao corte é um impacto de natureza negativa, de
espacialização local, ordem direta e caráter irreversível. Este impacto ocorrerá na fase de instalação do
empreendimento, quando do corte das árvores nativas isoladas.
A área destinada à lavra é composta majoritariamente por áreas de pastagens com indivíduos arbóreos
nativos isolados. Tendo em vista o histórico de desflorestamento presente na região, os impactos podem
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ser classificados como sendo de baixa magnitude (4) e de baixa relevância (4), uma vez que não interferem
nos fragmentos de vegetação nativa e, portanto, de baixa significância (8).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Corte de indivíduos arbóreos nativos isolados

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento da flora

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Perda de cobertura vegetal

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

4

Relevância

4

Significância

BAIXA (8)

10.5.1.3. Medidas de compensação
A proposta de compensação florestal, apresentada no Capítulo XI, propõe a preservação de 4,19 ha de
vegetação nativa existente em propriedade pertencente à empresa Barra do Tietê Comercial e Serviços
Ltda. no município de Ipeúna, a cerca de 16 km da área de ampliação objeto de licenciamento. A área alvo
proposta para a compensação apresenta-se totalmente coberta por vegetação nativa de floresta
estacional semidecidual em estágio médio de regeneração, conforme vistoria realizada em abril de 2018.
Assim, entende-se que a medida proposta é suficiente para compensar o impacto gerado.

10.5.2. PERDA DE HÁBITAT
10.5.2.1.

Descrição

A implantação das novas cavas de extração mineral implicará em alteração da paisagem local. Este tipo
de interferência possui maior influência sobre as espécies silvestres mais sensíveis à presença do homem
e, principalmente, sobre as espécies com maiores áreas de vida que se deslocam pelos canaviais.
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O diagnóstico da fauna silvestre revelou que a ADA, ocupada predominantemente por cultivos de canade-açúcar, não apresenta condições para abrigar as espécies mais exigentes da fauna silvestre.
No entanto, os registros obtidos durante o levantamento da fauna destas áreas revelam que, apesar do
alto grau de antropização, muitas das espécies silvestres (incluindo espécies ameaçadas de extinção)
adotam os canaviais como “corredores ecológicos”, utilizando tais áreas para conseguirem transitar entre
os fragmentos de vegetação nativa da região, onde está a maior parte de seus recursos.
Sendo assim, os canaviais da região fazem parte da área de vida de boa parte dos vertebrados terrestres
locais e o impacto sobre esta fauna silvestre ocorrerá durante os eventos que transformarão as porções
da ADA em cavas para a extração mineral, uma perda de um “hábitat não natural”. Ainda assim uma perda
de hábitat, uma perda de rotas para áreas com vegetação nativa e cursos d’água. Esta perda terá seu
início na fase de abertura da primeira cava e, posteriormente das demais cavas de extração mineral.

10.5.2.2.

Classificação e avaliação

A cultura de cana-de-açúcar é a paisagem predominante na região, em outras palavras, mesmo com a
transformação da ADA em cavas de mineração, a cultura de cana-de-açúcar continuará ocupando as
maiores porcentagens da AID e AII, persistindo como a principal atividade da região e oferecendo opções
de rotas para o deslocamento da fauna silvestre. Portanto, a alteração da paisagem atual das porções da
ADA (de canavial para mineração) e o aumento do trânsito de máquinas e pessoas no local implicarão no
afugentamento imediato das espécies que se deslocam pelos canaviais e pastos da ADA, sendo um
impacto de natureza negativa, de espacialização local, de caráter parcialmente irreversível, já que algumas
áreas de lavra serão aterradas possibilitando, assim, que a fauna volte a utilizar esses hábitats.
A perda de hábitat é um impacto de ordem indireta por ser desencadeado pela transformação de
monoculturas, que são utilizadas pela fauna silvestre como corredores ecológicos, para mineração.
Portanto, este impacto ocorre na fase de implantação das áreas de lavra.
Por não haver supressão de vegetação nativa e se tratar de uma área já bastante antropizada, mas que,
entretanto, alterará rotas de espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, entende-se que este é
um impacto de alta relevância (7), porém de baixa magnitude (2) resultando numa significância baixa para
o mesmo (9).
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CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Magnitude

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento da fauna

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Perda de habitat

Natureza

Impacto ambiental
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L
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2

Relevância
Significância

10.5.2.3.

7
BAIXA (9)

Mitigação

Devido à proximidade das futuras áreas de extração em relação aos fragmentos de vegetação nativa da
AID, estão previstas as seguintes medidas mitigadoras:
•

Programa de Compensação Florestal, a qual propõe a preservação de 4,19 ha de vegetação
nativa estágio médio de regeneração existente em propriedade pertencente à empresa Barra
do Tietê Comercial e Serviços Ltda. no município de Ipeúna, a cerca de 16 km da área de
ampliação objeto de licenciamento.

•

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre, principalmente das espécies ameaçadas de
extinção, a fim de verificar se as mesmas estão conseguindo permanecer no local e, conforme
os dados obtidos, propor estratégias para recompor os hábitats a fim de que as espécies
possam voltar a utilizar o ambiente.

10.5.3. PERTURBAÇÃO E AFUGENTAMENTO DA FAUNA SILVESTRE
10.5.3.1.

Descrição

Conforme descrito anteriormente, os registros obtidos no levantamento da fauna revelam que muitas das
espécies silvestres utilizam as áreas de canaviais para transitar entre os fragmentos de vegetação nativa
da região. A adoção deste “hábitat não natural” pela fauna silvestre se dá, entre outros fatores, pela
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proximidade da ADA com os fragmentos de vegetação nativa, além de ser um local ermo na maior parte
do ano; com o baixo trânsito de máquinas e pessoas (exceto na época de corte de cana).
No decorrer das atividades de implantação das novas cavas de extração mineral haverá ações que
alterarão, além da paisagem, a dinâmica local, como o aumento da movimentação de pessoas, veículos,
máquinas e equipamentos, aumento do ruído, acarretando no afugentamento da fauna, além de elevar
o risco de caça e atropelamentos.

10.5.3.2.

Classificação e avaliação

Na fase de implantação do empreendimento haverá o aumento do trânsito de máquinas e pessoas no
local que implicarão no afugentamento imediato das espécies que se deslocam pelos canaviais e pastos
da ADA e entorno imediato, sendo um impacto de natureza negativa, de espacialização local, de caráter
reversível.
Por não estar prevista supressão de vegetação nativa, entende-se que este é um impacto de baixa
magnitude (3) e média relevância (6), resultando em uma significância baixa para o mesmo (9).
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação

Reversibilidade

Decapeamento | Lavra | Transporte

Ocorrência

Ação geradora

Temporalidade

Desenvolvimento da fauna

Espacialização

Processo ou aspecto ambiental

Ordem

Perturbação e afugentamento da fauna

Natureza

Impacto ambiental
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Magnitude

3

Relevância
Significância
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10.5.3.3.

Mitigação

Devido à proximidade das futuras áreas de extração em relação aos fragmentos de vegetação nativa da
AID, estão previstas as seguintes medidas mitigadoras:
• Adoção de técnicas de extração e operação (incluindo maquinário) que emitam os menores níveis
de ruído por meio do Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído;
•

Adoção de procedimentos para extração, operação e armazenamento do minério que emitam
menores quantidades de partículas na atmosfera, via Programa de Gestão e Monitoramento da
Qualidade do Ar;

•

Orientação dos funcionários para evitar acidentes, atropelamentos e possíveis capturas dos animais
silvestres quando do corte das árvores isoladas e toda a operação do empreendimento. Para esse
tópico serão aplicados os Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental junto aos
moradores da região e o Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental junto aos
colaboradores;

•

Também como medida compensatória pelo impacto causado, será realizado um Programa de
Monitoramento da Fauna Silvestre, principalmente das espécies ameaçadas de extinção, a fim de
verificar se as mesmas estão conseguindo permanecer no local e, conforme os dados obtidos,
propor estratégias para recompor os hábitats a fim de que as espécies possam voltar a utilizar o
ambiente.

10.6. SÍNTESE DOS IMPACTOS ANALISADOS
Para facilitar o entendimento dos impactos ambientais definidos e suas respectivas medidas mitigadoras,
elaborou-se uma matriz de impactos, apresentada na Tabela 10.6.1. Esta matriz deverá ser utilizada como
um guia para a identificação dos impactos, as fases do empreendimento associadas (planejamento,
operação ou desativação), sua avaliação e classificação, além de um resumo das medidas mitigadoras a
serem implantadas e monitoradas.
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Tabela 10.6.1 - Matriz de impactos ambientais

Espacialização

Temporalidade

Ocorrência

Reversibilidade

Significância
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ca rrea dos pel a s á gua s pl uvi a i s ; Impl a nta çã o de s i s tema de drena gem a dequa do à s i ntervenções , na s á rea s de l a vra , a fi m de di s ci pl i na r o es coa mento s uperfi ci a l da s á gua s pl uvi a i s ; Sel eçã o de ma teri a i s a propri a dos à execuçã o e a ca ba mento da s obra s de terra ;
Compa cta çã o do s ol o de forma a ga ra nti r a es ta bi l i da de e s egura nça da s es trutura s de terra cons truída s na s ca va s exa uri da s ; Revegeta çã o de á rea s em recupera çã o; Impl a nta çã o do Progra ma de Moni tora mento Geol ógi co-Geotécni co

Al tera çã o na s condi ções geol ógi ca s , geotécni ca s e no potenci a l fos s i l ífero do
terreno

N

D

L

T

M/L

R

A

Adoçã o de pa râ metros geométri cos de ta l udes compa tívei s com a s ca ra cterís ti ca s geotécni ca s do ma ci ço rochos o; Deca pea mento concomi ta nte a o a va nço da frente de l a vra ; Impl a nta çã o de s i s tema de drena gem pa ra o correto es coa mento s uperfi ci a l da s á gua s pl uvi a i s ;
Us o de ma teri a i s a dequa dos pa ra compa cta çã o da s ca ma da s de s ol o e ma teri a l es téri l di s pos tos em pi l ha s ou uti l i za dos pa ra recupera çã o de á rea s já mi nera da s ; Revegeta çã o de á rea s em recupera çã o; Impl a nta çã o do Progra ma de Moni tora mento Geol ógi co-Geotécni co

Al tera çã o no fl uxo e di s poni bi l i da de da s á gua s s uperfi ci a i s e s ubterrâ nea s

N

D

L

Pe

M/L

Ir

A

Degra da çã o da qua l i da de da s á gua s e do s ol o

N

D

Ds

T

Im

R

A

P

D

L

Pe

Im

Ir

B

Perda de s ol o férti l

N

D

L

Pe

Im

R

B

Es gota mento da ca pa ci da de de s uporte do mei o

N

D

L

Pe

Im

Ir

B



Deteri ora çã o da qua l i da de do a r



N

D

Ds

T

Im

R

A

Aumento do des conforto a cús ti co



N

D

Ds

T

Im

R

B

N/P

D

Ds

T

Im

R

B

Es teri l i za çã o de terra s produti va s

N

D

L

Pe

Im

R

B

Aumento de confl i tos de us o do s ol o

N

D

L

T

Im

R

A

Deteri ora çã o da i nfra es trutura rodovi á ri a l oca l

N

D

Ds

T

Im

R

B

Pi ora da percepçã o da popul a çã o s obre a pa i s a gem

N

D

Ds

Pe

M/L

R

B

Ma nutençã o da a ti vi da de econômi ca

P

In

Ds

T

Im

R

A

Ma nutençã o da oferta de ma téri a -pri ma pa ra a i ndús tri a cerâ mi ca

P

D

Ds

T

Im

R

A

Aumento da expecta ti va
empreendi mento

da

popul a çã o

qua nto

à

a mpl i a çã o

do

Arreca da çã o tri butá ri a

P

Ma nutençã o da oferta de empregos

P

Expos i çã o de regi s tros a rqueol ógi cos s ubs uperfi ci a i s

P

D
D
D

Ds
L

T
T

L

Pe

Im
Im
Im

R
R

Ir

B

A
A

Perda de cobertura vegeta l

N

D

L

Pe

Im

Ir

B

Perda de há bi ta t

N

In

L

T

Im

Ir

B

N

D

L

T

Im

R

B

Perturba çã o e a fugenta mento da fa una



Medidas mitigadoras e potencializadoras

Moni tora mento peri ódi co do nível freá ti co; Impl a nta çã o do Progra ma de Ges tã o e Moni tora mento dos Recurs os Hídri cos Subterrâ neos .
Moni tora mento dos pa râ metros fís i cos e quími cos dos recurs os hídri cos e que ta mbém pos s a m moni tora r a qua l i da de do s ol o; Progra ma de Ges tã o e Moni tora mento dos Recurs os Hídri cos Superfi ci a i s e Progra ma de Ges tã o e Moni tora mento dos Recurs os Hídri cos
Subterrâ neos
A á gua pl uvi a l deverá s er uti l i za da em a ti vi da des de umecta çã o da s vi a s ou i rri ga çã o. Pa ra cons umo huma no a á gua deverá pa s s a r por ens a i os l a bora tori a i s de pota bi l i da de

O s ol o a s er removi do do l oca l s erá uti l i za do pa ra recupera çã o de á rea s já l a vra da s pel a empres a . No ca s o da neces s i da de de a rma zena mento temporá ri o do s ol o o mes mo deverá s er di s pos to em pi l ha s de a té 2 m de a l tura e deverá s er rea l i za do o pl a nti o de gra mínea s
pa ra pres erva çã o da s ca ra cterís ti ca s e nutri entes do mes mo, a umenta ndo a efi cá ci a do s eu a provei ta mento
A correta i mpl a nta çã o da s medi da s de control e a mbi enta l e o cumpri mento do cronogra ma de recupera çã o previ s to no Pl a no de Recupera çã o de Área s Degra da da s (PRAD) s ã o medi da s efi ca zes pa ra ga ra nti r a es ta bi l i da de a mbi enta l da á rea e a ca pa ci da de de s uporte do
mei o
Umecta çã o da s vi a s de a ces s o e da pra ça col etora ; Progra ma de Impl a nta çã o de Ba rrei ra Vegeta l ; Enl ona mento da s ca ça mba s dos ca mi nhões ; Regul a gem e ma nutençã o dos motores a combus tã o; Subs ti tui çã o dos pá ti os de s eca gem de a rgi l a por tecnol ogi a ma i s
a dequa da ou por s eca dor já l i cenci a do com fi l tro de ma nga s pa ra retençã o de poei ra ; Progra ma de Ges tã o e Moni tora mento da Qua l i da de do Ar.
Progra ma de Control e e Moni tora mento dos Nívei s de Ruído, ma nutençã o preventi va dos equi pa mentos de benefi ci a mento, s i l enci a dores /a ba fa dores de ruído, Ma nutençã o de corti na vegeta l que ci rcunda o empreendi mento já l i cenci a do e Progra ma de Impl a nta çã o de
Ba rrei ra Vegeta l na s nova s ca va s objeto de l i cenci a mento
Apl i ca çã o de um Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l junto a os mora dores da regi ã o; Des envol vi mento de Progra ma de Comuni ca çã o Interna e Educa çã o Ambi enta l junto a os col a bora dores .

Es toca gem de s ol o orgâ ni co pa ra pos teri or uti l i za çã o na recupera çã o da s á rea s ; Apl i ca çã o do PRAD a o fi na l da vi da úti l do empreendi mento; Apl i ca çã o de Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l junto à comuni da de; Progra ma de Comuni ca çã o Interna e
Educa çã o Ambi enta l pa ra ori enta çã o dos col a bora dores .
Tra ta ti va s com os s uperfi ci á ri os i medi a ta mente a pós a obtençã o da Li cença Prévi a , bus ca ndo-s e por a cordos va nta jos os pa ra toda s a s pa rtes ; Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l junto a os mora dores da regi ã o; Progra ma de Comuni ca çã o Interna e
Educa çã o Ambi enta l pa ra ori enta çã o dos col a bora dores .
Ori enta çã o de col a bora dores nos termos do Progra ma de Comuni ca çã o Interna e Educa çã o Ambi enta l ; Atendi mento à s norma s e l egi s l a ções de trá fego; Reconforma çã o/ma nutençã o da s pi s ta s ; Ma nutençã o peri ódi ca dos veícul os ; Umecta çã o da s vi a s ; Ori enta ções a os
res i dentes no entorno dura nte a a pl i ca çã o do Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l .
Progra ma de Impl a nta çã o de Ba rrei ra Vegeta l ; Apl i ca çã o do PRAD a o fi na l da vi da úti l do empreendi mento; Ori enta ções à comuni da de nos termos do Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l ; Ori enta ções a os col a bora dores no Progra ma de Comuni ca çã o
Interna e Educa çã o Ambi enta l .
Ma nutençã o da i ntera çã o comerci a l com cl i entes e fornecedores .

Ma nutençã o do recol hi mento de i mpos tos , com a poi o de a s s es s ori a contá bi l .

Ma nutençã o da s negoci a ções de forneci mento de ma teri a l a cera mi s ta s da regi ã o.

Ma nutençã o do a tua l qua dro de col a bora dores ; i ncenti vos à educa çã o e trei na mento pa ra forta l eci mento do conheci mento técni co dos mes mos .

Progra ma de Ges tã o do Pa tri môni o Arqueol ógi co a s er el a bora do de a cordo com a s di retri zes do IPHAN, a pós concl us ã o do di a gnós ti co.
Di mens i ona mento da á rea de l a vra de forma a reduzi r a s upres s ã o de i ndi víduos na ti vos de gra nde porte ou a mea ça dos de exti nçã o; Progra ma de Compens a çã o Fl ores ta l ; Progra ma de Impl a nta çã o de Ba rrei ra Vegeta l ; Apl i ca çã o do PRAD a o fi na l da vi da úti l do
empreendi mento.
Progra ma de Moni tora mento da Fa una Si l ves tre; Progra ma de Compens a çã o Fl ores ta l

Progra ma de Control e e Moni tora mento dos Nívei s de Ruído; Progra ma de Ges tã o e Moni tora mento da Qua l i da de do Ar; Progra ma de Comuni ca çã o Soci a l e Educa çã o Ambi enta l junto a os mora dores da regi ã o; Des envol vi mento de Progra ma de Comuni ca çã o Interna e
Educa çã o Ambi enta l junto a os col a bora dores ; Progra ma de Compens a çã o Fl ores ta l ; Progra ma de Moni tora mento da Fa una Si l ves tre.

(1) Positivo (P) quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou Negativo (N), quando resultar em dano ou perda ambiental; (2) Direto (Dr) por decorrência da ação geradora, ou Indireto (In), quando consequência de outro impacto ou ação; (3) Localizada (L) quando a abrangência é restrita ao local do empreendimento e seu entorno imediato, ou Disperso (Ds) quando ocorre de forma disseminada no espaço; (4) Temporário (T) quando ocorre
em período de tempo definido, ou Permanente (Pe), quando se manifesta durante toda a vida útil do empreendimento ou até após o seu encerramento; (5) Imediato (Im) quando desencadeada a ação geradora, ou de Médio e Longo Prazos (M/L) quando perdura além do tempo de duração da ação; (6) Reversível (R) quando for passível de adoção de medidas que reestabeleçam a condição ambiental preexistente, ou Irreversível (Ir) quando a alteração
não pode ser revertida por ações de intervenção, isto é, controle ou mitigação; e (7) combinação entre magnitude e relevância dos impactos, podendo gerar significância Alta (A) ou Baixa (B); Principal meio afetado.
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11. PROGRAMAS AMBIENTAIS
11.1. INTRODUÇÃO
O conjunto de propostas que envolvem as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas de
controle e monitoramento dos impactos ambientais previstos, em decorrência da ampliação das
atividades de mineração, compõe o designado “Plano de Gestão Ambiental” do empreendimento.
O Plano de Gestão Ambiental consiste essencialmente de um conjunto de medidas de ordem técnica e
gerencial que tem como objetivo assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e, após
término da vida útil, desativado em conformidade com os requisitos legais e demais diretrizes aplicáveis.
Com isso, busca-se minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos relacionados à atividade
pretendida, maximizar os efeitos benéficos e permitir estabelecer diretrizes de manejo (Sánchez, 2008).
Os atuais processos de avaliação de impactos ambientais adotam um enfoque mais amplo na construção
de planos de gestão ambiental de empreendimentos potencialmente ou efetivamente poluidores ou
causadores de degradação ambiental, permitindo analisar a contribuição dos projetos na recuperação da
qualidade ambiental, no desenvolvimento social e no crescimento econômico em sua área de influência.
Este novo modelo distingue-se do anteriormente empregado que apenas buscava evitar e minimizar as
consequências negativas.
Durante a elaboração de um plano de gestão ambiental, após a avaliação dos impactos ambientais, devem
ser propostas medidas mitigadoras de cada um dos impactos negativos identificados, que integrarão os
programas ambientais do plano de gestão do empreendimento, respeitando-se os prazos e cronogramas
previamente estabelecidos (Sánchez, 2008). Por fim, indicadores ambientais são escolhidos e
monitorados e a eficácia dos programas propostos pode ser conferida.
O Plano de Gestão Ambiental da Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. é uma importante ferramenta
na eliminação e mitigação de possíveis impactos ambientais negativos advindos da implantação, operação
e desativação do empreendimento minerário planejado (ampliação da área de lavra). Deste modo, os
programas apresentados a seguir buscam reduzir os pontos negativos e avultar os pontos positivos
associados ao projeto em tela.
A atividade de mineração, indispensável para a economia brasileira por gerar produtos essenciais para o
mercado e para a sociedade moderna, possui aspectos importantes como a geração de empregos,
melhorias nas infraestruturas, desenvolvimento profissional e pessoal, além de ter grande participação
na balança comercial do país.
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Todo empreendimento minerário requer planejamento efetivo de modo a garantir o aproveitamento
eficiente e racional da jazida. Deve-se considerar neste planejamento, um importante aspecto da
atividade de mineração, que é odos recursos minerais explorados e a rigidez locacional. Este
planejamento deve-se pautar no aproveitamento sustentável e integrado ao meio ambiente, enfatizando
programas e medidas mitigadoras para controle dos impactos oriundos da atividade.

11.2. METODOLOGIA
De forma a reunir as ações de gestão ambiental associadas à ampliação da área de lavra de argila da Barra
do Tietê foram desenvolvidos programas ambientais utilizando-se de metodologia adequada de gestão e
monitoramento das atividades minerárias ao longo de toda a vida útil do empreendimento, tendo como
foco principal a adoção de uma estratégia sistêmica na tratativa das questões ambientais.
Os programas ambientais têm entre os objetivos, acompanhar os efeitos e impactos do empreendimento
sobre o meio ambiente, avaliando a eficácia das medidas mitigatórias propostas através de
monitoramento periódico dos parâmetros ambientais. Nos casos em que houver necessidade de
amostragem, os parâmetros a serem avaliados, a distribuição espacial dos pontos amostrais e a
periodicidade da amostragem serão apresentados, sempre tomando como base fatores intrínsecos às
características ambientais do local e do empreendimento proposto.
A elaboração do plano de gestão ambiental, e dos programas que o compõe, incluiu o levantamento das
medidas de controle e mitigação já adotadas no empreendimento atualmente em operação, bem como
a revisão da legislação e normas técnicas pertinentes. Cada programa, atrelado ao gerenciamento e
monitoramento de um ou mais impactos ambientais, incluirá um indicador que permita avaliar as medidas
de controle ambiental, de modo a possibilitar eventual otimização, intensificação ou alteração das
mesmas. Frente ao exposto, a Tabela 11.2.1 resume os programas propostos, os impactos associados e
os indicadores de eficácia.
O presente plano de gestão ambiental e os seus respectivos programas referem-se, exclusivamente, aos
impactos diretamente relacionados à ampliação de área de lavra. Assim, os planos e programas vinculados
à atividade já licenciada e em operação serão mantidos durante toda a vida útil do empreendimento, haja
vista a experiência acumulada durante todo o período de operação e que possibilitaram a adequação
destes às reais condições locais.
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Tabela 11.2.1 - Programas Ambientais propostos
Meio

Programa Ambiental

Impacto Ambiental

Programa de Monitoramento Geológico-Geotécnico

Meio
Físico

Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Programa de Gestão e Monitoramento do Solo e das Águas Superficiais

Meio
Antrópico

Intensificação de processos da dinâmica
superficial (erosão e outros); Alteração nas
condições geológicas, geotécnicas e no
potencial fossilífero do terreno
Alteração no fluxo e disponibilidade das águas
subterrâneas; Degradação da qualidade das
águas
Alteração no fluxo das águas superficiais;
Degradação da qualidade das águas e do solo

Estabilidade geológico-geotécnica da área
afetada

Concentração de poluentes / índices de
qualidade das águas
Concentração de poluentes / índices de
qualidade das águas

Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar

Deterioração da qualidade do ar

Concentração de PTS

Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído

Aumento do desconforto acústico

Nível sonoro

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental

Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental

Meio
Biótico

Indicador Ambiental

Aumento da expectativa da população quanto à
ampliação do empreendimento; Esterilização de
terras produtivas; Aumento de conflitos de uso
do solo; Deterioração da infraestrutura
rodoviária local; Piora da percepção da
população sobre a paisagem

Nível de divulgação / abrangência

Nível de divulgação / abrangência

Programa de Implantação de Barreira Vegetal

Deterioração da qualidade do ar; Piora da
percepção da população sobre a paisagem

Concentração de PTS e desenvolvimento da
cortina vegetal

Programa de Compensação Florestal

Perda de hábitat

Desenvolvimento da vegetação da área
preservada

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre

Perturbação e afugentamento da fauna silvestre

Registro da fauna monitorada
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É importante ressaltar que os programas propostos atendem às exigências legais para empreendimentos
minerários, estando de acordo com os preceitos de sustentabilidade buscados pela BTC, assim como as
Normas Reguladoras da Mineração - NRMs, sendo implementados de forma gradual em acordo com o
próprio avanço gradual das atividades de extração.

11.3. PROGRAMAS AMBIENTAIS
11.3.1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
11.3.1.1. Introdução
O Programa de Monitoramento Geológico-Geotécnico ora apresentado tem como objetivo a aplicação de
métodos de investigação, controle do comportamento dos parâmetros geomecânicos do maciço rochoso
(argilito), do material estéril a ser utilizado para recuperação de cavas já exauridas (solo orgânico e
camada arenosa) nas áreas de ampliação. De tal modo, espera-se que eventuais pioras nas condições de
estabilidade sejam previstas e minimizadas.
Este programa foi elaborado com base nos estudos e levantamentos realizados na área, a partir da adoção
de medidas de monitoramento que fornecerão subsídios ao gerenciamento do empreendimento, mais
especificamente no que diz respeito à implantação de medidas que possam reduzir os riscos sociais e
ambientais associados a fatores de instabilidade geotécnica. Foram estabelecidos procedimentos para
garantir a manutenção da estabilidade estrutural dos taludes durante a operação e em sua configuração
final e o controle da erosão e do assoreamento de corpos hídricos nas áreas de influência do
empreendimento.
Embora não tenha sido verificado qualquer vestígio fossilífero na AID, nos afloramentos e nas cavas
existentes na região, tendo em vista se tratar da Formação Corumbataí, caso seja verificada a ocorrência
deste tipo de material as atividades no local do achado deverão ser suspensas até que o responsável
técnico seja comunicado e tome as providências cabíveis.

11.3.1.2. Metodologia
A metodologia adotada no Programa de Monitoramento Geológico–Geotécnico inclui técnicas já
consagradas de desenvolvimento das atividades, controle e monitoramento, extensamente estudadas em
bibliografia específica, como:
•

Monitoramento do nível d’água nas áreas de lavra;

ID Relatório
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo XI

SET/2020

4

Página: 951

•

Registro de dados pluviométricos;

•

Inspeções visuais de campo para identificação de feições de movimento de massa;

•

Verificação do dimensionamento geométrico dos taludes e pilhas de minérios;

•

Limpeza periódica das frentes de lavra.

Para a condução dos trabalhos de monitoramento geológico-geotécnico, serão utilizados poços existentes
em pequenas propriedades na área, conforme descrito pelo Plano de Gestão e Monitoramento dos
Recursos Hídricos Subterrâneos. Ressalta-se, ainda, que todos os procedimentos descritos no presente
trabalho se encontram de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 11.682:2009 - Estabilidade de Encostas.
Conforme o avanço nas frentes de lavra deverão ser observados os perfis de solo, estéril e minério para
verificação da ocorrência de qualquer material paleontológico. O responsável técnico pelo
empreendimento deverá monitorar a ocorrência de fósseis e registrá-la com o apoio de especialista ao
longo da operação do empreendimento visando preservar o patrimônio paleontológico existente na área.

11.3.1.3. Acompanhamento e avaliação
a)

Monitoramento de nível freático nos poços da área

De acordo com Guidicini et al. (1983), problemas de instabilidade podem estar associados à excessiva
carga de água ou excessiva pressão da água, entretanto, esses dois fatos não são, necessariamente,
relacionáveis entre si.
A presença de água subterrânea em taludes e obras de terra tem efeitos diversos sobre sua integridade
estrutural. Assim, é necessário o conhecimento da dinâmica de seus processos para uma correta avaliação
dos parâmetros de estabilidade durante e após a execução de uma obra.
O controle da dinâmica do lençol freático, por sua vez, será realizado por meio de medições periódicas do
nível d’água nos poços existentes na área e seu entorno (Tabela 11.3.1 e Figura 11.3.1), tendo em vista
que as áreas de lavra objeto deste licenciamento foram previstas acima do nível de água. Há de se
considerar também que os argilitos da Formação Corumbataí têm um caráter impermeável, sendo
considerado um “Aquiclude” e a configuração final prevista para as cavas não atinge o final do corpo
argiloso, porém, foi elaborada de acordo com as reservas aprovadas pela ANM.
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Neste sentido, o monitoramento e gestão das águas superficiais e subterrâneas referente aos níveis de
água e das medidas mitigadoras relacionadas deverá ser verificada nos respectivos planos, cujos
resultados serão também considerados para o monitoramento geológico-geotécnico.
O monitoramento dos pontos de água subterrânea e superficial deverá ser iniciado pelos pontos
correspondentes à cava em que estiverem sendo realizados os trabalhos de extração de argila
(sequencialmente da cava I até a cava VI) e por mais dois anos após o encerramento de cada uma delas,
iniciando-se o para os pontos de monitoramento da cava subsequente assim que forem realizada extração
nas mesmas, sempre mantendo-se dois anos de monitoramento após o encerramento das atividades de
extração mineral em cada cava.
Tabela 11.3.1 - Pontos de monitoramento do nível freático
Descrição

Ponto

Local

UTM E (m)

UTM N (m)

Monitoramento superficial
complementar

A-01

AID

228.916

7.514.672

Monitoramento superficial
complementar

A-02

AID

230.550

7.510.072

Amostragem subterrânea

ASB-01

Cava 5

228.617

7.514.103

Amostragem subterrânea

ASB-02

Cava 6

230.446

7.514.329

Amostragem subterrânea

ASB-03

Cava 6

230.193

7.513.741

Amostragem subterrânea

ASB-04

AID

230.652

7.513.404

Amostragem subterrânea

ASB-05

AID

229.973

7.513.137

Amostragem subterrânea

ASB-06

AID

230.067

7.512.382

Amostragem subterrânea

ASB-07

Cava 2

229.788

7.511.976

Amostragem subterrânea

ASB-08

AID

230.867

7.511.791

Amostragem subterrânea

ASB-09

Cava 3

231.087

7.511.487

Amostragem subterrânea

ASB-10

AID

231.772

7.511.339

Amostragem subterrânea

ASB-11

Cava 3

230.991

7.510.321

Monitoramento superficial já realizado

P-01

AID

230.134

7.513.388

Monitoramento superficial já realizado

P-02

AID

231.097

7.512.620

Monitoramento superficial já realizado

P-03

AID

230.995

7.512.872

Monitoramento superficial já realizado

P-04

AID

231.064

7.512.974
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Figura 11.3.1- Pontos de monitoramento do nível freático

b)

Registro de dados pluviométricos

Para o melhor controle sobre a dinâmica das águas superficiais e subterrâneas, os registros dos dados
pluviométricos na área de ampliação serão realizados através de estação meteorológica portátil,
permitindo a comparação de tais dados com outras constatações geotécnicas. Alternativamente poderão
ser utilizados dados da estação meteorológica (CEAPLA/IGC E / UNESP) localizada em Rio Claro.
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A análise da pluviosidade associada a observações do comportamento da rede drenante durante os
períodos chuvosos possibilita o gerenciamento de condições de risco, permitindo ações antecipadas no
combate a acidentes geológico-geotécnicos.

c)

Inspeções visuais de campo para identificação de feições de movimentos de massa

O acompanhamento das condições estruturais do maciço rochoso e do capeamento estéril será
complementada com trabalho de inspeção visual periódica, a ser executado por equipe técnica
especializada. Através dessa inspeção, o especialista identificará feições indicativas de risco iminente de
escorregamentos, ruptura, erosão e movimentações superficiais.
Espera-se ainda, um forte controle preventivo com visitas periódicas durante toda a vida útil do
empreendimento, permitindo a correção imediata de possíveis erros operacionais durante o avanço da
frente de lavra e em obras de construção de taludes, rampas e drenos.

d)

Dimensionamento geométrico dos taludes e pilhas de minérios

Associada às visitas técnicas de campo para inspeção visual, a verificação do dimensionamento
geométrico dos taludes e pilhas de minérios por parte de especialistas durante a vida útil do
empreendimento minerário irá colaborar com a prevenção de acidentes geotécnicos.
O correto dimensionamento dos taludes (inclinação, altura, configuração das bermas, drenagem, etc.),
deverá seguir as proporções previamente estabelecidas no planejamento de lavra, de modo que sejam
mantidas as condições de estabilidade calculadas em função das propriedades do maciço e das
características do meio e do empreendimento.

e)

Limpeza periódica das frentes de lavra

A limpeza periódica das frentes de lavra tem como objetivo a remoção de fragmentos de rocha que
ofereçam riscos às instalações, equipamentos e pessoas que acessem a área. Tal medida, aliada à correta
utilização de EPIs e de procedimentos de segurança na área de lavra possui comprovada eficácia na
prevenção de acidentes relacionados à queda de blocos e detritos.
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11.3.1.4. Periodicidade do monitoramento
As campanhas de monitoramento deverão ser realizadas ao longo de toda a vida útil do empreendimento,
desde sua implantação até o encerramento das atividades de lavra. A periodicidade de tais campanhas,
por sua vez, seguirá o cronograma apresentado na Tabela 11.3.2.
Tabela 11.3.2 - Periodicidade do monitoramento proposto
Atividade

Periodicidade

Monitoramento de nível freático nos poços da área

Semestral

Registro de dados pluviométricos

Diário

Inspeções visuais de campo para identificação de feições de movimento de massa

Mensal

Verificação do dimensionamento geométrico dos taludes e pilhas de minérios

Mensal

Limpeza periódica das frentes de lavra

Mensal

11.3.2. PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
11.3.2.1. Introdução
O monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é um instrumento da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) instituídos pela Lei nº 9.433/97, para apoiar os planos de recursos hídricos, a
outorga de direitos de uso e o enquadramento dos corpos d’água em classes. É uma exigência da
Resolução CONAMA nº 396/08, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas.
O estabelecimento do programa é necessário considerando que o projeto prevê intervenção na geometria
da topografia do terreno no contexto de avanço da área de lavra que poderá acarretar em alterações
sobre a dinâmica de fluxo e qualidade dos recursos hídricos subterrâneos. Nesse sentido, o
monitoramento permitirá avaliar com precisão o real impacto da atividade sobre os recursos hídricos
subterrâneos.

11.3.2.2. Metodologia
Tendo em vista as características hidrogeológicas da área, o monitoramento será realizado considerando
o comportamento hidrogeológico do aquífero superficial (Formação Rio Claro). Serão instalados nas áreas
de lavra poços de monitoramento, perfurados até o limite com a Formação Corumbataí. A instalação dos
poços deverá ser realizada logo após o início das atividades na respectiva área de lavra, ou seja, quando
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do início da extração na cava I serão monitorados os poços instalados nesta área e assim por diante.
Também deverão ser realizadas análises da água subterrânea nos três poços já existentes no local.
Durante a implantação e operação do empreendimento, serão realizadas medições das cargas hidráulicas
dos poços de monitoramento, para registro periódico da variação da mesma (Figura 11.3.2 e Tabela
11.3.3).
Em relação à qualidade, a coleta das amostras de água subterrânea deverá ser realizada através do
método convencional de amostragem, ou seja, com o auxílio de amostrador descartável de polietileno
(bailer).
Como parte deste procedimento, o amostrador descartável (bailer) será inserido e removido lentamente
do interior do poço para se evitar a turbulência da água e, desta forma, garantir a integridade da amostra.
Em superfície, uma alíquota da amostra será transferida a um copo béquer para realização da medição
dos parâmetros indicadores de qualidade da água em campo (pH, condutividade elétrica, temperatura,
potencial de oxirredução, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos). Para a quantificação dos
parâmetros químicos indicadores de sua qualidade, a água será transferida do amostrador para frascos
específicos e a análise será realizada em laboratório especializado.

ID Relatório
RT 000312

EIA - Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda.
Ampliação de área de lavra de argila – Rio Claro/SP

Data

Capítulo XI

SET/2020

10

Página: 957

Figura 11.3.2 - Localização dos pontos de monitoramento de água subterrânea

Tabela 11.3.3 - Pontos de monitoramento de água subterrânea

ID Relatório
RT 000312

Descrição

Ponto

UTM E (m)

UTM N (m)

Amostragem subterrânea

ASB-01

228.617

7.514.103

Amostragem subterrânea

ASB-02

230.446

7.514.329

Amostragem subterrânea

ASB-03

230.193

7.513.741

Amostragem subterrânea

ASB-04

230.652

7.513.404

Amostragem subterrânea

ASB-05

229.973

7.513.137

Amostragem subterrânea

ASB-06

230.067

7.512.382

Amostragem subterrânea

ASB-07

229.788

7.511.976
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Descrição

Ponto

UTM E (m)

UTM N (m)

Amostragem subterrânea

ASB-08

230.867

7.511.791

Amostragem subterrânea

ASB-09

231.087

7.511.487

Amostragem subterrânea

ASB-10

231.772

7.511.339

Amostragem subterrânea

ASB-11

230.991

7.510.321

Poço cacimba

7

229383

7513675

Poço cacimba

8

229699

7513750

Poço cacimba

9

229728

7512248

Poço cacimba

13

230066

7512425

Poço cacimba

17

230194

7513694

Poço cacimba

21

231087

7511487

Poço tubular

10

229733

7512203

Poço tubular

16

230371

7513524

11.3.2.3. Acompanhamento e Avaliação
Os resultados analíticos deverão ser comparados com os padrões de qualidade determinados pela
CETESB, referenciados pelos Valores Orientadores para Solo e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo
(Decisão de Diretoria nº 256/2016/E), padrão de referência indicador da qualidade natural das águas
subterrâneas no Estado.
A avaliação da qualidade das águas durante o programa será comparada com os valores da situação atual
dos recursos hídricos subterrâneos no entorno do empreendimento, verificados no diagnóstico ambiental
(valores de background). A importância dessa comparação é avaliar o real impacto na qualidade e
disponibilidade dos recursos hídricos do entorno que a ampliação do empreendimento poderá ocasionar.

11.3.2.4. Periodicidade do monitoramento
Devido à sazonalidade, serão realizadas campanhas de monitoramento semestrais, com amostragem no
fim do período de estiagem (setembro/outubro) e no fim do período chuvoso (março/abril).
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11.3.3. PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
11.3.3.1. Introdução
O monitoramento do solo e das águas superficiais tem por objetivo prevenir e detectar qualquer tipo de
alteração na qualidade desses recursos em virtude das atividades da mineração.
Atualmente a empresa já realiza o monitoramento periódico da qualidade da água em 4 pontos, sendo 3
no córrego do Cocho e 1 no sistema de decantação atual do empreendimento, que abrange áreas de
extração, beneficiamento e depósito. Desta forma, este programa deverá ser continuado e ampliado,
contemplando a avaliação da qualidade da água em pontos localizados a montante e a jusante das áreas
objeto deste estudo, localizados no córrego do Cocho.
Também, deverá ser monitorada a qualidade da água pluvial que escoará naturalmente das cavas após
passagem pelo sistema de drenagem e decantação a ser implantado na porção mais baixa destas cavas.
Esta análise tem como objetivo avaliar a eficiência do sistema de drenagem e decantação, de modo que
a água possua padrões de qualidade adequados para usos posteriores como umectação e possivelmente
abastecimento à população.
As análises de água do curso d’água dos pontos localizados a montante e a jusante da área objeto de
licenciamento serão realizadas segundo os parâmetros contidos na lista de valores orientadores
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
apresenta diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes.
Para a avaliação da qualidade da água, serão realizadas coletas de amostras para determinação de suas
características físico-químicas, sobretudo a quantificação de sólidos sedimentáveis.
Deve-se ressaltar que a empresa possui sistema de drenagem e tanque de decantação instalados em suas
áreas já licenciadas e em operação, e realiza o monitoramento da qualidade da água, com apresentação
semestral dos resultados à CETESB.

11.3.3.2. Metodologia
O planejamento e técnicas de amostragem das águas superficiais serão realizados conforme as premissas
estabelecidas pelas Normas ABNT NBR 9.897:1987 - Planejamento de amostragem de efluentes líquidos
e corpos receptores e ABNT NBR 9.898:1987 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos
e corpos receptores.
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Como parte do procedimento de amostragem, deverá ser realizado o monitoramento in situ dos
parâmetros indicadores de qualidade da água (pH, condutividade elétrica, temperatura, potencial de
oxirredução, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos) através de um monitor multi-parâmetro. Para
a garantia da representatividade das amostras coletadas durante os procedimentos de amostragem,
serão utilizadas luvas de procedimento descartáveis e o recipiente de amostragem será lavado com
detergente não fosfatado (extran) e água deionizada entre um ponto de amostragem e outro.
Os pontos de monitoramento serão coincidentes aos utilizados no diagnóstico dos recursos hídricos
superficiais, de modo a avaliar os possíveis impactos sobre a qualidade da água do córrego dos Cochos e
da microbacia em que o empreendimento está inserido.
Para monitoramento da eficiência do sistema de drenagem e decantação de águas pluviais incidentes nas
cavas, será realizada inspeção visual nas estruturas de drenagem superficial e nos tanques de decantação
(Tabela 11.3.4 e Figura 11.3.3). A amostragem será realizada somente no período chuvoso e avaliada
através de ensaio com Cone Imhoff, na saída do tanque de decantação.
Tabela 11.3.4 - Pontos de monitoramento de águas superficiais
Descrição

Ponto

UTM E (m)

UTM N (m)

Monitoramento superficial a montante

A-01

228916

7514672

Monitoramento superficial a jusante

A-02

230550

7510072

Monitoramento superficial já realizado

P-01

230134

7513388

Monitoramento superficial já realizado

P-02

231097

7512620

Monitoramento superficial já realizado

P-03

230995

7512872

Monitoramento superficial já realizado

P-04

231064

7512974

11.3.3.3. Acompanhamento e avaliação
Deverão ser acompanhadas possíveis alterações na qualidade dos recursos hídricos superficiais, que
podem estar associadas ao empreendimento e seus equipamentos. As condições de qualidade da água
serão avaliadas quanto às características físico-químicas (pH, Eh, oxigênio dissolvido, temperatura,
condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos).
Para o acompanhamento e prevenção de possíveis contaminantes nas águas superficiais dos pontos
localizados a montante e a jusante da área objeto de licenciamento, as amostras de água deverão ser
analisadas em laboratório específico. De acordo com os padrões de água estipulados na Resolução
CONAMA nº 357/05. A avaliação dos resultados analíticos deverá ser realizada logo após a emissão dos
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laudos laboratoriais, consolidada em relatório técnico específico, enfatizando eventuais questões
identificadas e os respectivos planos de ação recomendados.

Figura 11.3.3- Localização dos pontos de monitoramento de águas superficiais

11.3.3.4. Periodicidade do monitoramento
Assim como estabelecido para o monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos, serão realizadas
campanhas semestrais para avaliar as características das águas superficiais. Os resultados serão
comparados aos valores obtidos no diagnóstico ambiental do presente estudo, que apresenta as
concentrações de cada parâmetro antes da ampliação do empreendimento (valores de background).
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Para o monitoramento da qualidade das águas pluviais drenadas das cavas, serão respeitados os
cronogramas de abertura das cavas, e o monitoramento também será realizado semestralmente até o
encerramento das atividades.

11.3.4. PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
11.3.4.1. Introdução
A Barra do Tietê já realiza atividades de extração, beneficiamento e expedição de argila para indústrias
cerâmicas da região em áreas licenciadas. O objeto de licenciamento em questão trata da ampliação da
área de lavra em substituição às atuais que estão se exaurindo.
A localização da empresa no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes e a existência de outras empresas de
mineração com atividades similares tornam a necessidade do incremento de medidas mitigadoras para o
impacto ambiental relativo à emissão de material particulado para atmosfera um fator de extrema
importância. Atualmente, a empresa já realiza a umectação constante das vias de circulação, possui
implantadas cortinas vegetais nas áreas de operação, armazena o produto em galpões e realiza o
transporte com caminhões enlonados.
Além de cumprir com os limites estabelecidos para emissão de material particulado pelo
empreendimento, conforme a Resolução CONAMA nº 491/2018, a empresa já vem tomando as medidas
para redução de suas emissões, em atendimento à Decisão de Diretoria da CETESB - D.D. nº 192/2016/C,
de 30/08/16, que aprova o “Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE) - Setor das
Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila” - Região de Controle 06 da PREFE 2014 - e dá outras
providências, tendo em vista que situa-se a distância superior a 2 quilômetros de núcleo urbano
consolidado do município de Rio Claro.
Dentre as medidas de redução da emissão de material particulado a principal foi o licenciamento de um
equipamento denominado de secador com filtro de mangas acoplado para retenção do pó em
substituição gradual à prática de secagem de argila ao ar livre. No âmbito regional pesquisadores e
empresas vem buscando outras medidas para substituir o procedimento de secagem de argila ao ar livre
pela melhor tecnologia que atenda aos objetivos preconizados no PREFE, às quais deverão ser
consideradas no futuro pela empresa conforme a viabilidade atestada pelos órgãos ambientais
competentes.
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A avaliação da qualidade do ar proposta neste programa será efetuada com base na caracterização da
concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS), definidas de maneira simplificada como material
particulado em suspensão cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm.
Para a verificação da emissão de gases provenientes dos veículos automotores do empreendimento, será
realizada a verificação da emissão excessiva de partículas de carbono elementar através da Escala de
Ringelmann.
Destaca-se que o desenvolvimento do plano ora apresentado está de acordo com as diretrizes
estabelecidas no Decreto CETESB nº 8.468/76 e na Norma ABNT NBR 9.547:1997 - Material Particulado
em Suspensão do Ar Ambiente.
Como medida adicional para o monitoramento propõe-se a realização de medições de material
particulado com auxílio de Amostrador de Grande Volume (Hi-Vol) em dois pontos estratégicos definidos
em função das áreas de operação e circulação do ar na atmosfera para avaliar a concentração de material
proveniente das áreas de beneficiamento e depósito e nas proximidades da área de extração. Os
resultados serão apresentados semestralmente através de Relatórios de Visita Técnica, que
posteriormente embasarão um Relatório de Desempenho Ambiental, elaborado ao fim de dois ciclos de
medição (duas campanhas).

11.3.4.2. Metodologia
Inicialmente, realizará a calibração do amostrador de grande volume (Hi-Vol) com o auxílio de um
dispositivo indicador de fluxo de ar, utilizando-se um Calibrador Padrão de Vazão. A amostragem do
material particulado será realizada através do Hi-Vol, que faz a sucção do ar durante um período de
24 h, a partir de um motor de sucção denominado motoaspirador, no qual o material particulado fica
retido em um filtro de fibra de vidro (inerte), não higroscópico e de baixa resistência à passagem do ar.
Como parte do procedimento, o filtro será pesado antes e depois do período de amostragem com o auxílio
de uma balança analítica de precisão, sob condições especiais de temperatura e umidade, a fim de se
determinar o ganho líquido em massa. O volume de ar amostrado, corrigido para condições padrão (25°C
e 760 mmHg), é determinado a partir da vazão medida e do tempo de amostragem.
Os pontos de monitoramento para a análise de material particulado serão os mesmos utilizados no
diagnóstico ambiental levando-se em conta a dinâmica dos ventos para fora do empreendimento. Estes
pontos foram definidos de forma a monitorar a eficiência das medidas mitigadoras já existentes nas áreas
atuais de operação, ou seja, no entorno das áreas já licenciadas de extração, beneficiamento, estocagem
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e expedição, além de terem sido definidos objetivando o futuro monitoramento das áreas de lavra objeto
deste licenciamento. Os pontos de monitoramento são apresentados na Figura 11.3.4 e na Tabela 11.3.5.

Figura 11.3.4- Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar

Tabela 11.3.5 - Pontos de monitoramento da qualidade do ar
Ponto

UTM E (m)

UTM N (m)

HV-1

229.247

7.514.269

HV-2

229.697

7.512.239

O resultado dos níveis de emissão de material particulado obtidos neste estudo e apresentados no
diagnóstico ambiental atendem a Resolução CONAMA 491/2018, porém, as medidas de controle e o
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monitoramento ambiental também visam à melhoria contínua de sua atividade e para evitar incômodos
à população do entorno.
Há de se considerar que o monitoramento não tem como distinguir os impactos de emissão de material
particulado relacionados exclusivamente à mineração de argila da empresa, tendo em vista que no
entorno direto do empreendimento são desenvolvidas atividades de plantio de cana de açúcar e seu
transporte, além de ocorrerem atividades de outras empresas de mineração de argila. Os resultados do
monitoramento permitirão avaliar se as atividades da empresa incluídas neste contexto atendem aos
limites estabelecidos pela legislação, de forma que seja intensificada a aplicação de medidas mitigadoras,
quando necessário.
Com relação ao monitoramento da emissão de fumaça pelos veículos do empreendimento a verificação
por meio da Escala de Ringelmann seguirá as diretrizes estabelecidas pelos Artigos 31 e 32 do Decreto
CETESB nº 8.468/76, que estabelecem que nenhum veículo automotor a óleo diesel poderá operar no
território do Estado de São Paulo emitindo fumaça com densidade colorimétrica superior ao Padrão 2 da
escala por mais de 5 segundos.

11.3.4.3. Acompanhamento e avaliação
O monitoramento permitirá a avaliação e a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento.
A massa de material particulado coletada será determinada através da técnica de concentração
gravimétrica. A concentração de PTS no ar ambiente é calculada dividindo-se a massa das partículas
coletadas pelo volume de ar amostrado, corrigido para condições padrões, e é expressa em microgramas
por metro cúbico (µg/m³). O método se aplica para medições de concentrações de PTS, com níveis entre
1-5 µg/m3 e para partículas que apresentam em sua maioria uma granulometria de até 100 µm,
dependendo da direção e velocidade dos ventos.
Os resultados obtidos a partir dos cálculos de determinação de PTS serão comparados com os padrões de
qualidade do ar para material particulado em suspensão, determinados pela Resolução CONAMA
nº 491/2018 e pelo Decreto Estadual nº 8.468/76, que estabelecem padrões de qualidade do ar tanto
para curtos períodos de exposição (médias de 24 h) como para períodos longos (médias anuais).
Os veículos automotores que emitirem fumaça acima dos padrões estabelecidos por lei, serão recolhidos
e passarão por avaliação e/ou manutenção de modo a solucionar eventuais desvios nos padrões de
emissão.
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11.3.4.4. Periodicidade do monitoramento
A avaliação da qualidade do ar, tendo em vista o bem-estar da população vizinha ao empreendimento e
a relação da quantidade de material em suspensão com a sazonalidade, será dada com a realização de
campanhas de amostragem semestrais (período chuvoso e de estiagem) até o encerramento das
atividades do empreendimento no local.

11.3.5. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO
11.3.5.1. Introdução
O Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído terá por objetivo avaliar e controlar o
conforto acústico nos arredores da mineração e ao longo das vias de escoamento de minério, permitindo
assim uma avaliação da eficácia das medidas de mitigação. Os resultados serão apresentados
periodicamente através de Relatório de Desempenho Ambiental.
Caso o monitoramento constate emissão de ruído pelas atividades de mineração acima do Nível de
Critério de Avaliação (NCA), serão definidas ações de reforço ou implantação de novas medidas
mitigadoras de modo a reestabelecer os níveis de ruído para dentro dos parâmetros estabelecidos.
A importância desse programa está associada tanto ao bem-estar da população no entorno do
empreendimento quanto à manutenção das características naturais do meio físico.
É importante ressaltar a empresa deverá seguir criteriosamente os padrões e diretrizes de saúde e
segurança ocupacional estabelecidas na legislação vigente e os colaboradores receberão todos os
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a proteção auricular, além de treinamento
para utilização dos mesmos.

11.3.5.2. Metodologia
A medição dos níveis de ruído será realizada através de medidor de nível de pressão sonora devidamente
calibrado.
O indicador ambiental a ser utilizado para avaliar a situação de exposição no local é o nível sonoro
existente em pontos próximos ao empreendimento e que foram caracterizados como Receptores
Potenciais Críticos no diagnóstico ambiental do presente estudo. Foram definidos 9 pontos para o
programa de monitoramento dos níveis de ruído abrangendo as áreas do empreendimento já licenciado
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e em operação, ADA e acessos à rodovia, até a Delta Cerâmica Ltda., conforme demonstram a Figura
11.3.5 e a Tabela 11.3.6. Cabe salientar que, caso necessária, a localização dos pontos de medição pode
ser alterada e readequada em função das características observadas ao longo da operação do
empreendimento.

Figura 11.3.5- Localização dos pontos de monitoramento de ruído

Tabela 11.3.6 - Pontos de monitoramento de ruído
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Ponto

UTM E (m)

UTM N (m)

R4

231.819

7.512.877

R5

233.895

7.512.675

11.3.5.3. Acompanhamento e avaliação
As leituras obtidas serão avaliadas de acordo com a norma ABNT NBR 10.151:2000 - Acústica - Avaliação
do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento, associado à Resolução
CONAMA nº 01/90, que define o nível máximo de ruído em ambiente externo durante o período diurno.

11.3.5.4. Periodicidade do monitoramento
O monitoramento dos ruídos será realizado em campanhas semestrais. Considerando que a ampliação da
área de lavra ora objeto de licenciamento não alterará a produção já licenciada, as edificações, número
de colaboradores ou implantação de novos equipamentos as medidas mitigadoras vêm sendo
devidamente aplicadas, sem registro de incômodos da população do entorno. Desta forma, as campanhas
ora propostas deverão ser realizadas para um período mínimo de 2 anos, contados a partir da atividade
do objeto alvo de licenciamento. Caso não sejam verificados valores representativos, o programa poderá
ser suspenso.

11.3.6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
11.3.6.1. Introdução
O Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental considera temas e atividades voltados à
conscientização da população sobre o empreendimento em questão, bem como busca provocar a reflexão
sobre possíveis consequências derivadas da interferência humana sobre o meio ambiente. Não obstante
tais práticas são ferramentas fundamentais para os processos de comunicação com a população residente
nas imediações da área diretamente afetada.
De acordo com o diagnóstico ambiental da ADA e da AID (mais especificamente com a pesquisa de
percepção realizada) e com a avaliação de impactos ambientais, foram definidas as ações de comunicação
e sensibilização ambiental que contemplam a realidade do entorno. Foram definidos o público alvo, a
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sistematização das atividades e o planejamento dos conteúdos. As respectivas atividades estão
sistematizadas através do cronograma apresentado e serão avaliadas através da metodologia proposta.
De acordo com as ponderações deste estudo, no que se refere ao diagnóstico do meio socioeconômico
os impactos gerados pela implantação do empreendimento serão percebidos, de maneira mais
significativa, em regiões específicas do município de Rio Claro. Assim, o público-alvo foi definido pela
composição de dois grupos:
•
•

Grupo mais sensível: moradores da área rural cujas propriedades incidam dentro ou no entorno
imediato da poligonal ANM 820.987/1995; e
Grupo de especial interesse: moradores do bairro Assistência, vizinho à Delta Cerâmica, que é
o principal consumidor do minério extraído pela BTC, cujos moradores estarão sujeitos aos
impactos ambientais previstos.

Será dada maior ênfase à população que compõe o grupo mais sensível, tendo em vista a maior
proximidade e influência do empreendimento em sua rotina. O canal de comunicação, por sua vez, será
estreitado com a população de ambos os grupos, por meio de ações em instituições de ensino, associação
de moradores e/ou ONGs que venham a atuar na região.

11.3.6.2. Metodologia
O programa foi desenvolvido a partir da análise dos dados relativos ao diagnóstico ambiental e impactos
associados, e estruturado a partir de levantamento bibliográfico referente às temáticas ambiental e
educacional, com posterior realização de trabalho de campo no local de estudo.
As ações previstas neste plano visam à abertura de um canal de diálogo contínuo entre a empresa e a
sociedade, tanto para implementação de práticas de educação ambiental, quanto para o fornecimento e
troca de informações ou qualquer tipo de esclarecimento demandado pela população. Com essa
finalidade as atividades serão estruturadas através de uma trama de práticas multidisciplinares e
interdependentes, as quais são brevemente descritas a seguir:
•
•
•
•
•
•

Produção de banner e folhetos informativos;
Apresentação de palestras temáticas aos alunos das escolas;
Capacitação de professores das escolas envolvidas;
Apresentação de palestras e execução de reuniões com a população local;
Visitas guiadas ao empreendimento; e
Disponibilização de canal de comunicação direto com a população (telefone e e-mail).
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Os eixos de comunicação pretendidos serão estabelecidos em conjunto com escolas públicas e
associações de moradores, como uma forma de fortalecer o caráter educacional e facilitar a transmissão
de conhecimento e o aprendizado.
Dado o caráter majoritariamente rural da AID, há apenas uma instituição de ensino dentro de seus limites,
a Escola Estadual - Professor Oscar de Almeida. Assim, serão adotadas ações sistemáticas de comunicação
junto à escola, através da apresentação de palestras temáticas por profissionais previamente habilitados
em conjunto com os profissionais da instituição. Em paralelo, será desenvolvida a capacitação de
professores pelos mesmos profissionais habilitados e o serão fornecidos instrumentos de comunicação
visual, como banners e folhetos.
A capacitação dos professores permite que a escola trabalhe temáticas locais relacionadas com meio
ambiente, fauna, flora, uso do solo, mineração, tráfego em vias não pavimentadas, entre outros, de forma
transversal ao currículo escolar. Dessa forma, pretende-se reforçar o programa de comunicação social e
educacional em pauta.
A sistematização das palestras e reuniões com os dois grupos da comunidade já detalhados ocorrerá
visando a melhor forma de transmissão do conteúdo na medida de não as tornar cansativas,
contemplando também atividades lúdicas diversas que contribuam para motivar a participação e
frequência da população. Além disso, a linguagem empregada será simples e adequada ao entendimento
de participantes de diferentes níveis de escolaridade, método que será aplicado tanto nas comunicações
orais quanto visuais. Nesses encontros serão entregues materiais informativos impressos.
A realização de todo o projeto de comunicação com a população será reforçado com a realização periódica
de visitas guiadas ao empreendimento, principalmente em parceria com escolas, outros estabelecimentos
de ensino e com associações do setor. A divulgação de atividades se dará através de programa informativo
impresso ou com auxílio dos meios de comunicação disponíveis.
Para o equacionamento dos questionamentos e dúvidas será criado um canal de comunicação com o
empreendedor, estabelecido via e-mail e telefone, que serão amplamente divulgados, viabilizando o
contato com moradores locais, escolas, associações e ONGs que venham a atuar na região, que direta ou
indiretamente possam estar sensíveis ao empreendimento.

11.3.6.3. Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e a avaliação das atividades propostas pelo presente programa serão desenvolvidos
através da realização anual de relatório analítico descritivo. Para subsidiar a execução do relatório serão
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tomadas fotografias das reuniões e palestras, que contarão com lista de presentes assinada. Este relatório
deverá também conter uma compilação do registro das comunicações junto à empresa pelos meios
disponibilizados (número de registros por canal, temas principais abordados, solicitações principais e
encaminhamentos das demandas).

11.3.6.4. Cronograma
As atividades propostas serão iniciadas assim que forem concedidas as devidas autorizações para o
empreendimento, estendendo-se até o encerramento das atividades.
Quanto à periodicidade das atividades, serão desenvolvidas anualmente durante a vida útil do
empreendimento, com exceção das visitas guiadas que ocorrerão sempre que agendadas e dos canais de
comunicação que estarão continuamente disponíveis. O espaçamento de tempo entre as atividades é
importante de modo a preservar a motivação e engajamento do público alvo.
Com esse pressuposto será realizada anualmente uma palestra/reunião aberta à comunidade, uma oficina
de capacitação de professores e a distribuição de materiais informativos para a comunidade local, além
de uma atividade educacional na Escola Estadual - Professor Oscar de Almeida.

11.3.7. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
11.3.7.1. Introdução
As atividades minerárias em geral, quando realizadas sem controle ou comprometimento com o meio e a
sociedade em que se inserem, podem trazer danos significativos ao meio ambiente. Nesse contexto é
fundamental a realização de ações de orientação aos colaboradores do empreendimento, de modo a
prevenir ou mitigar a ocorrência de possíveis impactos.
Em paralelo, a educação ambiental conduz a uma visão multidisciplinar de processos e feições naturais,
provocando a reflexão sobre possíveis consequências derivadas da interferência humana sobre o meio
ambiente. Tal reflexão, regida sob orientação adequada, amplia o interesse dos indivíduos a respeito de
desenvolvimento sustentável e gestão ambiental.
Diferentemente dos programas e projetos educacionais voltados à população em idade escolar ou ao
público em geral, o programa de comunicação interna e educação ambiental direcionado aos
colaboradores (público interno) visa fomentar boas práticas e sensibilizar os envolvidos nas práticas
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sustentáveis e incentivando a adoção de ações simples que podem ser desenvolvidas em sua rotina de
trabalho.
Nesse contexto, os principais objetivos do Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental estão
pautados nas seguintes premissas:
•
•

•
•

•

Sensibilização quanto à importância dos recursos naturais e de seu uso sustentável;
Conscientizar sobre os impactos ambientais resultantes de descuido ou falta de atenção
durante as atividades de trabalho, bem como de sua dimensão e do tempo necessário para sua
remediação;
Implantação de normas e procedimentos nas atividades visando à prevenção de riscos e
impactos;
Treinamento envolvendo o tema ambiente, saúde e segurança, reforçando a necessidade de
adoção de práticas de segurança como o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e
outras práticas para prevenção de doenças de origem ocupacional; e
Fortalecimento das noções e conhecimentos sobre a atividade da empresa de modo a melhor
interagir com as demandas da comunidade do entorno, principalmente no que concerne ao
atendimento de dúvidas e reclamações e a apontamentos de possíveis impactos decorrentes
das operações na mina.

11.3.7.2. Metodologia
As ações a serem desenvolvidas consistirão em palestras e reuniões entre a equipe de colaboradores e
um profissional habilitado a tratar dos temas supracitados, com a apresentação de slides, vídeos e
imagens de modo a realizar atividades interativas e proporcionar a troca de experiências entre os
participantes. O objetivo será motivar e tratar as temáticas de maneira didática e dinâmica, sem se tornar
um evento tedioso ou desinteressante.
Estas atividades poderão ser realizadas em grupos, de modo que todos os colaboradores participem e
contribuam para a troca de experiências.

11.3.7.3. Acompanhamento e Avaliação
As atividades propostas serão registradas em relatórios anuais, que consolidarão um resumo das ações
realizadas e apresentarão o conteúdo fornecido, fotografias e listas de presença assinadas.
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11.3.7.4. Cronograma
Igualmente ao programa a ser realizado com o público externo, as atividades contempladas no Programa
de Comunicação Interna e Educação Ambiental serão iniciadas com o recebimento da Licença de
Operação, estendendo-se até o encerramento das atividades.
As atividades terão periodicidade anual, durante a vida útil do empreendimento. Pretende-se realizar ao
menos uma palestra/reunião por ano com os colaboradores, buscando-se não tornar os eventos
repetitivos ou, ao contrário, raros. Ainda assim, caso constatada a necessidade de reciclagem dos
conhecimentos do público interno, seja de todo ele ou de determinado setor do empreendimento, ou até
mesmo a orientação a novos possíveis colaboradores, palestras adicionais poderão ser realizadas.

11.3.8. PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA VEGETAL
11.3.8.1. Introdução
A implantação de barreira vegetal tem como objetivo principal minimizar os impactos visuais (piora da
percepção da paisagem), bloquear a circulação de particulados e dos ruídos gerados na ADA, de modo a
reduzir os incômodos gerados pelo empreendimento à população do entorno. Este programa levou em
consideração o uso e ocupação do solo da área e o diagnóstico ambiental do meio antrópico de modo a
planejar a implantação de barreira vegetal adequada.
A partir do estudo de visadas realizado no diagnóstico do meio antrópico, foi feita a proposta dos locais
de implantação da barreira vegetal. Assim, na Figura 11.3.7 são indicadas as áreas previstas para a
implantação das cortinas vegetais com base nas informações apresentadas no diagnóstico e avaliação de
impactos.

11.3.8.2. Metodologia
A cortina vegetal caracteriza-se pela implantação orientada de indivíduos de duas espécies (arbórea e
arbustiva), distribuídos em linhas paralelas, de modo que as plantas de uma linha não fiquem alinhadas
com as plantas da linha adjacente, formando barreiras de isolamento.
A cortina vegetal será composta pela combinação de espécies de rápido crescimento, como eucalipto e
sansão-do-campo (Mimosa caesalpineafolia). Estas espécies agem de forma complementar na
estruturação da barreira a ser formada, uma vez que o eucalipto contribui para o fechamento superior da
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barreira, enquanto que o sansão-do-campo, para o fechamento inferior, impedindo, desta forma, a
visualização do empreendimento por quem circula pelas áreas lindeiras. Conforme apresentado na Figura
11.3.7, a barreira terá uma extensão total de 12,61 Km distribuídos no entorno das áreas de lavra.

Plantio das mudas
Para a constituição das barreiras, na cortina vegetal junto ao limite das áreas de lavra, haverá 2 linhas de
cortina e o espaçamento utilizado será de 2 m entre indivíduos da mesma linha e 1,5 m entre as linhas,
de acordo com o esquema apresentado na Figura 11.3.6. Para o fechamento completo da barreira, o
espaçamento entre indivíduos da mesma linha será de 2 m para eucaliptos e 30 cm para sansão-do-campo
(Mimosa caesalpineafolia), obtendo um total de 6.305 mudas de Eucalytus sp e 42.000 mudas de sansãodo-campo (Mimosa caesalpineafolia).

Figura 11.3.6 - Espaçamento entre plantas e linhas na cortina vegetal
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Figura 11.3.7 – Localização das áreas de implantação de cortinas vegetais

11.3.8.3. Acompanhamento e Avaliação
O Programa será desenvolvido concomitantemente ao início das atividades de ampliação de lavra, uma
vez que as áreas objeto de cortinamento não estão associadas diretamente à operação da mineração.
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A execução e acompanhamento do programa serão realizados por uma equipe técnica responsável e
conforme o respectivo cronograma de atividades a serem desenvolvidas, iniciando na fase de obtenção
da licença ambiental e abertura de cada cava.
O monitoramento ocorrerá semestralmente a partir da avaliação do desenvolvimento das mudas
plantadas e eficiência da barreira.

11.3.8.4. Cronograma
Estima-se que as atividades para a implantação da cortina vegetal serão desenvolvidas durante o período
de 2 (dois) anos antes de cada área de lavra iniciar sua operação, para que haja tempo suficiente de seu
desenvolvimento antes do início da extração propriamente dita. No primeiro ano, as atividades serão
iniciadas com o preparo do solo dois meses antes do plantio. O plantio das mudas será realizado durante
os 4 (quatro) meses subsequentes ao início das atividades.
A reposição das mudas que eventualmente não sobrevivam deve ocorrer em uma frequência trimestral e
a manutenção das mudas ocorrerá durante todos os meses do ano com os devidos tratos culturais
necessários até o sucesso de seu desenvolvimento.
Na Tabela 11.3.7 apresenta-se o cronograma do programa com as atividades previstas.
Tabela 11.3.7 - Cronograma do Programa de Implantação de Cortina Vegetal
ATIVIDADES
J

F

M A

M

ANO 1

ANO 2

Meses

Meses

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M A

M

J

J

A

S

O

N

D

Preparo do solo
Plantio
Reposição de mudas
Manutenção

11.3.9. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
11.3.9.1. Introdução
O Programa de Compensação Florestal tem como objetivo principal a compensação referente ao corte
dos indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas localizados na área de ampliação do
empreendimento. Não foram registradas Áreas de Preservação Permanente – APP de qualquer natureza
ou fragmentos de vegetação nativa no interior da ADA e, sendo assim, os trabalhos de revegetação tratam
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exclusivamente da compensação pelo corte dos indivíduos arbóreos nativos isolados, em conformidade
com as diretrizes da Resolução SMA nº 07/17.
O Programa de Compensação Florestal tem como referência a Resolução SMA nº 32/14, que estabelece
as diretrizes e orientações para a elaboração e o monitoramento dos projetos de restauração ecológica.
Dentre as áreas destinadas à recuperação, segundo o art. 5º, deve-se priorizar APPs, áreas com elevado
potencial de erodibilidade dos solos, áreas de interligação de fragmentos florestais remanescentes de
acordo com a classificação de conectividade da BIOTA/FAPESP, áreas localizadas em zonas de recarga
hídrica e de relevância ecológica, além de áreas localizadas em zona de amortecimento de Unidades de
Conservação.

11.3.9.2. Metodologia
O embasamento inicial do cálculo de áreas para o Programa de Compensação Florestal se deu por meio
da escala de classificação presente no mapa de “Áreas Prioritárias para a Restauração da Vegetação
Nativa”, Anexo I da Resolução SMA 07/17, que indica prioridade “Muito Alta” para a área de ampliação
do empreendimento.
Neste contexto, desenvolve-se o cálculo segundo o inciso IV do art. 4º da mesma resolução que trata da
compensação florestal por corte de indivíduos arbóreos isolados nativos, baseando-se nas diretrizes dos
incisos I e IV do art 5º da referida Resolução SMA 07 de 18 de janeiro de 2017, a saber:
“...Corte de árvores nativas isoladas localizadas em Municípios com índice de cobertura
vegetal nativa inferior ou igual a 5% (cinco por cento), conforme tabela constante do
Anexo II, deverá ser compensada na proporção de 15 para 1;”.
“...Corte de árvores nativas isoladas ameaçadas de extinção deverá ser compensada na
proporção de 30 para 1 qualquer que seja a sua localização.....”

Sob estas condições, o Programa de Compensação Florestal da ampliação da área de lavra pela Barra do
Tietê, prevendo o corte de 279 indivíduos arbóreos nativos isolados, não enquadrados em qualquer
categoria de ameaça de extinção, deverá contemplar uma área total de 4,19 ha, conforme apresentado
na Figura 11.3.8. O resumo do cálculo de área a ser compensada é apresentado na Tabela 11.3.8.
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Tabela 11.3.8 - Resumo das áreas destinadas ao Programa de Compensação Florestal
Legislação

Área Objeto

Resolução SMA 07/17

Corte de árvores isoladas não
ameaçadas de extinção
Corte de árvores isoladas ameaçadas de
extinção

Quantitativo

Fator
multiplicador

TOTAL

279

15

4,19¹ ha

0

30

0 ha

Total a ser destinado ao Programa de Compensação Florestal

4,19 ha

¹ A conversão do número de mudas nativas a serem plantadas para a área em hectares segue instrução do §1º art. 5º da Resolução
SMA 07/17, na proporção de 1.000 árvores por hectare.

É importante esclarecer que, conforme explanado no diagnóstico, foi possível cadastrar apenas 162
indivíduos por dificuldade de acesso aos demais, os quais foram estimados por imagens aéreas. Portanto,
para o cálculo da compensação, optou-se por considerar o número máximo de indivíduos (279) para
trabalhar de forma mais restritiva. Quando da atualização do número de indivíduos arbóreos previstos
para corte, também será atualizada a área da presente proposta de compensação florestal, já que existe
a possibilidade de alguns indivíduos estimados serem exóticos, o que reduzirá o cálculo da compensação.
As ações realizadas no Programa de Compensação Florestal serão constituídas de metodologias de
técnicas de preservação de vegetação nativa, manejo de espécies invasoras e exóticas bem como a
aplicação de técnicas nucleadoras caso julgue-se necessário. A área destinada à realização da
compensação florestal pelo corte de 279 indivíduos arbóreos isolados, está localizada no município
vizinho, Ipeúna, componente da mesma bacia hidrografia da área de ampliação da mineração e apresenta
mesma fitofisionomia da área de ampliação do empreendimento, conforme diretrizes do §3º do item III
constante no Artigo 7º da Resolução SMA nº 07 de 2017, a saber:
“§ 3º - Sem prejuízo dos parágrafos 1º e 2º, em caso de supressão de vegetação nativa,
corte de árvores isoladas e intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APP, nas
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs Alto Tietê, e
Piracicaba-Capivari-Jundiaí, a compensação deverá ser realizada em uma destas duas
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs.”

A área destinada à compensação, propriedade já pertencente à BTC (matrícula 25.450), adquirida com o
único objetivo de implantação de projetos de compensação florestal sem nenhum outro uso das terras,
apresenta vegetação nativa em estágio médio de regeneração sendo classificada como floresta estacional
semidecidual (Foto 11.3.1 e Foto 11.3.2). A vegetação nativa apresenta espécies arbóreas nativas
secundárias como Trichilia hirta, Cupania vernalis e Aegiphila intergifolia, com dossel fechado (Foto
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11.3.3) e serapilheira contínua de espessura fina a média (Foto 11.3.4). Sustentando a classificação do
estágio sucessional, o sub-bosque apresenta espécies da família Melastomataceae e do gênero Piper sp.

Foto 11.3.1 - Vista externa do fragmento de vegetação nativa alvo de compensação florestal

Foto 11.3.2 - Visão geral do interior do fragmento de vegetação nativa em estágio médio alvo de compensação
florestal

Foto 11.3.3 - Dossel fechado do fragmento alvo de
compensação

Foto 11.3.4 - Serrapilheira e sub-bosque do fragmento
alvo de compensação

Foram observados indícios de circulação de gado nas áreas internas e externas da vegetação nativa, bem
como o alto índice de desenvolvimento de lianas, localizadas principalmente na borda do fragmento. Tal
caracterização reforça a necessidade da aplicação das metodologias de preservação citadas, desta forma,
entende-se que a execução de cercamento apropriado das áreas alvo de compensação e sua manutenção
seja suficiente para evitar a interferência do gado na regeneração do sub-bosque. Não obstante, o manejo
das lianas presentes na borda do fragmento com o objetivo de reduzir a densidade das mesmas, propiciará
também um melhor índice de regeneração das espécies secundárias.
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Imóvel compensatório no município de Ipeúna

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

218.000

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

218.500

Legenda
Limite do imóvel

Y Y Y Y
Y Y Y Y
Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Y
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y
Z
Y

Áreas de Reserva Legal
Área proposta para compensação (4,19 ha)

7.527.500

7.528.000

7.528.500

217.500

0

³

150

1:7.500

300

m
RT312_F11-3-8_COMP_SG23.mxd - RIC

Datum: Sirgas 2000
Fuso UTM: 23 K
Imagem: Google Earth (2016)

Figura 11.3.8 - Área proposta para a realização da compensação florestal
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11.3.9.3. Acompanhamento e avaliação
O Programa será desenvolvido concomitantemente ao início das atividades de instalação do
empreendimento de argila. A comprovação das atividades e o sucesso da implantação do Programa de
Compensação Florestal serão realizados por meio de relatórios de monitoramento, conforme as
orientações e procedimentos estabelecidos pela Resolução SMA nº 32/14. A seguir, são descritas algumas
atividades propostas para o monitoramento das áreas:
•

Avaliação do estabelecimento e desenvolvimento da cobertura florestal;

•

Incremento da riqueza de espécies florestais;

•

Verificação da incidência de processos erosivos (assoreamento, sulcos e voçorocas); e

•

Ocorrência de perturbações naturais e/ou antrópicas.

11.3.10.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE

11.3.10.1.

Introdução

No diagnóstico da fauna foram detectadas diversas espécies, inclusive algumas ameaçadas de extinção,
como o A. aestiva (papagaio-verdadeiro), P. tajacu (cateto), o P. yangouaroundi (gato-mourisco) e o C.
brachyurus (lobo-guará), que habitam os fragmentos vegetais e matas existentes na AID e frequentam a
área do empreendimento (ADA), utilizando os canaviais, que, por mais que sejam áreas completamente
antropizadas, são utilizados por diversas espécies da fauna silvestre para forrageamento e deslocamento
entre os fragmentos de vegetação nativa da região, já que não apresentam grandes barreiras para o fluxo
de algumas espécies.
Assim, a comutação de grandes extensões de cultivo de cana-de-açúcar por áreas de mineração acarretará
na perda de rotas para tais espécies silvestres, além de um possível afugentamento por conta do aumento
do trânsito de pessoas e máquinas na região (elevando também o risco de atropelamento).
Estes impactos implicam na necessidade da proposição do presente Programa de Monitoramento da
Fauna Silvestre. O monitoramento de certos grupos taxonômicos pode oferecer informações muito
importantes para o entendimento da dinâmica da fauna local, como, por exemplo, mudanças nas áreas
de vida, estimativas de densidades, estratégias de forrageamento, rotas de migração e permanência de
populações da fauna, sobretudo naquelas espécies mais sensíveis.
O objetivo deste programa é monitorar os vertebrados terrestres silvestres (masto, herpeto e avifauna) a
fim de averiguar como a transformação da paisagem da ADA e o aumento da movimentação de máquinas
e pessoas (na ADA e em porções da AID) poderão afetar a fauna local e, a partir disso, elaborar propostas
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de conservação para as espécies mais sensíveis às intervenções, caso se mostrem necessárias.
Tal monitoramento deve priorizar as espécies ameaçadas de extinção detectadas no levantamento
primário do presente estudo ou que vierem a ser registradas na campanha de monitoramento prévia às
intervenções.

11.3.10.2.

Método

As atividades do monitoramento da fauna serão realizadas na ADA e AID e deverão ter início antes das
intervenções previstas para a ampliação do empreendimento e terão como alvo os grupos da fauna
terrestre (mastofauna - médio e grande porte, avifauna e herpetofauna) com ênfase às espécies sob
alguma categoria de ameaça de extinção.

Mastofauna
Para os mamíferos de médio e grande porte serão utilizados métodos complementares de investigação,
descritos a seguir.
•

Busca ativa (diurna e noturna): empregado para observações diretas (avistamentos), registros
auditivos de vocalizações e busca ativa por vestígios (fezes, tocas e pegadas) ao longo da área
e às margens dos cursos d’água, quando disponíveis. Os indícios indiretos encontrados deverão
ser fotografados e identificados segundo bibliografia específica. Para cada registro deverão ser
anotadas informações sobre a espécie e localização geográfica;

•

Armadilhas fotográficas: serão instaladas nos fragmentos de vegetação nativa ao longo da AID
e nas áreas de canavial da AID e da ADA quando possível;

•

Entrevistas: Sempre que possível serão realizadas entrevistas com moradores da região e
funcionários do empreendimento a fim de confirmar a presença/frequência de alguma espécie.

Avifauna
A amostragem das aves deverá ser realizada de forma quali-quantitativa, sendo a amostragem qualitativa
realizada por meio de censo (Buckland et al., 2001), que consiste no registro das espécies durante
caminhadas com velocidade constante por todos os ambientes existentes na área, sobretudo nos
fragmentos florestais e ao longo das margens das áreas úmidas e a amostragem quantitativa por meio de
listas de Makinnon ou por Pontos fixos, realizada por meio da alocação de pontos distantes ao menos 200
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metros entre si e período de permanência de dez minutos, quando serão anotados os indivíduos através
de contatos visuais e/ou auditivos (Develey, 2006).
Estes métodos quantitativos permitem o cálculo do Índice Pontual de Abundância (IPA) que indica a
abundância de cada espécie em relação ao seu coeficiente de detectabilidade. O IPA pode ser utilizado
para comparar a variação entre as populações de uma mesma espécie na escala temporal.
As espécies serão identificadas por meio de observações visuais com auxílio de binóculo e/ou pela
identificação das vocalizações. Evidências indiretas, como a localização de ninhos e penas, também serão
consideradas durante o monitoramento.
Herpetofauna
A herpetofauna deverá ser amostrada através da combinação dos seguintes métodos:
•

Procura visual (Campbell e Christman, 1982; Scott et al., 1989; Martins e Oliveira, 1998; Crump
e Scott Jr., 1994): a ser realizada durante o período diurno e noturno através de procura ativa
de espécies de anfíbios e répteis. A busca por espécies de répteis será realizada através da
procura ativa limitada pelo tempo (Campbell e Christman, 1982) que consistirá em caminhar
durante duas horas no período da manhã e duas horas à tarde, procurando em todos os
microambientes acessíveis por espécimes escondidos sob troncos, pedras, galhos etc.; e

•

Procura auditiva (Corn, 1994; Gerhardt, 1994; Heyer et al., 1994; Scott, 1994; Zimmerman,
1994): realizada para registrar as vocalizações dos anfíbios anuros. A procura deverá ser iniciada
no período crepuscular, com o auxílio de lanternas e minigravador digital, em ambientes com
acúmulo de água, camada da serapilheira, troncos, pedras e cavidades no solo.

11.3.10.3.

Acompanhamento e avaliação

Para o monitoramento da fauna será necessária uma equipe técnica constituída de, no mínimo, 03
biólogos de campo, especializados para o estudo de cada grupo selecionado (mastofauna, herpetofauna
e avifauna) e responsáveis por realizar as atividades de forma a garantir a execução satisfatória dos
métodos propostos anteriormente.
Ao considerar a avaliação do programa de monitoramento, propõe-se a elaboração de relatórios anuais
com a apresentação dos resultados obtidos, conclusões e adaptações das medidas mitigadoras, quando
se fizer necessário, para o acompanhamento por parte do órgão ambiental.
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11.3.10.4.

Cronograma

Considerando o disposto na Tabela 11.3.9 do Capítulo VII do presente EIA, a qual informa que a extração
pretendida será dividida em 6 áreas de lavra totalizando uma vida útil de 69 anos, e que a exploração se
dará sequencialmente, ou seja, cada módulo (cava) será previamente exaurido antes que o próximo entre
em atividade, sugere-se que as ações deste programa deverão começar antes do início das atividades de
implantação do 1º módulo e persistir por no mínimo dois anos de monitoramento por módulo iniciado.
Sugere-se, portanto, que o monitoramento seja realizado com no mínimo uma campanha de amostragem
prévia à instalação de cada cava e persistindo pelos dois anos seguintes com campanhas sazonais. Desta
maneira, o presente programa de monitoramento seguirá o cronograma a seguir.
Tabela 11.3.9 - Cronograma do Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
Módulo

Atividade

Período de atividade

-

Campanha de amostragem prévia à instalação das cavas 1
a6

Realização de medição antes do início das
atividades em cada cava

Cava 1

Campanhas de amostragem sazonais

Cava 2

Campanhas de amostragem sazonais

Cava 3

Campanhas de amostragem sazonais

Cava 4

Campanhas de amostragem sazonais

Cava 5

Campanhas de amostragem sazonais

Cava 6

Campanhas de amostragem sazonais

-

Relatório de acompanhamento do monitoramento

-

Relatório final do monitoramento
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12. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
12.1. INTRODUÇÃO
A ampliação das atividades de extração mineral no município de Rio Claro, objeto deste licenciamento
ambiental, causará impactos ambientais de forma local e regional. Portanto, conforme estabelecem o
Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/00, que criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
e o Artigo 2º da Instrução Normativa IBAMA nº 08/11, deverão ser destinados recursos para aplicação em
uma Unidade de Conservação (UC), preferencialmente de Proteção Integral, como forma de compensação
ambiental.
Segundo o Decreto Federal nº 6.848/09, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para
finalidade de compensação ambiental será calculado através do produto do grau de impacto ambiental
(GI) pelo valor de referência (VR).
Apesar de o presente Programa de Compensação Ambiental sugerir o valor do GI do empreendimento,
fundamentado em critério técnico aplicado nestes casos, o Decreto nº 6.848/09 e a Instrução Normativa
IBAMA nº 08/11 estabelecem que o órgão competente é quem definirá o mesmo, a partir das informações
apresentadas no presente Programa e no EIA. Nestes termos, o empreendedor realizará o aporte
financeiro em uma ou mais Unidades de Conservação, conforme o que for determinado pelo órgão
competente. Cabe também ao IBAMA, junto à Câmara de Compensação Ambiental, avaliar a sugestão da
Unidade de Conservação a ser beneficiada pela compensação ambiental apresentada neste estudo.

12.2. OBJETIVOS
Em atendimento ao Parecer Técnico nº 366/16/IE, o Programa de Compensação Ambiental contempla os
seguintes objetivos:
•

Propor ao órgão licenciador as medidas de compensação ambiental por danos ambientais
associados à implantação e operação da atividade (ampliação da área de lavra), por meio da
identificação de alternativas para aplicação dos recursos financeiros previstos na Lei Federal nº
9.985/00 (SNUC), bem como das Unidades de Conservação às quais poderá ser destinada tal
verba;

•

Subsidiar o órgão ambiental com as informações necessárias à tomada de decisão relativa ao
valor e destinação da Compensação Ambiental, apresentando uma proposta inicial de cálculo
dos índices regulamentados pelo Decreto Federal nº 4.340/02, conforme metodologia descrita
no Decreto Federal nº 6.848/09.
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12.3. METODOLOGIA
Conforme citado anteriormente, para se proceder ao cálculo da compensação ambiental, utilizou-se das
diretrizes constantes do Decreto Federal nº 6.848/09, cujos parâmetros e conceitos são apresentados a
seguir.

Valor de Compensação Ambiental (CA)
O Valor da Compensação Ambiental (CA) é obtido através do produto do grau de impacto (GI) pelo valor
de referência (VR) do empreendimento (CA = VR x GI).

Grau de Impacto (GI)
A graduação de impactos do empreendimento em avaliação é calculada com fins de fixação da
compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00, que versa o seguinte:
“Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.”

O Decreto Federal nº 4.340/02, que regulamenta a Lei Federal nº 9.985/00, orienta que o cálculo do GI
deve ser feito considerando, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente,
e representará a soma dos seguintes índices: Impacto sobre a Biodiversidade (ISB), Comprometimento de
Área Prioritária (CAP) e Influência em Unidades de Conservação (IUC), podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
A conceituação de cada um destes índices, de acordo com o Decreto nº 6.848/09 é apresentada a seguir:

ISB
Tem como objetivo “Contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na
sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem
para além da área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias.”.
Varia de 0 a 0,25%.
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Fórmula de cálculo:
ISB = IM x IB (IA+IT)/140
Onde:

IM – Índice de Magnitude
IB – Índice de Biodiversidade
IA – Índice de Abrangência
IT – Índice de Temporalidade

CAP
Tem como objetivo “Contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se insere.
Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas.
Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto,
ter suas intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas
prioritárias”.
Varia de 0 a 0,25%.
Fórmula de cálculo:
CAP = IM x ICAP x IT/70
Onde:

IM – Índice de Magnitude
ICAP – Índice de Comprometimento de Área Prioritária
IT – Índice de Temporalidade

IUC
Tem como objetivo avaliar a “influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas
zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados cumulativamente até o valor
máximo de 0,15%. Este IUC será diferente de 0 quando for constatada a incidência de impactos em
Unidades de Conservação ou suas zonas de amortecimento”.
Varia de 0 a 0,15%.
Não possui fórmula para cálculo, são atribuídos valores de acordo com a localização do empreendimento
em relação às UCs limítrofes.
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Atributos selecionados para a área
Tendo em vista as características da área, foram atribuídos para os cálculos os seguintes índices:
•

IM (Magnitude) = 3 (tendo em vista a natureza do estudo e a complexidade ambiental);

•

IB (Biodiversidade) = 3 (área de trânsito de espécies consideradas ameaçadas de extinção);

•

IA (Abrangência) = 4 (o impacto pode ultrapassar a área de uma bacia de primeira ordem);

•

IT (Temporalidade) = 4 (superior a 30 anos após a instalação do empreendimento);

•

ICAP (Comprometimento de Áreas Prioritárias) = 2 (impactos que afetem áreas de importância
biológica muito alta, de acordo escala de 3 a 5 do Mapa da Biota FAPESP);

•

IUC (Influência em Unidade de Conservação) = 0 (em função ausência da influência do
empreendimento em unidades de conservação); e

•

VR (Valor de Referência) = R$ 1.300.000,00 (custo da implantação do empreendimento,
conforme apresentado no Capítulo 7).

Cálculo do ISB e do CAP de acordo com os atributos selecionados
ISB = IM x IB (IA+IT)/140

CAP = IM x ICAP x IT/70

ISB = 3 x 3 (4+4) / 140

CAP = 3 x 2 x 4 /70

ISB = 72/140

CAP = 24 / 70

ISB = 0,51 → 0,25%

CAP = 0,34 → 0,25%

Cálculo do Grau de Impacto (GI)
GI = ISB + CAP + IUC
GI = 0,25 + 0,25 + 0
GI = 0,5%

Cálculo do Valor da Compensação Ambiental
CA = VR x GI
CA = R$ 1.300.000,00 x 0,5%
CA = R$ 6.500,00
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12.4. PROPOSTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO A SEREM BENEFICIADAS
A proposta de Unidades de Conservação (UCs) visa apresentar as características de áreas de especial
interesse para a preservação ou conservação que possam vir a ser beneficiadas pela ampliação do
empreendimento, amparada na Resolução CONAMA nº 371/06.
O Diagnóstico do Meio Biótico permitiu identificar, dentro da AII do empreendimento, três UCs, sendo
estas a APA Piracicaba/Juqueri Mirim (Área I), APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá (Perímetro Corumbataí)
e a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA).
As Unidades de Conservação estão parcialmente inseridas nos limites da AII do empreendimento, não
sendo diretamente afetadas pela ampliação (Figura 12.4.1).
Tendo em vista a análise desta UC, e as diretrizes estabelecidas pelo Artigo 9º da Resolução CONAMA nº
371/06, abaixo transcrito:
“O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação ambiental, respeitados os
critérios previstos no art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000 e a ordem de prioridades
estabelecida no art. 33 do Decreto nº 4.340 de 2002, deverá observar:
I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas
diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada, independentemente do
grupo a que pertençam, deverão estas ser beneficiárias com recursos da compensação
ambiental, considerando, entre outros, os critérios de proximidade, dimensão,
vulnerabilidade e infraestrutura existente; e
II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos
recursos oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à criação,
implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral
localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do
empreendimento ou atividade licenciada, considerando as Áreas Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade,
identificadas conforme o disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, bem
como as propostas apresentadas no EIA/RIMA.
Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na forma dos incisos
I e II deste artigo deverá ser empregado na criação, implantação ou manutenção de
outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao
disposto no SNUC.”
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Figura 12.4.1 – Unidades de Conservação na AII

e pelo Artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02, abaixo transcrito:
“A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº
9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve
obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
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III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação;
e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação
e área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento
Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de
Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos
da compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a
aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos
recursos naturais da unidade afetada.”

e pelo Artigo 36 do Decreto Federal nº 9.985/00, abaixo transcrito:
“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei. (Regulamento)
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade
não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo
com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. (Vide ADIN nº 3.3786, de 2008)
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de
conservação.
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§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona
de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser
uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo”.

Em consonância com os itens destacados nas transcrições das legislações anteriormente epigrafadas,
indica-se a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, ou Horto Florestal de Rio Claro, como
beneficiária dos recursos a serem destinados pela compensação ambiental da ampliação da área de lavra,
tendo em vista que a mesma se encontra dentro dos seus limites de AII.
É importante ressaltar que a ADA não está inserida em nenhuma UC e que parte da AID se insere nas APAs
Piracicaba-Juqueri-Mirim (Área 1) e Corumbataí-Botucatu-Tejupá. Apesar de sua maior proximidade com
o empreendimento, as APAs abrangem vários municípios e possuem menores restrições de conservação.
A UC de Proteção Integral mais próxima nessa categoria trata-se da Estação Ecológica de Itirapina com
2.300 ha e dista cerca de 34 km do empreendimento.
Diante desse contexto, entende-se que é mais relevante destinar o montante da compensação ambiental
do presente EIA/RIMA para a FEENA. Nesse caso, sugere-se que seja utilizado para atividades de
manutenção de sua infraestrutura, programas de educação ambiental para o incentivo da visitação
pública e o desenvolvimento de pesquisas científicas, às quais estão dentre os principais objetivos de uma
Floresta Nacional, de acordo com o Art. 27 da Lei Federal 9985/2000.
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13. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD
13.1. INTRODUÇÃO
De acordo com o Art. 2º do Decreto Federal nº 97.632/89 e Instrução Normativa do IBAMA 04/11, são
considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se
perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva
dos recursos ambientais, tornando-se uma área impossibilitada de retornar por uma trajetória natural, a
um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para outro estado que poderia ser
esperado. A recuperação de áreas degradadas foi definida pela citada Instrução Normativa como a
restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada,
que pode ser diferente de sua condição original.
A reparação de áreas degradadas está prevista no Art. 1º e 3º do citado decreto e determina que:
Art. 1 “Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão,
quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente,
plano de recuperação de área degradada [...]”.
Art. 3 “A recuperação deverá ter por objeto o retorno do sítio degradado a uma forma
de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando à
obtenção de uma estabilidade do meio ambiente”.

A possibilidade de um novo uso das áreas degradadas requer condições de estabilidade física (por
exemplo, que não atuem processos erosivos intensos e que não haja riscos induzidos de movimentação
do terreno), química (a área não deve estar sujeita a reações químicas que possam gerar compostos
nocivos à saúde humana ou ao ecossistema) e estabilidade biológica (por exemplo, no caso de área ser
utilizada para fins de conservação ambiental).
Rodrigues e Gandolfi (2001) denominam essas premissas como reabilitação ambiental, quando haveria o
retorno do ecossistema degradado a algum estado estável alternativo através de forte intervenção
antrópica que colocasse o ecossistema numa nova trajetória.
Segundo Castro (1998), os órgãos ambientais competentes, como licenciadores de atividades que exigem
o estudo prévio de impacto ambiental e de recuperação de áreas degradadas, deveriam introduzir no
formato da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) a necessidade de
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abordagem dos aspectos socioeconômicos para o “fechamento da mina” e a demonstração dos recursos
com que a reabilitação será realizada.
Na elaboração de um PRAD, o termo “recuperação” é empregado de forma mais genérica, entretanto, é
importante considerar três conceitos fundamentais desta matéria, que são:
•
•

•

Restauração (restoration) - Retorno completo da área degradada às condições existentes antes
da degradação;
Recuperação (reclamation) - Busca de condições ambientais próximas às condições anteriores
à intervenção, ou seja, trata-se de devolver ao local o equilíbrio e a estabilidade dos processos
atuantes; e
Reabilitação (reabilitation) - Reaproveitamento da área para outra finalidade (redestinação ou
redefinição).

Muitas vezes, a restauração (restoration) de uma área degradada não é possível ou viável técnica e
economicamente, devido as próprias características da intervenção (como no caso da mineração, onde
ocorre a alteração topográfica do terreno com a remoção de um volume elevado de material). Em muitos
projetos, entretanto, é possível a recuperação (reclamation) de modo que a área degradada possua
características muito próximas de uma realidade não degradada anterior. Na maioria dos casos,
vislumbra-se um uso futuro da área para outra finalidade, seja ela outra atividade econômica (como um
aterro, obra de infraestrutura, agricultura, loteamento, etc.), ou para fins sociais (como um parque, por
exemplo). Neste caso, adota-se o conceito de reabilitação (reabilitation).
Em todos os casos, de modo geral, a recuperação ambiental de áreas degradadas deve garantir a
possibilidade de um novo uso as porções do terreno, situação que requer condições de estabilidade física,
química e biológica.
A recuperação de uma área degradada requer planejamento e a execução de trabalhos que envolvem
geotecnia, processos biológicos (revegetação) e, em alguns casos, engenharia civil e hidrogeologia. Assim,
no contexto deste Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, serão abordados diferentes conceitos de
recuperação e reabilitação, de acordo com as características de cada área de intervenção.
Desta forma, este capítulo aborda as seguintes questões:
•
•
•
•
•

Plano de fechamento e desmobilização do empreendimento
Medidas de recuperação ambiental
Proposta de configuração final da área;
Cronograma de desenvolvimento das atividades;
Alternativas de usos futuros da área.
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Ressalta-se que as atividades de recuperação deverão ser realizadas conforme os projetos aprovados em
conjunto com os órgãos ambientais competentes incluindo-se os parâmetros e os interesses levantados
junto aos superficiários, além de considerar as atividades dos trechos já licenciados e em operação, cujas
atividades de recuperação ambiental já se encontram em andamento.
O custeio das atividades de recuperação e reabilitação da área deverá ser realizado a partir de recursos
financeiros gerados pela própria atividade de mineração. Da mesma forma, muitas atividades de
recuperação ambiental poderão ser desenvolvidas com equipamentos e mão-de-obra próprios.

13.2. OBJETIVOS
O conceito adotado para a recuperação da área envolve as 6 áreas de lavra (cavas) previstas neste projeto.
As atividades de recuperação serão desenvolvidas concomitantemente ao avanço da lavra e as propostas
de recuperação em cada cava são resumidas na Tabela 13.2.1 e as atividades de recuperação detalhadas
mais adiante.
Tabela 13.2.1 - Proposta de recuperação para as áreas da mineração
Área / módulo

Extensão (ha)

Proposta de recuperação

Área de lavra 1

6,40

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

Área de lavra 2

19,41

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

Área de lavra 3

106,75

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

Área de lavra 4

48,34

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

Área de lavra 5

45,16

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

Área de lavra 6

80,88

Reafeiçoamento dos taludes | Lagoa artificial

13.3. PLANO DE DESATIVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MINERÁRIO
Segundo Sánchez (2001), a desativação de empreendimentos minerários pode ser motivada pelos
seguintes aspectos: exaustão econômica ou física, mudanças de mercado, questões ambientais e
problemas gerenciais ou sociais.
Independentemente do motivo, a desativação da atividade e das instalações a ela vinculadas implica na
recuperação da área degradada e na reutilização do terreno. A desativação de minerações, quando se dá
com o abandono da área, ou mesmo pela desativação sem um planejamento adequado, pode causar risco
à segurança das pessoas que vivem nos arredores. Além disso, os passivos ambientais associados ao
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empreendimento (frentes de lavra / cavas, áreas alagadas, pilhas de estéreis, entre outros) precisam ser
solucionados por meio do plano de desativação do PRAD.
Este plano de desativação, portanto, tem como objetivo criar condições para garantir a completa
recuperação ou reabilitação e o posterior uso da área minerada, adotando como bases as diretrizes
constantes na norma NBR 13.030/99, em consonância com as Normas Reguladoras da Mineração - NRM
20 e 21, a partir da seguinte sequência de atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperação ambiental concomitantes ao avanço da lavra;
Desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura do
empreendimento;
Reafeiçoamento topográfico e estabilização geotécnica nos módulos de lavra e áreas de apoio,
quando necessário;
Recomposição do perfil pedológico;
Cobertura vegetal com gramíneas nos pisos das cavas e nos taludes;
Implantação de sistema definitivo de drenagens superficiais;
Acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação; e
Atualização topográfica.

As diretrizes para orientar a implantação e execução destas medidas serão descritas detalhadamente na
sequência.

13.3.1. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CONCOMITANTES AO AVANÇO DA LAVRA
As atividades de mineração da BTC são desenvolvidas com respaldo em licenças ambientais emitidas pela
CETESB, conforme detalhes apresentados na Tabela 13.3.1. Na operação atual do empreendimento,
atividades de recuperação ambiental já são realizadas concomitantemente ao avanço da lavra. Dentre
estas atividades destacam-se a estabilização dos taludes, construção de sistemas de escoamento de águas
pluviais e de sistemas de decantação dos finos (Foto 13.3.1 a Foto 13.3.8).
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Tabela 13.3.1 - Licenças da CETESB que autorizam o funcionamento do empreendimento
Área
construída
(m2)

Área de
Atividades ao
ar livre (m2)

Área do
módulo de
lavra (ha)

Processo
CETESB

Licença de
Operação (LO)

Validade da
licença

Processo ANM

21/00395/14

21007945

30/05/2021

820.385/99

30.402,00

25.120,00

8,58

21/10291/15

21007943

30/05/2021

-

2.404,79

1.735,00

-

21/10655/15

21007955

30/05/2021

820.842/99

-

20.000,00

6,88

21/10267/14

21007975

03/07/2021

820.841/99

7.100,00

85.400,00

17,06

21/10386/15

21006615

22/06/2021

-

-

151.880,00

-

39.906,79

436.015,00

32,52

Total

Foto 13.3.1 - Área de lavra em processo de
reafeiçoamento topográfico

Foto 13.3.2 - Avanço dos taludes e piso da cava atual

Foto 13.3.3 - Taludes estáveis em acesso à cava

Foto 13.3.4 - Taludes em processo de reafeiçoamento
topográfico
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Foto 13.3.5 - Área de lavra exaurida sendo recuperada
com material estéril. As águas pluviais acumuladas no
fundo da cava para decantação dos finos

Foto 13.3.6 - Área de lavra em processo de
aterramento com material estéril. Direcionamento das
águas pluviais para o fundo da cava para decantação de
finos

Foto 13.3.7 - Vala de drenagem escavada em solo para
disciplinamento de águas pluviais

Foto 13.3.8 - Reservatório de águas pluviais em cava já
exaurida

As propriedades onde são desenvolvidas as atividades de mineração atualmente, já tiveram suas Áreas
de Preservação Permanente (APPs) recuperadas com o plantio de mudas de espécies nativas. Também já
foram propostas áreas para delimitação e preservação da Reserva Legal ou áreas compensatórias no
Cadastro Ambiental Rural, conforme as informações apresentadas na Tabela 13.3.2.
O projeto de ampliação da lavra prevê a extração de argila em 6 cavas, cuja evolução das atividades se
dará conforme apresentado no plano de lavra (Capítulo VII), resumido na
Tabela 13.3.3 e nas plantas de configuração do empreendimento (Anexo III). Nestes locais a recuperação
também deverá ser concomitante ao avanço da lavra de forma a reduzir os impactos associados e
prepará-los para uso futuro.
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Tabela 13.3.2 - Situação das Reservas Legais das propriedades onde se localizam as áreas já licenciadas e em
operação do empreendimento
Matrícula

Propriedade

Área (ha)

Proprietário (s)

Município

CAR

Reserva
Legal (ha)

3.600

Sítio São Pedro

71,03

Luiz Ortigosa

Rio Claro

34439070188548

9,48761

21.809

Sítio Boa
Esperança

37,37

Luiz Ortigosa

Rio Claro

35439070188545

5,5955

20.894

Sítio São Luiz

30,81

Luiz Ortigosa

Rio Claro

35439070163366

3,8926

20.895

Sítio São Luiz

23,33

Duragres Indústria Cerâmica
Ltda.

Rio Claro

35439070163357

1,20003

38.556

Sítio Bicame

21,74

Duragres Indústria Cerâmica
Ltda.

Rio Claro

35439070153777

4,3869

25.450

Sítio Sant'Ana

61,69

Luiz Ortigosa e Barra do Tietê
Comercial Transportadora e
Serviços Ltda.

Ipeúna

352110103282232

12,3886

1

Reserva Legal de compensação para a matrícula nº 3.600 de mais 4,75 ha proposta na propriedade da matrícula 25.450,
conforme o CAR 35211010328223. Desta forma, a Reserva Legal proposta para a matrícula 3.600 totaliza 14,2376 ha.
2 Reserva Legal proposta para a matrícula nº 25.450 de 12,3886 ha e mais 4,75 ha proposto para compensação da Reserva
Legal da matrícula 3.600, conforme o CAR 34439070188548.
3 Reserva Legal de compensação para a matrícula nº 20.895 consta no CAR 35439070153777.

Tabela 13.3.3 - Avanço da área de lavra durante a vida útil do empreendimento
Cava

Área de lavra total de
cada cava objeto de
licenciamento (ha)

I

6,40

II

19,41

III

106,75

IV

48,34

V

45,16

VI

80,88

Total

306,94
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2,13
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4º

15,80
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3,61

25,81
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21,58
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27,33
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30,98
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23,90
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180,90
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211,11
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Para o desenvolvimento das atividades a empresa precisará adquirir ou arrendar as propriedades que
abrangem a área de ampliação, e que pertencem a diversos proprietários conforme matrículas
apresentadas no Anexo II F. A área objeto deste licenciamento será formada, então, por várias
propriedades, conforme a negociação com cada proprietário e as dimensões verificadas por meio da
documentação atualizada em cartório ou por meio de georreferenciamento, após obtenção da Licença
Prévia para o empreendimento.
Para que seja definida e delimitada a área da Reserva Legal destas propriedades será considerada a Lei
12.651/2012 (Código Florestal) e as situações distintas de cada matrícula. Cabe salientar que algumas das
propriedades que compõem a área de ampliação das atividades da BTC já possuem Reserva Legal
instituída ou proposta.
A estratégia da empresa em relação à definição das áreas de Reserva Legal considerará a situação
fundiária em que as diferentes propriedades se encontram e serão realizadas após a definição das áreas
finais das propriedades, que estão vinculadas diretamente ao trâmite do processo de licenciamento
ambiental.
Deverão ser propostas para averbação da Reserva Legal as áreas de mata existentes nestas propriedades
no limite exigido em lei, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme o caso, ou deverão
ser definidas áreas que apresentem maior grau de conservação, coberta por fragmento florestal em
regeneração, objetivando a conectividade ou formação de corredores ecológicos na região.
Alternativamente poderão ser indicadas áreas compensatórias nas propostas de Reserva Legal em
cumprimento às áreas definidas pelo Código Florestal e, para tal, deverá ser considerada a bacia
hidrográfica em que se encontra a área, a situação florestal, APPs, outras áreas de conservação ambiental
e indicações do próprio órgão ambiental.
Os projetos de recuperação das áreas deverão considerar a recuperação da APP do Córrego dos Cochos,
quando necessário, nas propriedades de terceiros, com cercamento das áreas e plantio de mudas de
espécies nativas. Os cursos d’água deverão ser protegidos, contribuindo para a manutenção da qualidade
da água nos recursos hídricos da região.

13.3.2. DESMOBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
A desmobilização de estruturas e equipamentos na área do empreendimento após o encerramento de
suas atividades se dará conforme previsto nos processos ambientais das áreas já licenciadas e em
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operação, tendo em vista que o licenciamento em questão trata da ampliação da área de lavra, sem a
implantação de novos equipamentos, estruturas ou edificações.

13.3.3. REAFEIÇOAMENTO TOPOGRÁFICO E ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA
O reafeiçoamento topográfico é uma atividade que tem como principal objetivo garantir a estabilidade
geotécnica do maciço. Consiste na realização de atividades de terraplanagem visando à remodelagem dos
taludes com relação à altura, inclinação e conformação das bermas, conforme planejamento de lavra e
de acordo com as características geotécnicas dos materiais (capeamento estéril ou maciço).
O desenvolvimento desta atividade permitirá também a correção de irregularidades do terreno e conferir
inclinação adequada das praças de modo a garantir o escoamento disciplinado das águas pluviais.
Estão previstos taludes individuais com até 10 m de altura e inclinação de 80° para a face do talude em
relação à horizontal e bermas finais com 5 m, visando oferecer segurança e produtividade operacional,
bem como boa recuperação final da área. Tais parâmetros foram definidos em função das características
do material, do porte das máquinas e veículos de carga e transporte, além de parâmetros de segurança
adotadas no empreendimento.
Resumidamente, na Cava I serão formados até 3 taludes de até 10 m de altura, na Cava II, 4 taludes de
até 7,5 m, na Cava III, serão até 5 taludes com altura de até 8,5 e 1 com até 8 m de altura. Situação
semelhante ocorrerá na Cava IV, na qual foram projetados 2 taludes de até 7,5 m e 1 de até 10 m.
Finalmente, nas Cavas V e VI serão formados, respectivamente, 3 taludes de até 10 m e 4 taludes de até
7,5 m de altura. A Foto 13.3.9 e a Foto 13.3.10 mostram exemplos de recuperação de taludes.

Foto 13.3.9 - Exemplo de taludes recuperados com
plantio de gramíneas
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No planejamento de lavra, foi adotado como limite inferior da cava a cota das drenagens do entorno, de
modo a criar uma proteção adicional às APPs de cursos d’água e nascentes. Desta forma, o pit final das
cavas corresponde às cotas mínimas de 547 m (Cava I), 557 m (Cava II), 532 m (Cava III), 567 m (Cava IV),
570 m (Cava V) e 577 m (Cava VI).
As atividades de lavra em todas as áreas serão desenvolvidas inicialmente em meia encosta e formarão
cava ao final da vida, assim, em um primeiro momento haverá um escoamento das águas pluviais em
direção à um tanque de decantação, localizado na porção mais baixa de cada cava.
Ao final da vida útil de cada cava, como já mencionado, será formado um rebaixo em relação à topografia
de entorno, uma cava com drenagem confinada e, por isso, será formada uma lâmina d’água devido ao
acúmulo das águas pluviais.

13.3.4. RECOMPOSIÇÃO PEDOLÓGICA
A recomposição do perfil pedológico nas áreas lavradas será realizada a partir do espalhamento de uma
camada de solo estéril (de aproximadamente 2 metros) seguida por uma fina camada de solo fértil (de
0,5 a 1 metro) sobre taludes (quando viável), bermas e praças. Estes materiais serão provenientes do
decapeamento das novas frentes de lavra. A recomposição do perfil pedológico em conjunto com a
manutenção de parâmetros geomecânicos, construção das estruturas de drenagem superficial e do
recobrimento com gramíneas, permitirá a estabilização física da área, evitando a ocorrência de
movimentos de massa e a intensificação de processos erosivos.
Durante o processo de recobrimento das áreas, será respeitado caimento de aproximadamente 2% rumo
às canaletas de escoamento, a fim de evitar a formação de pontos de alagamento e criando condições
para o desenvolvimento da vegetação. Após o espalhamento da camada de solo, será realizada a sua
descompactação por meio de gradeamento.
O material proveniente do decapeamento das novas frentes de lavra poderá ser utilizado imediatamente
na recuperação de áreas já lavradas e exauridas ou poderá ser temporariamente estocado para uso futuro
em atividades de recuperação ambiental. Neste caso, serão utilizadas as próprias áreas de lavra exauridas
para estocagem deste material. Para tanto, a camada fértil será acondicionada em leiras (com no máximo
4 m de altura) que serão recobertas por vegetação herbácea para a manutenção de sua fertilidade. Para
esta finalidade, o solo poderá ser recoberto com leguminosas, que são plantas que fixam o nitrogênio no
solo, e bastante utilizadas na agricultura como adubação verde.
Após o recobrimento das áreas mineradas com solo fértil, será realizada calagem para a correção de pH
e adubação para recomposição dos nutrientes eventualmente esgotados.
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Foto 13.3.11 mostra um exemplo de recuperação dos taludes de uma mineração localizada no município de
Piracicaba/SP com a disposição de material estéril, recomposição pedológica e plantio de gramíneas ou mudas
de espécies nativas

Foto 13.3.11 - Exemplo de recuperação dos taludes mediante a recomposição pedológica e plantio de gramíneas
ou mudas de espécies nativas em área de mineração localizada no município de Piracicaba/SP. A seta indica o
início de área recuperada e o sentido da evolução da recuperação
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13.3.5. REVEGETAÇÃO DO TERRENO E DAS ÁREAS DE LAVRA
Após o recobrimento com solo será realizado o plantio de gramíneas em toda extensão dos taludes,
bermas e praças Tal medida visa garantir uma proteção do solo contra processos erosivos, manutenção
da fertilidade e desenvolvimento da estrutura física e textural do mesmo.
Forragem do solo com gramíneas apresenta como vantagem o rápido crescimento, propicia boa cobertura
do solo e auxilia no controle da erosão. As gramíneas têm boa capacidade para reestruturar o solo devido
ao seu sistema radicular e são muito eficientes no controle da desagregação das partículas pela ação
pluvial. As leguminosas auxiliam na recuperação da fertilidade, devido a sua capacidade de fixar o
nitrogênio e, também, pela grande quantidade de massa verde que produzem e incorporam ao solo. A
consorciação de espécies de gramíneas e leguminosas conjuga vantagens e, por isso, o seu uso é
recomendável para o recobrimento dos taludes de solo na área da cava e nos pátios de estocagem. Entre
as gramíneas possíveis de utilização, há uma diversidade de espécies que podem ser utilizadas, como as
do gênero braquiária ou cynodon.

13.3.6. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS
A implantação de um sistema de drenagem de águas superficiais tem como função disciplinar as águas
pluviais incidentes na área. No projeto em questão, durante a operação, será construído um sistema de
drenagem provisório, e, após o término da lavra, a construção de um sistema definitivo.
A principal diferença entre os sistemas de drenagem provisório e definitivo é que o primeiro pode ser
remodelado conforme o avanço da lavra e conforme a necessidade. Algumas estruturas não são
necessárias (como escadas hidráulicas) e as demais são escavadas no solo.
No sistema de drenagem definitivo, quando a área já está em sua configuração final, as estruturas de
drenagem podem ser permanentes e construídas em alvenaria. Em taludes finais, é possível a construção
de escadas hidráulicas e canaletas de pé de talude nas bermas.
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Foto 13.3.12 - Exemplo de canaleta escavada em solo,
preenchida com gabião para drenagem

Foto 13.3.13 - Exemplo de escada hidráulica
impermeabilizadas com concreto

Para as áreas de lavra será construído um sistema de drenagem contendo canaletas de pé de talude,
escadas hidráulicas, valetas perimetrais, tanques de decantação e caixas de dissipação de energia, de
modo a direcionar para o interior da cava onde formará uma lagoa artificial.
As estruturas de contenção de sedimentos e acumulações nos drenos (tanques de decantação e caixas de
dissipação de energia), passarão por desassoreamento periodicamente.
As dimensões previstas para as canaletas para escoamento das águas pluviais para implantação nos pés
dos taludes são apresentadas abaixo:
b =0,6
m =0,3
h =1
B =1,2

B
1

h
m
m

b

Canaletas de escoamento de águas pluviais

Para a área em questão, durante a fase de funcionamento da mineração, serão implantadas canaletas
trapezoidais sem revestimento (para a área operacional serão construídas canaletas longitudinais e nos
taludes - bermas e canaletas perimetrais). Ao final das atividades, as canaletas não revestidas serão
substituídas por canaletas trapezoidais revestidas com concreto.
As escadas hidráulicas visam reduzir a velocidade das águas superficiais, em encostas com inclinações
elevadas e serão construídas nos taludes, em locais de maior descarga de águas pluviais.
Durante a operação da mineração, serão construídos tanques de decantação na parte baixa do terreno
de cada uma das áreas de lavra para decantação dos finos. Estes tanques terão dimensões 50 m x 100 m
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x 2 m, o que permitirá o armazenamento de até 10.000 m3 de águas pluviais cada um e a sua principal
função será acumular os sedimentos carreados pelas águas pluviais, de modo que a água esteja clarificada
para o uso nas umidificações dos acessos existentes. O tanque será limpo periodicamente por meio de
retroescavadora e o material (sedimento fino) retirado será utilizado para recuperação de áreas já
mineradas pela empresa.
Ao fim da vida útil de cada módulo a cava será rebaixada em relação ao terreno no entorno, de forma que
uma lâmina d’água de acúmulo de águas pluviais será formada na porção mais baixa por meio do sistema
de disciplinamento do escoamento de águas pluviais para a drenagem confinada no interior das cavas.

13.3.7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
Como parte das medidas de controle, será realizada avaliação semestral das medidas adotadas durante
as atividades de descomissionamento, incluindo a avaliação da estabilidade geotécnica do maciço rochoso
e o acompanhamento das ações de recuperação da cobertura vegetal. Associado a esses
acompanhamentos, deverão ser executadas medidas de cercamento das áreas visando impedir o acesso
de pessoas não autorizadas à área e a interdição dos acessos às áreas perigosas.
Após os trabalhos de recuperação ambiental do empreendimento, a empresa fará o levantamento
topográfico de detalhe da área que deverá estar em consonância com a Planta de Configuração Final da
Área Recuperada.
A configuração final da área recuperada está representada na planta do Anexo XIX. Após o fim da vida
útil da jazida e encerradas as atividades de mineração e recuperação ambiental, a área de intervenção
deverá estar estável física, química e biologicamente.
A conformação topográfica das áreas lavradas permitirá o desenvolvimento de diversas atividades, sejam
elas com finalidade econômica (agropecuária), residencial, ou para outros usos.
As medidas constantes do presente plano de recuperação de áreas degradadas irão possibilitar, a médio
e longo prazos, a segurança legal quanto à proteção de fragmentos florestais presentes na propriedade,
auxiliando na dinâmica e no aumento da diversidade da fauna e da flora locais.

13.4. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
O desenvolvimento e controle das atividades de recuperação ambiental serão monitorados
semestralmente. As medidas de controle envolverão avaliação da estabilidade geológica-geotécnica dos
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taludes, desenvolvimento do solo e da cobertura vegetal, bem como o monitoramento das águas
superficiais e subterrâneas. Tais avaliações e monitoramentos são descritos no capítulo dos Programas
Ambientais (Capítulo XI).
Associadas a esses monitoramentos, deverão ser executadas medidas que impeçam o acesso de pessoas
não autorizadas às áreas e a interdição dos acessos às áreas perigosas.

13.5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
O cronograma das atividades de recuperação foi estabelecido de forma que os trabalhos propostos se
desenvolvam concomitantemente às fases de implantação, operação e desativação do empreendimento,
visando sua preparação para o uso futuro.
A Tabela 13.5.1 apresenta o cronograma dos trabalhos descritos neste capítulo. Estima-se que os
trabalhos de recuperação após o término da vida útil do empreendimento tenham duração de dois anos.
Tabela 13.5.1 - Cronograma de desenvolvimento das atividades de recuperação da área
Atividades Propostas

Vida útil do
empreendimento

Anos - Após encerramento
das atividades
1

2

Atividades de recuperação ambiental concomitantes ao avanço da
lavra
Desmobilização de equipamentos e instalações civis
Reafeiçoamento topográfico e estabilização geotécnica de áreas
Recomposição pedológica
Revegetação do terreno e das áreas de lavra
Implantação de sistema de drenagem de águas superficiais
Atualização da planta topográfica da propriedade
Monitoramento das atividades de recuperação ambiental

13.6. POTENCIAIS USOS APÓS RECUPERAÇÃO
Segundo Bittar (1997), a recuperação de áreas degradadas por mineração em regiões próximas a centros
urbanos pode ser considerada como um processo que deve compreender os procedimentos e medidas
necessários à estabilização do ambiente e à progressiva instalação de um uso do solo previamente
planejado. O objetivo primordial deve ser o equilíbrio da área em relação ao meio circunvizinho. Para isso,
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o uso pós-mineração proposto deve estar em conformidade com as condições ambientais e culturais do
entorno.
No estudo de potenciais usos futuros para a área em questão, deve-se considerar, inicialmente, que a
atividade de mineração é uma atividade de muito longo prazo (neste caso, mais de 60 anos). Assim, é
importante levar em consideração, que há muitas variáveis decisivas na definição destas alternativas de
uso futuro, como momento econômico, aspectos legais, urbanização, zoneamento municipal, etc., e que
podem mudar ao longo deste longo período. Desta forma, qualquer proposição de uso futuro leva em
consideração as condições atuais que não necessariamente serão as mesmas no futuro.
Segundo FIESP (2017), reinserir a área então ocupada pela mineração no contexto local de uso e do solo
é indispensável no final da vida útil do empreendimento, pois mais do que atender os compromissos
socioeconômicos e ambientais, trata-se da adoção da forma adequada de encerramento da atividade.
Ressalta-se ainda que neste caso a reinserção supracitada poderá ser feita durante a vida útil do
empreendimento, já que a recuperação das áreas degradadas ocorrerá de forma concomitante às
atividades minerárias. Esta situação é possível por se tratar de uma operação modular que possibilitará a
execução de ambas atividades (extração e recuperação) de forma independente.
De acordo com as metodologias descritas no Guia para Desenvolvimento e Reabilitação de Cavas e
Pedreiras (Ontario Department of Mines, 1970), a atividade minerária concomitante à recuperação das
áreas degradadas é possível por meio de uma operacionalização planejada do empreendimento,
envolvendo a utilização na recuperação, maquinário já presente na área, bem como a reutilização de
material estéril não comercializável no aterramento.
Ainda segundo o Departamento de Minas de Ontário (1970), para a recuperação das áreas degradadas no
contexto geotécnico não é necessário o aterramento total das cavas exauridas para que esta atinja a cota
original, sendo necessário, de acordo com Bittar (1997), apenas o alcance da estabilidade física, química
e biológica.
Neste contexto, salienta-se que a todas as propostas de uso futuro elencadas a seguir preconizam os
parâmetros para a obtenção destas estabilidades, possibilitando a devolução das referidas áreas à futuros
usos urbanos ou rurais.
Ressalta-se ainda que as proposta abaixo não necessariamente serão executadas pela BTC, sendo apenas
a estabilização e recuperação das áreas mineradas de responsabilidade da empresa em questão.
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13.6.1. RESERVATÓRIO DE ÁGUA
A identificação da necessidade de implantação de um reservatório de água como fonte alternativa de
abastecimento para o município é fundamentada na percepção da suscetibilidade que a região possui no
que tange a escassez hídrica. Assim, propõe-se a utilização das áreas de lavra remanescente da mineração
(cava) como a fonte de abastecimento para o município em situações de alta demanda ou emergenciais.
A água também deverá ser utilizada para umectação das vias durante a vida útil do empreendimento.
A Foto 13.6.1 mostra um reservatório de águas pluviais formado em cava já exaurida próximo à área
objeto de ampliação, cuja configuração é similar à que se propõe para uso futuro.
Se considerada a configuração final da área de lavra V com 45,16 ha e uma profundidade de lâmina d’água
de 30 metros, tal reservatório poderá armazenar aproximadamente 13,5 milhões de metros cúbicos de
água.
Sugere-se que a utilização de água deste reservatório ocorra nos horários de maior demanda ou em casos
de emergência, tendo em vista que a vazão de entrada (águas pluviais) é menor que a de saída, devido à
grande área da lagoa artificial formada e da alta taxa de evaporação.

Foto 13.6.1 - A lagoa no centro da foto mostra uma área já minerada no município de Rio Claro/SP e em processo
de recuperação com a formação de reservatório de água em área contígua a do empreendimento e pertencente
à BTC
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13.6.2. IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA
O projeto apresentado baseia-se na percepção de que a localização do empreendimento em área rural, a
pouco mais de 2 km da mancha urbana do município de Rio Claro favorece o desenvolvimento de
atividades de lazer à população.
Ressalta-se que, para que tal proposta possa ser efetivada deverá ainda ser contemplada uma área para
a construção de uma fábrica e um frigorífico para o processamento dos produtos, que poderão ser feitos
aproveitando-se as edificações existentes. A Foto 13.6.2 mostra um exemplo de uma antiga cava de
mineração utilizada atualmente como pesqueiro no município de Tremembé/SP.

Foto 13.6.2 - Antiga cava de areia utilizada atualmente como “Lanchonete e Pesqueiro Valed”, em Tremembé/SP

13.6.3. AGRICULTURA
O projeto apresentado baseia-se na percepção de que a localização do empreendimento nessa região
específica de Rio Claro favorece o desenvolvimento de atividades relacionadas ao plantio de cana de
açúcar. A proposta considera ainda que a região se caracteriza por uma matriz predominantemente rural,
tornando mais atrativa a implantação de usos futuros associados à dinâmica econômica rural a curto e
médio prazo.
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Conforme o interesse do proprietário do solo e dos órgãos licenciadores, ao término da vida útil a área
poderá ter o incremento de solo orgânico e posterior plantio de gramíneas para o enriquecimento dos
nutrientes do solo. Para a realização do plantio de cana de açúcar o solo deverá ainda passar por
procedimentos de calagem para atingir as condições necessárias de desenvolvimento da cultura.

13.6.4. APROVEITAMENTO IMOBILIÁRIO
Considerando que as áreas distam pouco mais de 2 km do centro urbano do município de Rio Claro, o
local poderá ser aproveitado para empreendimento imobiliário tal como hotel, loteamento ou área
industrial, desde que previsto no Plano Diretor do município e autorizado pelos órgãos licenciadores, com
possibilidade de usos relacionados a lazer integrando-os ao paisagismo local quanto às lagoas formadas
durante a atividade minerária incrementando a dinâmica econômica associada à maior urbanização do
município.
É possível elencar alguns exemplos de minerações que hoje apresentam uma paisagem integrada com a
formação de lagos, reflorestamento com espécies nativas e o ambiente urbanizado e industrial tais como
áreas recuperadas no Vale do Paraíba, nos municípios de Jacareí e Taubaté/SP (Foto 13.6.3 e Foto 13.6.5).

Foto 13.6.3 - No município de Jacareí-SP a área do
antigo “Porto Itareia”, situada em área industrial, foi
licenciada e aterrada com resíduos classificados da
construção civil

Foto 13.6.4 - Na região do Vale do Paraíba, na área do
antigo Porto Vale, em Taubaté/SP, a área de mineração
recuperada vem atualmente sendo parte da construção
de um hotel que integrará a lagoa formada pela antiga
cava ao paisagismo

13.6.5. ATERRO DE INERTES
Uma alternativa para a área, tendo em vista a proximidade com o centro urbano do município de Rio
Claro/SP é a implantação de um aterro de inertes.
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A implantação de um aterro de inertes tem como vantagem o reafeiçoamento topográfico a uma
configuração próxima do terreno original, reduzindo qualquer risco geotécnico associado à antiga cava e
mineração. A Foto 13.6.5 mostra um exemplo de uma antiga mineração de carvão em Nova Escócia,
Canadá e a Foto 13.6.6 mostra a mesma área após seu aterramento e recuperação ambiental.

Foto 13.6.5 - Antiga mineração em Nova Escócia,
Canadá

Foto 13.6.6 - Área de antiga mineração aterrada em
Nova Escócia, Canadá

13.6.6. IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E DE USO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS
No contexto do município de Rio Claro/SP uma alternativa para uso futuro das áreas de lavra é a
implantação de parques para uso da população ou mesmo para atividades esportivas. Este uso deve ser
direcionado por meio de projetos aprovados pelos órgãos competentes juntamente com os proprietários
do solo e outras partes interessadas de forma a integrar o novo uso à paisagem existente.
As fotos a seguir (Foto 13.6.7 a Foto 13.6.16) mostram exemplos de antigas áreas de mineração
recuperadas em Cornwall, na Inglaterra, em Ribeirão Preto/SP e em São Paulo/SP, cujo uso futuro se
destinou a parques de uso da população.
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Foto 13.6.7 - Área de extração de caulim em Cornwall,
Inglaterra posteriormente recuperada para a
construção de estufas de floresta tropical

Foto 13.6.8 - Projeto Eden, Cornwall, Inglaterra, onde
foram construídas estufas para a criação de floresta
tropical em uma grande área de lazer

Foto 13.6.9 - Área de extração de basalto no município
de Ribeirão Preto/SP, posteriormente recuperada para
a formação do Parque Curupira

Foto 13.6.10 - Parque Curupira no município de
Ribeirão Preto/SP atualmente

Foto 13.6.11 - Área de extração de areia no município
de São Paulo/SP posteriormente recuperada para a
formação do Parque Ibirapuera

Foto 13.6.12 - Parque Ibirapuera no município de São
Paulo/SP atualmente
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Foto 13.6.13 - Vista aérea de área de extração de areia
no município de São Paulo posteriormente recuperada
para a formação do Parque Villa Lobos

Foto 13.6.14 - Vista aérea do Parque Villa Lobos no
município de São Paulo/SP atualmente

Foto 13.6.15 - Área de extração de areia no município Foto 13.6.16 - Raia Olímpica da USP no município de
de São Paulo/SP posteriormente recuperada para a São Paulo/SP atualmente
formação da raia olímpica da USP

13.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme apresentado, a atividade de mineração, por sua natureza intrínseca, é finita. De acordo com a
vida útil de jazida, estabelecida por condicionantes técnicos, tecnológicos e ambientais, pode-se agregar
maior ou menor tempo de operação ao empreendimento.
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Neste sentido, entende-se que de maneira geral a mineração não se reporta ao uso final da área, mas sim
a um uso intermediário, temporário e, que neste contexto, exige vários cuidados ao longo de sua operação
e após seu término, de modo que sejam garantidas condições de estabilidade tais que suportem seu uso
futuro.
De maneira específica, entende-se que após os 69 (sessenta e nove) anos de operação da Barra do Tietê
Comercial e Serviços Ltda., sob as diretrizes técnicas e operacionais mencionadas neste projeto, bem
como dos Programas Ambientais a serem implementados, a área possuirá plenas e totais condições de
estabilidade física, química e biológica, sem ter deixado de cumprir sua vocação de “jazida mineral” e
estando apta para seu novo uso, de acordo com as necessidades e expectativas à época do fechamento
da mina.
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) desenvolvido pela Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. (BTC)
visa instruir o processo de licenciamento ambiental da atividade de “ampliação de área de lavra de
argila” localizada na zona rural do município de Rio Claro, com a finalidade de obtenção da Licença
Prévia (LP), que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento.
Este é um estudo bastante complexo e detalhado, que envolveu uma equipe técnica multidisciplinar
composta por diversos profissionais de várias áreas. Neste estudo, foi realizada uma caracterização dos
meios físico, antrópico e biótico nas três áreas de influência definidas (Área de Influência Indireta – AII,
Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA).
O presente estudo foi estritamente focado no objeto deste novo licenciamento ambiental, que é a
ampliação da área de lavra, de modo que, quando necessário, as atividades da operação atual foram
descritas para contextualizar o empreendimento como um todo. Assim, considerando que a empresa já
desenvolve atividades de mineração, foi feita, quando necessária, uma análise crítica da situação atual
do empreendimento em operação (que já possui as devidas licenças ambientais).
Assim, de acordo com as projeções futuras da empresa, não será necessária a ampliação do volume de
produção mensal de argila, uma vez que a produção atual já licenciada atende às demandas da
empresa, assim como as áreas de atividades ao ar livre, áreas construídas e equipamentos atualmente já
licenciados atenderão também.
Atualmente, a lavra vem sendo realizada dentro dos limites dos processos ANM 820.385/99, 820.841/99
e 820.842/99. As áreas de lavra a serem licenciadas abordadas neste estudo localizam-se nos limites do
processo ANM 820.987/1995, contíguo aos outros processos. Assim, a ampliação pretendida visa dar
continuidade à atividade que já vem ocorrendo em áreas contíguas, cujas reservas entrarão em
exaustão nos próximos 7 anos, motivo pelo qual a empresa já iniciou o licenciamento ambiental da
ampliação do empreendimento.
Para o desenvolvimento das atividades de lavra no processo ANM 820.987/1995 a empresa deverá
adquirir ou arrendar as propriedades que abrangem a área objeto de ampliação de lavra, e que
pertencem a diversos proprietários, desde que a viabilidade ambiental do projeto seja aprovada e após
a emissão de licença ambiental da CETESB, medida que se faz necessária tendo em vista a grande
especulação imobiliária associada às áreas onde ocorrem as jazidas minerais do Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes.
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Considerando-se as reservas lavráveis das áreas proposta para ampliação em 64.743.843 t e a produção
máxima já licenciada para o empreendimento (de 80.000 t/mês), a vida útil será ampliada em 69 anos.
Com isso, a empresa visa atender a uma demanda da cadeia produtiva da indústria cerâmica do Polo
Cerâmico de Santa Gertrudes (uma das mais importantes atividades econômicas da região), dando
continuidade ao suprimento de argila para fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos, matéria
prima fundamental para indústrias cerâmicas de Rio Claro.
Deste modo, a abertura das novas áreas de lavra se dará conforme o esgotamento das jazidas em
operação, em um ciclo que se inicia com o decapeamento da nova área de lavra e exposição do minério,
ao mesmo tempo em que se desenvolvem as atividades de recuperação ambiental e fechamento das
áreas já lavradas e exauridas.
No que diz respeito à compatibilidade com os zoneamentos municipais e estaduais incidentes, o projeto
está integralmente dentro dos usos permitidos (como pode ser atestado pela Certidão de Uso do Solo –
Anexo II-C), e respeita a legislação municipal, estadual e federal voltadas ao planejamento do uso do
solo. Tendo em vista que se trata da ampliação de um empreendimento já licenciado e em operação, a
manutenção de suas atividades no futuro permitirá que a empresa continue gerando empregos e
recolhendo os impostos incidentes (especialmente ICMS e CFEM), alavancando o desenvolvimento
econômico local e regional.
O estudo de alternativas (técnicas e locacionais) teve como objetivo determinar a melhor alternativa
para locação das áreas de lavra. Neste contexto, foi considerada uma característica intrínseca da
atividade de mineração, que a difere de diversas outras atividades econômicas e obras de
infraestrutura, que é a sua rigidez locacional, ou seja, no fato de que não se pode mudar a localização de
um depósito mineral. Entretanto, dentro da área onde a jazida é mapeada, pode-se planejar a
localização das áreas de lavra, de modo que os impactos sejam os menores possíveis para um
aproveitamento eficiente da jazida. Para tanto, as áreas de lavra definidas neste estudo foram locadas
dentro da poligonal ANM (cuja jazida mineral foi comprovada). As novas frentes de lavra não incidem
em nenhuma área protegida ou zona de amortecimento de Unidade de Conservação. Dentro da
poligonal, a ADA foi traçada, excluindo-se restrições ambientais (cursos d’água, nascentes e APPs) e
outras áreas ambientalmente frágeis (como remanescentes de vegetação nativa). Assim, o uso do solo
nas áreas a serem ampliadas é basicamente o cultivo de cana de açúcar ou pasto. Entretanto, em alguns
locais, está previsto o corte de árvores nativas isoladas (mas cujas espécies cadastradas não se
enquadram em qualquer categoria de ameaça de extinção). Neste caso, foi apresentado como medida
compensatória, o Programa de Compensação Florestal indicando a área a ser preservada.
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Com relação ao diagnóstico ambiental do meio biótico, especificamente em relação à fauna silvestre, o
levantamento de dados primários registrou espécies da mastofauna e avifauna nas categorias
“deficiente de dados”, “vulnerável” e “quase ameaçadas de extinção”, segundo o Decreto Estadual
68.853/18. A área de interesse localiza-se próxima ao córrego dos Cochos (que deságua no rio
Corumbataí), estando entre este rio e o rio Passa Cinco. São áreas de relevante importância para a fauna
local por formarem ambientes de forrageamento e/ou “corredores ecológicos” para o deslocamento
entre fragmentos de vegetação nativa e corpos d’água da região.
É interessante ressaltar a constatação destas espécies em áreas já fortemente antropizadas, e com
destaque à atividade de mineração em pleno funcionamento nesta região. Neste sentido, o Programa
de Monitoramento da Fauna Silvestre deverá contribuir para o registro, a análise dos possíveis impactos
da ampliação e monitoramento das espécies que eventualmente possam se deslocar para as áreas do
empreendimento e seu entorno.
No diagnóstico do meio antrópico, as entrevistas realizadas na pesquisa de percepção conduzida com a
população residente na AID, demonstraram que 53% dos entrevistados aceitam a ampliação da área de
lavra da BTC, 36% são indiferentes e 12% não concordam. A população tem conhecimento das
atividades de mineração realizadas pela BTC e por outras empresas na região, ressalta a importância na
geração e manutenção de empregos no município, a coexistência com as atividades agrícolas e valoriza
o progresso e desenvolvimento da região. Nesta pesquisa, foi possível conhecer também os aspectos
negativos vinculados à atividade de mineração que puderam ser priorizados na avaliação de impactos e
adoção de medidas mitigadoras.
Os incômodos considerados negativos na região, associados ou não à mineração e quando citados,
estão relacionados à seca, redução de vegetação, poeira e queima de cana. Do ponto de vista da
atividade minerária e da área objeto de ampliação serão implantados os Programas de Comunicação
Social e Educação Ambiental e de Comunicação Interna e Educação Ambiental. Futuramente, após a
conclusão do diagnóstico arqueológico, será avaliada a necessidade de um Programa de Gestão do
Patrimônio Arqueológico. Do ponto de vista ambiental, além dos programas citados anteriormente, o
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e o Programa de Controle de Monitoramento dos
Níveis de Ruído contribuirão para a melhoria contínua das atividades e para minimizar eventuais
incômodos que possam ser gerados à população do entorno.
Tendo em vista que a mineração é uma atividade com grande intervenção em aspectos do meio físico, o
diagnóstico referente a este tópico envolveu uma gama muito grande de detalhes e áreas correlatas,
como geologia, hidrogeologia, hidrografia, geomorfologia, clima, geotecnia e outros. Os dados obtidos
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foram fundamentais para balizar os parâmetros operacionais a serem adotados em todas as fases do
empreendimento, bem como nas atividades de recuperação ambiental. Considerando isto, as
características hidrogeológicas da área mostram que não haverá intervenção significativa em aquífero,
uma vez que a Formação Corumbataí é caracterizada com um aquiclude. No que diz respeito às
alterações no fluxo de águas superficiais e subsuperficiais, o projeto foi concebido de forma que os
impactos fossem eficientemente mitigados.
Não serão necessárias intervenções em cursos d’água e as intervenções já existentes no
empreendimento atual estão amparados pelas devidas outorgas. Complementarmente, os Programas
de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos garantirão a manutenção
da qualidade dos sistemas estudados, a partir de análises laboratoriais periódicas.
Um dos aspectos mais sensíveis na região (Polo Cerâmico de Santa Gertrudes) é a qualidade do ar. Este
tópico vem causando grandes discussões, sobre origem dos particulados, níveis aceitáveis de qualidade
do ar, controle e monitoramento, medidas mitigadoras, etc.
A empresa dá especial atenção a este assunto, desenvolvendo atualmente, medidas de controle, como
umectação de vias de acesso, enlonamento de caminhões, implantação e manutenção de barreira
vegetal, etc. O projeto em questão (ampliação da área de lavra) não implicará em amplificação das
emissões de particulados, provocando deterioração dos níveis de qualidade do ar, uma vez que não
haverá aumento da produção (com respectivo aumento da circulação de caminhões), criação de novas
áreas de secagem e estocagem de minério (as áreas atuais serão mantidas). Pelo contrário, espera-se
que o uso do secador e eventualmente de outras tecnologias aplicadas à secagem de argila contribuam
para a futura redução global da emissão de material particulado neste empreendimento. O Programa de
Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar deverá garantir a continuidade das medidas de controle
atualmente adotadas pela empresa e adaptadas, quando necessário, para a área de ampliação.
As características físicas e estruturais do maciço geológico foram avaliadas para determinação dos
parâmetros geotécnicos e planejamento das frentes de lavra e da configuração final dos taludes. A
premissa básica foi garantir uma área geotecnicamente estável. O projeto contempla cinco áreas de
lavra em cava, nas suas configurações finais, o que altera a paisagem do ponto de vista topográfico,
porém, deixa as áreas planas com leve caimento para a parte mais baixa, de forma a direcionar o
escoamento das águas pluviais. O Programa de Monitoramento Geológico Geotécnico inclui o
acompanhamento e ações durante a operação e desativação do empreendimento.
Diante das informações levantadas, o projeto foi concebido de forma que fosse garantida a viabilidade
técnica, econômica e ambiental do empreendimento, dadas as possibilidades de mitigação, eliminação,
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monitoramento, controle e prevenção dos impactos adversos. Adicionalmente, aos impactos de caráter
irreversível, foram apontadas medidas de compensação garantindo ganho ambiental.
Nesta análise, foram colocados na balança os impactos positivos que pesam a favor do
empreendimento. Estes impactos serão sentidos em sua maior parte sobre aspectos do meio antrópico,
uma vez que estão atrelados ao desenvolvimento econômico da região e da continuidade de uma
atividade econômica de grande importância.
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD proposto prevê o desenvolvimento das atividades
de recuperação ambiental concomitantemente com o avanço da lavra. Deste modo, ao término da vida
útil, todas as áreas lavradas estarão em fase avançada de recuperação. Este plano prevê a restauração
da estabilidade física e biológica da área, com o reafeiçoamento dos taludes e construção do sistema de
drenagem superficial definitivo, de modo a atingir estabilidade geotécnica, recomposição do perfil
pedológico de modo a garantir a proteção do solo e desenvolvimento vegetal (recuperação biológica do
mesmo). Com a implantação do PRAD, uma área com topografia suave de 261,78 ha estará recoberta
por 19,64 ha de gramíneas e 242,14 ha por corpos d'água. Em uma das cavas, a área possuirá uma
lâmina d’água com 45,16 ha e uma profundidade de até 30 metros, podendo armazenar
aproximadamente 13,5 milhões de metros cúbicos de água.
Muitos usos futuros são passiveis de desenvolvimento nas áreas lavradas. Entretanto, entende-se que a
transição para o futuro uso da área deve, necessariamente, passar por uma avaliação do tipo que foi
efetuada neste estudo, que em linhas gerais, apontou as diretrizes para trazer estas áreas a uma nova
situação de aproveitamento, conforme os aspectos legais que estiverem vigentes à época.
Frente ao exposto, entende-se que o projeto foi concebido dentro do conceito de desenvolvimento
sustentável, de modo que os benefícios da ampliação pretendida compensarão os impactos adversos
identificados, atingindo assim viabilidade técnico – ambiental.
Em uma análise ampla, a empresa possui uma relevante responsabilidade não apenas sobre as
consequências de suas atividades sobre o meio-ambiente, mas também sobre sua função econômica e
social, como empresa que gera empregos, recolhe impostos e, com o resultado da venda do seu
produto, gera renda e desenvolvimento econômico.
Assim, o presente EIA/RIMA, mais que um estudo ambiental para o licenciamento da atividade
pretendida, é o primeiro passo para a abertura de um canal de comunicação e discussão entre o
empreendedor, o poder público e a sociedade, de modo que as diversas etapas necessárias sejam
minuciosamente planejadas, amplamente discutidas e, sempre que necessário, ajustadas para que o
empreendimento traga o maior benefício para a sociedade, meio-ambiente e economia.
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