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INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Orientações:
Para protocolo da sua solicitação, preencher os campos e anexar os documentos conforme as instruções a seguir.

Para cada documento a ser anexado, gerar um único arquivo digital, com no máximo 50MB. Os arquivos acima de 50MB

(estudos ambientais) deverão ser particionados para atender o limite, de acordo com a divisão indicada neste Formulário.

Antes da inclusão dos arquivos recomenda-se assistir ao vídeo explicativo, ler a sessão de “Perguntas Frequentes” e verificar a

Decisão de Diretoria 247/2017/I, que “dispõe sobre as instruções para protocolização dos documentos digitais dos processos de

licenciamento com avaliação de impacto ambiental no sistema eletrônico e-ambiente”, explicitando principalmente instruções

sobre organização, partição, qualidade e formato dos documentos.

Se identificadas situações em desacordo com a Decisão de Diretoria, o interessado será notificado, por e-mail, a fazer novo

upload de documentos.

Preenchimento do Formulário
Este Formulário contém 12 páginas.

Preencher somente os campos pertinentes à solicitação desejada.

Inserir o documento no campo correspondente. Isso garante o nome correto do documento dentro do seu processo digital.

Não inserir o mesmo documento em mais de um campo do Formulário.

Página 1: Orientações gerais e preenchimento dos dados cadastrais da solicitação.

Página 2: Documentos, Manifestações, solicitação de Parecer Técnico, atendimento à Requisição de Informações

Complementares - RIC e Audiência Pública.

Página 3 até Página 7: Inserção do estudo ambiental a que se refere sua solicitação, existindo como opções o Termo de

Referência, estudos para obtenção da LP (EAS, RAP e EIA), da LI, da LO e sua renovação.

Página 8: Anexos

Página 9: Mapas - Caracterização e Meio Físico

Página 10: Mapas - Meios Biótico e Socioeconômico

Página 11: Informações Georreferenciadas

Página 12:Finalização

ATENÇÃO!
É obrigatória a apresentação de mapas e informações georreferenciadas (shapes e kmz). UM ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O

OUTRO.

Serviço Solicitado
LICENÇA PRÉVIA – LP (EIA)

Nome do Empreendimento
PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA

Tipologia
Mineração

Link para escolha da Tipologia

Municípios

Selecione
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Santa Isabel

Links importantes

Manual de Elaboração de Estudos com AIA

Decisão de Diretoria 247/2017/I

DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÕES, PARECER TÉCNICO, RIC E

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Orientações:
Para cada Documento e/ou Manifestação deverá ser gerado apenas um arquivo digital. Ou seja, não deverão ser agrupados num

mesmo arquivo digital vários Documentos ou várias Manifestações distintas.

Também, um mesmo Documento e/ou Manifestação não deverá ser particionado por páginas, gerando um arquivo digital para

cada página.

Em todos os casos, poderá ser incluído mais de um Documento e/ou Manifestação sob o mesmo “Título”, como por exemplo,

Certidão da Prefeitura, no caso de haver a manifestação de mais de uma prefeitura no processo.

Inserir o Documento e/ou Manifestação no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser

utilizada a opção “Outros”, caso o documento em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

Uma vez que o documento foi inserido num campo dessa página do Formulário, NÃO inserir novamente em outro campo, como

por exemplo na página de Anexos.

Anexar - Documentos Gerais

Carta de apresentação
Carta de apresentação.pdf

Ficha cadastral
Ficha cadastral.pdf

Tabela Síntese do Licenciamento (Sala de cenários)
Tabela Síntese do Licenciamento (Sala de cenários).xlsx

Link para baixar a tabela

Solicitação de dispensa do pagamento

Boleto
Boleto.pdf

Comprovante de pagamento
Comprovante de pagamento.jpeg
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https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2019/12/Manual_EIA_RAP_v_02.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/DD-247-2017-I-Instru%C3%A7%C3%B5es-protocoliza%C3%A7%C3%A3o-documentos-digitais-proc-licenciamento-com-AIA-no-Sistema-Eletr%C3%B4nico-e-ambiente.pdf
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476796/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476800/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476806/download
http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476809/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476816/download
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Publicação

Publicação no Diário Oficial

Procuração

Decreto de utilidade pública - DUP

Ata de Reunião

Matrícula do Imóvel
Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Matrícula do Imóvel.pdf

Imissão na Posse

Contrato de Servidão

Contrato

Declaração

Anexar - Manifestações

Anuência dos proprietários

Certidão ou Exame Técnico da Prefeitura - Protocolo

Certidão da Prefeitura
Certidão da Prefeitura.pdf

Exame Técnico da Prefeitura

Manifestação ANEEL

Manifestação COMAER - Protocolo

Manifestação COMAER

Página: 4

https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476829/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476826/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476827/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476836/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476844/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476828/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476833/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476839/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476832/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476835/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476837/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476857/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476861/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476854/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476855/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476858/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476862/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476860/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476864/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476867/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476865/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476863/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476884/download
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Manifestação do Comitê de Bacias - CBH

Outorga da ANA

Outorga do DAEE - Protocolo

Outorga do DAEE

Manifestação Companhia de Tráfego

Manifestação do CONDEPHAAT - Protocolo

Manifestação do CONDEPHAAT

Manifestação Patrimônio Municipal

Manifestação do ANM (DNPM)

Manifestação FUNAI

Manifestação Fundação Palmares

Manifestação do IBAMA

Manifestação do ICMBio

Manifestação IPHAN - Protocolo

Ficha de Caracterização da Atividade – FCA – IPHAN

Manifestação IPHAN
Manifestação IPHAN.pdf

Ministério Público

Manifestação - Outros

Solicitação de Parecer Técnico

Relatório de Parecer

Requisição de Informações Complementares - RIC

Atendimento à RIC

Audiência Pública

Audiência Pública - Ata

Audiência Pública - Áudio

Audiência Pública - Vídeo

Audiência Pública - Transcrição

EAS, TERMO DE REFERÊNCIA
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https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476898/download
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Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com EAS ou Solicitação de Termo de

Referência. Deverão ser preenchidos somente os campos pertinentes à solicitação desejada.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Estudo Ambiental Simplificado

EAS - Estudo Ambiental Simplificado

Anexar - Termo de Referência

Termo de Referência - TR

RAP

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com RAP.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório Ambiental Preliminar - RAP

RAP - Introdução

RAP - Estudos de Alternativas

RAP - Caracterização do empreendimento

RAP - Áreas de Influência

RAP - Diagnóstico - Meio físico

RAP - Diagnóstico - Meio biótico

RAP - Diagnóstico - Meio socioeconômico

RAP - Avaliação dos Impactos

RAP - Programas Ambientais

RAP - Prognóstico e Conclusões

RAP - Bibliografia e Equipe Técnica

EIA
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Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com EIA/RIMA.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Estudo de Impacto Ambiental

EIA - Introdução
EIA - Introdução.pdf

EIA - Introdução.pdf

EIA - Estudos de Alternativas
EIA - Estudos de Alternativas.pdf

EIA - Estudos de Alternativas.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento
EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento.pdf

EIA - Áreas de Influência
EIA - Áreas de Influência.pdf
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https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476918/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476981/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476923/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476990/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476926/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477009/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477017/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477034/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477035/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477033/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477032/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477037/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477042/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477048/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477057/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476928/download
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EIA - Diagnóstico - Meio físico
EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pDF

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio biótico
EIA - Diagnóstico - Meio biótico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio biótico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio biótico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico
EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Avaliação dos Impactos
EIA - Avaliação dos Impactos.pdf

EIA - Avaliação dos Impactos.pdf

EIA - Programas Ambientais
EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Prognóstico e Conclusões
EIA - Prognóstico e Conclusões.pdf
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https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476931/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477073/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477080/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477088/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477090/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477098/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477101/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477103/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477107/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477117/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477121/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477126/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477129/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477133/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477136/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477138/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477142/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477146/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477149/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477151/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477156/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477158/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477166/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476940/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477176/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477175/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476945/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477189/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477194/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477202/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477209/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477228/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477232/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476949/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477251/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476956/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477262/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477265/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477264/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12477273/download
https://e.ambiente.sp.gov.br/documents/v1/doc/12476961/download
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EIA - Bibliografia e Equipe Técnica
EIA - Bibliografia e Equipe Técnica.pdf

RIMA
RIMA.pdf

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença de Instalação – LI, ou do envio do Relatório de

Acompanhamento de Licença de Instalação – LI. Deverão ser preenchidos somente os campos pertinentes à solicitação

desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para

atender o limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório de Solicitação de Licença de Instalação

Relatório de Solicitação de LI

Anexar - Relatório de Acompanhamento de LI

Relatório de Acompanhamento de LI

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença de Operação – LO, ou da inclusão dos

documentos do Relatório de Regularização Ambiental – RRA, ou envio da Solicitação de Renovação de Licença Ambiental de

Renovação, ou do envio do Relatório de Acompanhamento de Licença de Operação – LO. Deverão ser preenchidos somente os

campos pertinentes à solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para

atender o limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório de Regularização Ambiental

Relatório de Regularização Ambiental - RRA

Anexar - Solicitação de Licença de Operação

Relatório de Solicitação de LO
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Anexar - Solicitação de Renovação de Licença de Operação

Relatório de Solicitação de Renovação de LO

Anexar - Relatório de Acompanhamento de Licença de Operação

Relatório de Acompanhamento de LO

ANEXOS

Orientações:
Para cada Anexo deverá ser gerado apenas um arquivo digital. Ou seja, não deverão ser agrupados num mesmo arquivo digital

vários documentos distintos.

Também, um mesmo documento não deverá ser particionado por páginas, gerando um documento digital por página.

Em todos os casos, poderá ser incluído mais de um arquivo sob o mesmo “título”.

Inserir o Anexo no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Anexo em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

Se o documento já foi inserido em algum campo da página de Documentos e Manifestações NÃO inserir novamente.

Monitoramento de Água (e-Cenários) Link para baixar a tabela

Monitoramento de Arqueologia  (e-Cenários) Link para baixar a tabela

Monitoramento de Fauna Terrestre  (e-Cenários) Link pra baixar a tabela

Monitoramento de Ictiofauna  (e-Cenários) Link para baixar a tabela

Áreas Contaminadas - Relatório de Avaliação Preliminar

Áreas Contaminadas - Relatório de Investigação Confirmatória

Áreas Contaminadas - Relatório de Investigação Detalhada

Cronograma

Diagnóstico Espeleológico

Estudo Arqueológico

Estudo de Análise de Risco - EAR

Estudo de Dispersão Atmosférica

Estudo de Estabilidade Geotécnica

Estudo de Ruído e Vibração

Estudo de Tráfego

Laudos Laboratoriais

Legislação Municipal

Lista de Árvores Isoladas

Lista de Espécies de Fauna
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Lista de Espécies de Flora

Memória de Cálculo

Memorial Descritivo

Parecer Técnico

Planilha de Cálculo Compensação Ambiental

Plano Básico Ambiental - PBA

Plano de Ação de Emergência - PAE

Plano de Controle de Obras - PCO

Plano de Gerenciamento de Resíduos

Programa de Comunicação Social

Programa de Controle Ambiental - PCA

Programa de Controle Ambiental Operação - PCAO

Programa de Desapropriação e Reassentamento Involuntário

Programa de Educação Ambiental

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR

Programa de Gestão Ambiental - PGA

Programa de Monitoramento da Ictiofauna

Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programa de Monitoramento e Resgate de Fauna

Programa de Plantio Compensatório

Programa de Qualidade da Água

Programa de Qualidade do Ar

Projeto de Drenagem

Projeto de Esgotamento Sanitário

Projeto de Restauração Florestal

Projeto de Terraplenagem

Shape - Metadados
Shape - Metadados.kmz

Shape - Metadados.zip

Vídeo

Anexos - Outros

MAPAS - CARACTERIZAÇÃO E MEIO FÍSICO
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Orientações:
Essa página trata da inclusão dos Mapas de tamanho A2 ou maiores referentes à Solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir o Mapa no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Mapa em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Mapas

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Mapa - Áreas e Estruturas de Apoio

Mapa - Áreas de Empréstimo e Disposição

Mapa - Áreas de Influência

Mapa - Áreas de Produção Agrícola

Mapa - Caminhos de Serviço/Acessos

Mapa - Decreto de Utilidade Pública - DUP

Mapa - Delimitação e Traçado do Empreendimento

Mapa - Estudos de Alternativas

Mapa - Faixa de Domínio ou Servidão

Mapa - Layout da Área Recuperada

Mapa - Layout das Instalações e Estruturas Associadas

Mapa - Layout do Empreendimento na Implantação

Mapa - Layout do Empreendimento na Operação

Mapa - Limites Patrimoniais

Mapa - Localização do Empreendimento

Mapa - Plantas e Cortes

Mapa - Projeto de Drenagem

Mapa - Projeto de Esgotamento Sanitário

Mapa - Projeto Executivo

Mapa - Projeto Funcional

Mapa - Projeto Urbanístico

Mapa - Terraplenagem

MEIO FÍSICO

Mapa - Água Subterrânea (Variação de Nível)
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Mapa - Água Subterrânea (Qualidade)

Mapa - Água Superficial (Qualidade)

Mapa - Áreas Contaminadas

Mapa - Batimetria

Mapa - Cartas de Fragilidade Ambiental

Mapa - Cavernas Afetadas

Mapa - Clima

Mapa - Declividade

Mapa - Dispersão dos Poluentes Atmosféricos

Mapa - Emissão de Poluentes

Mapa - Espeleologia

Mapa - Focos Erosivos e Assoreamento

Mapa - Geofísica

Mapa - Geologia

Mapa - Geomorfologia

Mapa - Geotecnia

Mapa - Hipsometria

Mapa - Medição de Ruído

Mapa - Medição de Vibração

Mapa - Modelagem de Ruído

Mapa - Ocorrência de Fósseis (Paleontologia)

Mapa - Odores

Mapa - Pedologia

Mapa - Planialtimetria

Mapa - Potenciometria

Mapa - Qualidade do Ar

Mapa - Recursos Hídricos (Usos e Feições)

Mapa - Recursos Minerais - ANM (DNPM)

Mapa - Rede de Drenagem

Mapa - Relevo

Mapa - Riscos de Acidentes

Mapa - Susceptibilidade a Processos de Dinâmica Superficial

Mapa - Suscetibilidade à Contaminação do Solo

Mapa - Topografia

MAPAS - MEIOS BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO
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Orientações:
Essa página trata da inclusão dos Mapas de tamanho A2 ou maiores referentes à Solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir o Mapa no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Mapa em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Mapas

MEIO BIÓTICO - VEGETAÇÃO

Mapa - Áreas de Proteção da Vegetação (Código Florestal)

Mapa - Árvores Isoladas Suprimidas

Mapa - Cobertura Vegetal da AID

Mapa - Compensação Florestal

Mapa - Fragmentos de Vegetação Suprimidos

Mapa - Intervenção em APP

Mapa - Parcelas de Amostragem do Inventário Florestal

MEIO BIÓTICO - FAUNA

Mapa - Amostragem de Fauna

Mapa - Atropelamento de Fauna

Mapa - Fauna Aquática

Mapa - Fauna Cavernícola

Mapa - Fauna Terrestre

Mapa - Ictiofauna

CONSERVAÇÃO

Mapa - Áreas Protegidas Municipais

Mapa - Pacuera

Mapa - Plano de Conservação de Áreas

Mapa - Unidades de Conservação

Mapa - Zoneamento Municipal

MEIO SOCIOECONÔMICO

Mapa - Arqueologia (Pontos de Prospecção)
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Mapa - Arqueologia (Sítios e Vestígios)

Mapa - Atividades Econômicas

Mapa - Benfeitorias Afetadas

Mapa - Comunidades Tradicionais

Mapa - Desapropriação

Mapa - Edificações Impactadas por Vibrações e Recalques

Mapa - Equipamentos Sociais

Mapa - Infraestruturas e Serviços Públicos

Mapa - Patrimônio Cultural e Natural

Mapa - Propriedades Afetadas

Mapa - Reassentamento

Mapa - Sistema Viário e Infraestruturas

Mapa - Uso e Ocupação do Solo na AID

Mapa - Uso e Ocupação do Solo na AII

INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS

Orientações:
Essa página trata da inclusão de arquivos no formato shapefile OU kmz referentes às informações vetoriais utilizadas para a

elaboração dos mapas apresentados.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir os arquivos no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Arquivos Vetoriais (Informações Georreferenciadas)

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

GEO - Traçado do Empreendimento

GEO - Limites Patrimoniais

GEO - Faixa de Domínio ou Servidão

GEO - Áreas de Empréstimo e Disposição

GEO - AII (Meios Físico e Biótico)

GEO - AII (Meio Socioeconômico)

GEO - AID (Meios Físico e Biótico)

GEO - AID (Meio Socioeconômico)
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GEO - ADA

MEIO FÍSICO

GEO - Curvas de Nível

GEO - Batimetria

GEO - Declividade

GEO - Qualidade do Ar

GEO - Emissão de Poluentes

GEO - Dispersão dos Poluentes Atmosféricos

GEO - Medição de Ruído

GEO - Medição de Vibração

GEO - Modelagem de Ruído

GEO - Suscetibilidade a Processos de Dinâmica Superficial

GEO - Focos Erosivos e de Assoreamento

GEO - Potenciais Edificações a serem Impactadas por Vibrações e Recalques

GEO - Ocorrência de Fósseis

GEO - Mapeamento Espeleológico

GEO - Cavernas Afetadas

GEO - Hidrografia

GEO - Usos e Feições dos Recursos Hídricos

GEO - Modelagem de Qualidade de Água Superficial

GEO - Qualidade de Água Subterrânea

GEO - Mapa Potenciométrico

GEO - Variação do Nível da Água Subterrânea

GEO - Atividades com Potencial de Contaminação do Solo

GEO - Suscetibilidade à Contaminação do Solo

GEO - Áreas Contaminadas

MEIO BIÓTICO - VEGETAÇÃO

GEO - Cobertura Vegetal Existente na AID

GEO - Fragmentos a serem Suprimidos

GEO - Árvores Isoladas a serem Suprimidas

GEO - Árvores Isoladas Existentes na AID

GEO - Áreas de Intervenção em APP

GEO - Áreas de Proteção da Vegetação (Código Florestal)

GEO - Compensação Florestal
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MEIO BIÓTICO - FAUNA

GEO - Fauna Cavernícola

GEO - Biota Aquática

CONSERVAÇÃO

GEO - Pacuera

GEO - Plano de Conservação de Áreas

GEO - Áreas Protegidas Municipais

MEIO SOCIOECONÔMICO

GEO - Propriedades Existentes na AID

GEO - Propriedades a serem Afetadas

GEO - Benfeitorias a serem Afetadas

GEO - Equipamentos Sociais na AID

GEO - Uso e Ocupação do Solo na AID

GEO - Uso e Ocupação do Solo na ADA

GEO - Uso e Ocupação do Solo na AII

GEO - Infraestruturas Existentes na AID

GEO - Infraestruturas e Serviços Públicos Afetados pelo Empreendimento

GEO - Atividades Econômicas Afetadas pelo Empreendimento

GEO - Bens de Interesse ao Patrimônio Cultural e Natural na AID e Respectivas

Áreas Envoltórias

GEO - Pontos de Prospecção de Arqueologia

GEO - Infraestruturas Viárias Afetadas

GEO - Zoneamentos Municipais

FINALIZAR

Ressaltamos que essa solicitação estará sujeita à complementação de informações ou documentos após análise técnica.

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras.

Caso tenha incluído todos os documentos, clique no botão abaixo para enviar sua solicitação.
Estou ciente que, após clicar em "Enviar Solicitação", não será mais possível anexar nenhum documento no sistema.
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Cód.: S1174V12  03/12/2018 

 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FICHA CADASTRAL 

LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS  
 
1. SERVIÇO SOLICITADO  

  AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E  LICENÇA PRÉVIA        EIA/RIMA     RAP     EAS 

INTERVENÇÃO EM APP DE        ha  (área de supressão    LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

e intervenção)   LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE        ÁRVORES    TERMO DE REFERÊNCIA 

ISOLADAS (nº de árvores)   RENOVAÇÃO        

   OUTROS       

  CONSULTA  PRÉVIA   PARECER TÉCNICO       

Nº PROCESSO:        ANO PROCESSO:       

O EMPREENDEDOR POSSUI LIMINAR VIGENTE?         SIM*            NÃO 

*APRESENTAR O COMPROVANTE JUNTO A ESSA FICHA. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
Nome / Razão Social  

Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda 
Endereço (avenida, rua, estrada etc.)  

Rodovia. Presidente Dutra, Km 187 
Bairro Município CEP 

Morro Grande Santa Isabel 7500-000` 

Fone (DDD) 
(11) 95555-9646 

e-mail institucional da empresa 
pedreiradovalle@hotmail.com 

CNPJ / CPF Contato (nome) 

14.117.052/0001-57 Fábio Signorelli Viana 
CPF  RG Data emissão Fone celular (DDD) 

220 461 6281上 24.328.412-3       (11) 99900-3332 
Atividade/profissão  e-mail 

Mineração pedreiradovalle@hotmail.com 
 
3.  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 Nome 

Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda 
Atividade  Tipologia  ( https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/tabelas/) 
Extração de rocha gnáissica mineração 
Endereço ( avenida, rua, estrada etc) Investimento 

Rodovia. Presidente Dutra, Km 187 23.850.000,00 
Bairro Município(s) CEP 

Morro Grande Santa Isabel 7500-000` 

Coordenadas:     Longitude 46°12’14.47”O Latitude 2 3°21’51.80”S  
 
4.  IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA 

 Nome / Razão Social  

Lexton Consultoria e Engenharia EIRELI 

CNPJ / CPF RG Data Emissão 

09.365.647/0001-91             

Endereço ( avenida, rua, estrada etc)  

Praça Oswaldo Cruz, 124 - Cj 162 

Bairro Município CEP 

Bela Vista São Paulo       

Fone (DDD) Celular (DDD) 

(11)5575-9900 (11)99112-6920 

Contato (nome)  e-mail 

Milton Akira Ishisaki akira@lexton.com.br 
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5.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGID AS 

Unidade de 
Conservação 

Em Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável (Estadual/Federal)  Sim  Não 

Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 
      

Em Zona de Amortecimento Unidade de 
Proteção Integral (Estadual/Federal)  Sim  Não 

Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 
      

Patrimônio 
Espeleológico, conforme 
a Resolução CONAMA 
347/2004 

(Cavernas naturais subterrâneas 
existentes na ADA e AID)  Sim  Não 

Caracterização sucinta e outras 
observações 
      

 
 
6.  DADOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE SANEAMENTO  

Sistemas de 
Tratamento 

Água Sistema Isolado  Sim  Não 
Descrição sucinta do sistema  
      

Esgotos Sistema Isolado  Sim  Não 
Descrição sucinta do sistema 
fossa séptica 

 
7.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO NOS RECURSOS HÍDRICOS  

UGHRI/COMITÊ 
Indicação do Comitê de Bacia Hidrográfica 
02 – Paraíba do Sul 

ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 
Indicação da Bacia e/ou a Sub-//bacia Hidrográfica 
Não 

 
8.  Pessoas Autorizadas  a acessar o processo digita l no e-ambiente (consultas e upload de documentos)e  responsáveis 
pelo processo.  

Identificação:  (1) Consultoria    (2) Assessoria    (3) Empreendimento     (4) Outros 

Nome CPF RG/ 
Data emissão 

e-mail Cargo Ident. 

Milton Akira Ishisaki 09141829867 15364660 
 

      
akira@lexton.com.br Consultor (1) 

Roberto dos Santos 
Meira 

35281671812 34729649 
 

      
roberto@lexton.com.br Consultor (1) 

                  
 

      
            ( ) 

                  
 

      
            ( ) 

                  
 

      
            ( ) 

                  
 

      
            ( ) 

 
9.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM:  
Assentamentos Rurais do INCRA e/ou ITESP na 
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) do 
empreendimento 

 Sim  Não 
Órgão responsável pelo assentamento. 
      

Áreas de antigas cavas de mineração  Sim  Não 
Observações 
      

Áreas Contaminadas na ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA (ADA) do empreendimento, com base no 
cadastro da CETESB, no site:  
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/  (Acessar o 
Visualizador de Mapas e ativar a camada 
Gerenciamento / Áreas Contaminadas) 
 

 Sim  Não 

Observações 
      

 
10.  DATA DE PREENCHIMENTO DA FICHA : 13/09/2021 
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Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento

Mineração
Empreendimento PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.

Número do Processo CETESB.037761/2022-31

Fase do licenciamento Licença Prévia

Parâmetro Valor Unidade Observação

Porção/Trecho

Número das poligonais

3,00

Total de área das poligonais 133,89 ha

Bem mineral Gnaisse 

Uso do minério Cosntrução civil

Área da cava em seu pit final 31,37 ha

Volume estimado de minério - Reserva lavrável 15.000.000,00 m³

Produção mensal 45.500,00 m³/mês 80.000 t/mês

Tempo de desenvolvimento das atividades - vida útil 43,00 anos

Cota do pit final 625,00 m

Profundidade da cava 105,00 m

Nº de painéis de lavra 1 uma cava só

Tamanho dos painéis de lavra 31,37 ha

Área dos bota fora 9,27 ha

Altura dos bota fora 0,00 m em cava lavra exaurida

Estimativa de material estéril 2.072.681,00 m³

Estimativa de rejeito
0,00 m³ não há rejeito no processo

Área dos pátios de estocagem 0,00 ha já licenciada

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

820.562/2010, 820.465/2012 
e 820.466/2012
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Tabela 2 - Indicadores Ambientais

Parâmetro Valor Unidade Observação

Investimento da obra 23.850.000,00 R$

Duração da obra
0

meses
infraestrutura implantada

Área de intervenção 31,37 ha área de lavra

Áreas de apoio 0,00 ha

Volume de corte 2.072.681 m³ material estéril

Volume de aterro 2.072.681 m³ depósito de estéril

Movimentação de solo 154.950 m³

Movimentação de rocha 15.000.000 m³

Volume de material de empréstimo 0 m³

Volume de material excedente 0 m³

Nº corpos d'água afetados 4

Áreas contaminadas 0

Supressão de vegetação primária 0,00 ha

Supressão de vegetação estágio avançado 0,00 ha

Supressão de vegetação estágio médio 21,74 ha

Supressão de vegetação estágio médio e avançado 0,00 ha

Supressão de vegetação estágio inicial 0,00 ha

Supressão de vegetação nativa total 21,74 ha

Supressão de vegetação pioneira 0,00 ha

Supressão de cerrado 0,00 ha

Supressão de árvores nativas isoladas 0

APP total 8,18 ha

Espécies de flora 95

Espécies de flora ameaçadas de extinção 2

Plantio compensatório 81,58 ha

Espécies de mastofauna 8

Espécies de avifauna 110

Espécies de herpetofauna 15

Espécies de fauna terrestre total 133

Espécies de ictiofauna 0

Espécies fauna endêmicas e/ou ameaçadas extinção 18

Compensação ambiental
81,58

R$

Mão de obra da implantação 83 continuidade da operação

Mão de obra da operação 83 já contratados

Tráfego gerado na implantação 266 viagens/dia continuidade da operação

Tráfego gerado na operação 266 viagens/dia

Nº de propriedades afetadas 1

Área total de desapropriação 0,00 ha

Nº de famílias desapropriadas 0

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7

www.cetesb.sp.gov.br

Cedrela fissilis /vulnerável e 
Cecropia Hololeuca /Quase 
Ameaçada

1 ameaçda de extinçãoe 17 
endêmicas
equivalente ao plantio 
compensatório
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Nº de famílias reassentadas 0

Nº de equipamentos sociais 0

Nº de infraestruturas afetadas 0

Nº de poligonais de mineração afetadas 3 objeto do EIA/RIMA

Nº de vestígios arqueológicos 0

Nº de sítios arqueológicos 0

Nº de áreas tombadas 0

Área impermeabilizada 0,00 ha

Consumo de água 4,00 m³/hora

Consumo de energia elétrica 250.000,00 kWh/mês

Geração de efluentes líquidos 0,00 m³/hora

Geração de resíduos sólidos t/dia

Emissão de NOx 0,00 t/ano

Emissão de MP 0,00 t/ano

Emissão de VOC 0,00 t/ano

Nº de áreas indígenas 0

Nº de áreas quilombolas 0

Página: 23



PERGUNTAS E INSTRUÇÕES GERAIS

Por que tenho que preencher essas duas Tabelas Síntese?
Para dar subsídios à análise ambiental dos grandes empreendimentos, bem como agilizar o processo de licenciamento

Quando devo preencher essas Tabelas Síntese?

Sou obrigado a ter todas as informações solicitadas?

O que fazer se um parâmetro é aplicável, mas o valor é zero?

O que fazer se não tenho a informação?

ATENTE PARA AS UNIDADES DOS PARÂMETROS

v.05

Quando protocolizar qualquer solicitação (Licença, Consulta ou TR) e quando apresentar Informações Complementares

NÃO, pois há campos que não são aplicáveis à fase do licenciamento, tipo de estudo, empreendimento ou localização

Se o valor do campo for aplicável, mas seu valor é zero, não deixe-o em branco, preecha com o número "0"

Deixe o campo "valor" vazio (em branco, sem preenchimento) e escreva "não se aplica" no campo "observação"

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento Tabela 2 - Indicadores de Impacto Ambiental 
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Recibo do Sacado

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

(=) Valor Cobrado(+) Outros acréscimos(+) Mora / Multa(-) Outras deduções(-) Desconto / Abatimentos

764.823 43776491000170 28/04/2022

1897-X / 139678-1 RC

215.797,50
CPF/CNPJ

284452100007648230
QuantidadeEspécie

00190.00009 02844.521001 00764.823175 5 89690021579750

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Autenticação mecânica

Vencimento Valor do DocumentoNúmero do Documento

Nosso NúmeroAgência / Código CedenteCedente

001-9

SacadoCompleto

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER

Cedente

Data do documento

Uso do banco

 Número do Documento

Carteira Espécie

R$

 Espécie  Doc  Aceite  Data do Processamento

 Quantidade  Valor

 Vencimento

 Agência/Codigo Cedente

 Nosso Número

 (=) Valor do Documento

 (-) Desconto / Abatimento

 (+) Mora / Multa

 (=) Valor Cobrado

 Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente )

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Sacado Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/03/2022

28/04/2022

29/03/2022

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 1897-X/139678-1

 764.823 RC N

17

Não receber após o vencimento

 0  0,00  215.797,50

17/28445210000764823-1

1. O SISTEMA SÓ RECONHECE PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS PARA BAIXA DESTE TÍTULO.

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO - DIRIGIR-SE A UMA AGÊNCIA DA CETESB.

28445210000764823

(-) Outras deduções

(+) Outros acréscimos

001-9 00190.00009 02844.521001 00764.823175 5 89690021579750

 CPF/CNPJ

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

43776491000170

Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda

 CPF/CNPJ: (14117052000157)
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211414007

1. Responsável Técnico

MILTON AKIRA ISHISAKI
Título Profissional: Engenheiro de Minas RNP:

Registro: 0601882560-SP

2602526924

Contratante: Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda CPF/CNPJ:14.117.052/0001-57

Rodovia Presidente Dutra N°:

Km 187Complemento:

Cidade: Santa Isabel UF:

Bairro: Morro Grande

SP CEP: 07500-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo Estudo de Impacto 

Ambiental / EIA
56,60000 hectare

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: LEXTON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI Registro: 0820594-SP

Celebrado em: 01/01/2021
Valor: R$ 773.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia Presidente Dutra N°: 

Complemento: Km 187 Bairro: Morro Grande

Cidade: Santa Isabel UF: SP CEP: 07500-000

Data de Início: 01/01/2021

Previsão de Término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART se refere à Coordenação Geral do EIA/RIMA para projeto de lavra de 56,6 hectares de rocha gnáissica para Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda, em 
Santa Isabel.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 29/09/2021 233,94 28027230211414007 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda - CPF/CNPJ: 
14.117.052/0001-57

MILTON AKIRA ISHISAKI - CPF: 091.418.298-67

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENGENHEIROS DE MINAS - APEMI

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 01/10/2021 07:35:54

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2021/08830

CONTRATADO
2.Nome: DANILO BERTOLETTI GONÇALVES 3.Registro no CRBio: 056206/01-D
4.CPF: 319.632.328-52 5.E-mail: danilobertoletti@gmail.com 6.Tel: (11)941099933
7.End.: MARTIM FRANCISCO 764 8.Compl.: AP 33
9.Bairro: VILA BUARQUE 10.Cidade: SÃO PAULO 11.UF: SP 12.CEP: 01226-002

CONTRATANTE
13.Nome: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 17.985.906/0001-05
16.End.: RUA LOEFGREN 2258
17.Compl.: 18.Bairro: VILA CLEMENTINO 19.Cidade: SAO PAULO
20.UF: SP 21.CEP: 04040-004 22.E-mail/Site: akira@lexton.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço
 Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços;

24.Identificação :    BIÓTICO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA EIA/RIMA RELACIONADO A MEIO BIÓTICO
25.Município de Realização do Trabalho:  SANTA ISABEL 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Botânica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    O PROFISSIONAL COORDENOU A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO BIÓTICO DO
EIA/RIMA DA PEDREIRA DOVALLE E FOI O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE FLORA DESSE MESMO EIA/RIMA.
32.Valor: R$ 26.000,00 33.Total de horas: 85 34.Início: JAN/2021 35.Término: SET/2021

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
 

Data:     /    / Assinatura do Profissional 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1091.6994.1446.4212
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2021/08830

CONTRATADO
2.Nome: DANILO BERTOLETTI GONÇALVES 3.Registro no CRBio: 056206/01-D
4.CPF: 319.632.328-52 5.E-mail: danilobertoletti@gmail.com 6.Tel: (11)941099933
7.End.: MARTIM FRANCISCO 764 8.Compl.: AP 33
9.Bairro: VILA BUARQUE 10.Cidade: SÃO PAULO 11.UF: SP 12.CEP: 01226-002

CONTRATANTE
13.Nome: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 17.985.906/0001-05
16.End.: RUA LOEFGREN 2258
17.Compl.: 18.Bairro: VILA CLEMENTINO 19.Cidade: SAO PAULO
20.UF: SP 21.CEP: 04040-004 22.E-mail/Site: akira@lexton.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço
 Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços;

24.Identificação :    BIÓTICO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA EIA/RIMA RELACIONADO A MEIO BIÓTICO
25.Município de Realização do Trabalho:  SANTA ISABEL 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Botânica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    O PROFISSIONAL COORDENOU A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO BIÓTICO DO
EIA/RIMA DA PEDREIRA DOVALLE E FOI O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE FLORA DESSE MESMO EIA/RIMA.
32.Valor: R$ 26.000,00 33.Total de horas: 85 34.Início: JAN/2021 35.Término: SET/2021

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
 

Data:     /    / Assinatura do Profissional 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1091.6994.1446.4212
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2021/08830

CONTRATADO
2.Nome: DANILO BERTOLETTI GONÇALVES 3.Registro no CRBio: 056206/01-D
4.CPF: 319.632.328-52 5.E-mail: danilobertoletti@gmail.com 6.Tel: (11)941099933
7.End.: MARTIM FRANCISCO 764 8.Compl.: AP 33
9.Bairro: VILA BUARQUE 10.Cidade: SÃO PAULO 11.UF: SP 12.CEP: 01226-002

CONTRATANTE
13.Nome: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 17.985.906/0001-05
16.End.: RUA LOEFGREN 2258
17.Compl.: 18.Bairro: VILA CLEMENTINO 19.Cidade: SAO PAULO
20.UF: SP 21.CEP: 04040-004 22.E-mail/Site: akira@lexton.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço
 Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços;

24.Identificação :    BIÓTICO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA EIA/RIMA RELACIONADO A MEIO BIÓTICO
25.Município de Realização do Trabalho:  SANTA ISABEL 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Botânica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    O PROFISSIONAL COORDENOU A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO BIÓTICO DO
EIA/RIMA DA PEDREIRA DOVALLE E FOI O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE FLORA DESSE MESMO EIA/RIMA.
32.Valor: R$ 26.000,00 33.Total de horas: 85 34.Início: JAN/2021 35.Término: SET/2021

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
 

Data:     /    / Assinatura do Profissional 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1091.6994.1446.4212
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2021/08830

CONTRATADO
2.Nome: DANILO BERTOLETTI GONÇALVES 3.Registro no CRBio: 056206/01-D
4.CPF: 319.632.328-52 5.E-mail: danilobertoletti@gmail.com 6.Tel: (11)941099933
7.End.: MARTIM FRANCISCO 764 8.Compl.: AP 33
9.Bairro: VILA BUARQUE 10.Cidade: SÃO PAULO 11.UF: SP 12.CEP: 01226-002

CONTRATANTE
13.Nome: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 17.985.906/0001-05
16.End.: RUA LOEFGREN 2258
17.Compl.: 18.Bairro: VILA CLEMENTINO 19.Cidade: SAO PAULO
20.UF: SP 21.CEP: 04040-004 22.E-mail/Site: akira@lexton.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço
 Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços;

24.Identificação :    BIÓTICO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA EIA/RIMA RELACIONADO A MEIO BIÓTICO
25.Município de Realização do Trabalho:  SANTA ISABEL 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Botânica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    O PROFISSIONAL COORDENOU A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS RELACIONADOS AO MEIO BIÓTICO DO
EIA/RIMA DA PEDREIRA DOVALLE E FOI O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE FLORA DESSE MESMO EIA/RIMA.
32.Valor: R$ 26.000,00 33.Total de horas: 85 34.Início: JAN/2021 35.Término: SET/2021

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
 

Data:     /    / Assinatura do Profissional 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1091.6994.1446.4212
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ:

DANILO BERTOLETTI GONÇALVES    Registro : 056206   CPF : 319.632.328-52
R MARTIM FRANCISCO 764 AP 33  VILA BUARQUE
01226-002    SÃO PAULO  SP     CX. PT. :

 | 001-9 | 00190.00009 02803.894803 00133.495176 1 87520000014892  
Local de Pagamento
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

23.09.2021  
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO - CNPJ: 02.366.047/0001-07
 RUA MANOEL DA NÓBREGA,595 CONJUNTO 122 - PARAÍSO - 04001-083 - SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 85.111-6  

  
Data do Documento
 08.09.2021

Número do Documento
 056206

Espécie Doc
 DS

Aceite
 N

Data do Processamento
 08.09.2021

Nosso Número
28038948000133495  

  
Uso do Banco
  

Carteira
 17/086

Espécie Moeda
 R$

Quantidade
  

Valor
 

(=) Valor do Documento

R$ 148,92  
  

Instruções ( Texto de responsabilidade do beneficiário )

210066 TAXA ART - Eletrônica 49,64 210067 MULTA ART - Eletrônica 99,28 
- ART Nº 2021/08830

       
  O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. 
    BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
 

(-) Outras Deduções
  

(+) Mora/Multa
  

(+) Outros Acrécimos
  

(=) Valor Cobrado
  

Autenticação Mecânica 

 

 | 001-9 | 00190.00009 02803.894803 00133.495176 1 87520000014892  
Local de Pagamento
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

23.09.2021  
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO - CNPJ: 02.366.047/0001-07
 RUA MANOEL DA NÓBREGA,595 CONJUNTO 122 - PARAÍSO - 04001-083 - SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 85.111-6  

  
Data do Documento
 08.09.2021

Número do Documento
 056206

Espécie Doc
 DS

Aceite
 N

Data do Processamento
 08.09.2021

Nosso Número
28038948000133495  

  
Uso do Banco
  

Carteira
 17/086

Espécie Moeda
 R$

Quantidade
  

Valor
 

(=) Valor do Documento

R$ 148,92  
  

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário

210066 TAXA ART - Eletrônica 49,64 210067 MULTA ART - Eletrônica 99,28 
- ART Nº 2021/08830

       
  O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. 
    BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
 

(-) Outras Deduções
  

(+) Mora/Multa
  

(+) Outros Acrécimos
  

(=) Valor Cobrado
  

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:ART Nº 2021/08830 
DANILO BERTOLETTI GONÇALVES    Registro : 056206   CPF : 319.632.328-52

 R MARTIM FRANCISCO 764 AP 33  VILA BUARQUE
 01226-002    SÃO PAULO  SP     CX. PT. :

Autenticação Mecânica 

 Ficha de Compensação
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Resolução n° 1.025/2009-Anexo1-Modelo A 
Página 1/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ART de Obra ou Serviço 
CREA-SP Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

28027230211446451 
Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

1. Responsável Técnico 

ROGERIO PETER DE CAMARGO 
Titulo Profissiona: Geógrafo RNP: 2603275720 

Registro: 5061888558-SP 

Empresa Contratada: AMBGIS CONSULT EM MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO Registro: 0680467-SP 

LTDA-EPP 

2. Dados do Contrato. 
Contratante: MiNAPLAN COMÉRCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIOO CPF/CNPU:17.985.906/0001-05 

AMBIENTE LTDA 
Endereço: Rua LOEFGREN N 2258 
Complemento: Baimo: VILA CLEMENTINO 

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04040-004

Contrato: 013/030 Vinculada à Art n: Celebrado em: 01/02/2021 

Valor: R$ 28.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Prvado 

Ação Institucional:

-3. Dados da Obra Serviço 
Endereço: Rodovia Presldente Dutra N°: 150 

Complemento: KM 187 

Cidade: Santa Isabel 

Bairo: Parque Santa Teresa/Morro Grande 

UF: SP CEP: 07500-000 

Data de Inicio: 01/02/2021 

Previsão de Témino: 31/10/2021

Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Ambiental

Proprietário: PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA 

Código: 

CPF/CNPJ: 14.117.052/0001-57 

-4. Atividade Técnica. 

Quantidade Unidade 

Elaboração
Estudo Estudo de Impacto 

Ambiental/EIA
60,00000 hora por mês 

Levantamento Processamento Dadose 20,00000 hora por mês 

Informações
Cartográficas

Levantamento Mapeamento Uso do Solo 15,00000 hora por mès 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Observações 

Estudos de diagnóstico socioeconômico, avaliação de impactos e proposição de programas socioambientais no åmbito do ELARINMA para ampliação da mineração Pedreira 
Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda., no município de Santa lsabel (SP). 

Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessiblldade previstas nas normas técnicas da ABNT, na leglslação especifica e no Decreto n 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, näão se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

ROlloluçllo nO 1.025/2009 • Anoxo I • Modelo A 
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Anotação de Responsabilidade Técnica· ART 

Lei na 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

r----- 1. Responsável ncnlco ----

ROGERIO PETER DE CAMARGO 
TfMo Profissional: Geógrafo 

Empresa Contratada: AMBGIS CONSULTEM MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO 
LTDA·EPP 

r----- 2. Dados do Contrato ______ _ 

Contratante: MINAPLAN COMÉRCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇAo E MEIO 
AMBIENTE L TOA 

Endereço: Rua LOEFGREN 

ART de Obra ou Serviço 

28027230211446451 

RNP: 2603275720 

Registro: 5061888558-SP 
Registro: 0680467 ·SP 

CPF/CNPJ: 17.985.906/0001-05 

N': 
2258 

Complemento: Bairro: VILA CLEMENTINO 

UF: SP CEP: 04040..004 

Celebrado em: 01/0212021 Vinculada à Art n': 

Cidade: São Paulo 

Contrato: 013/030 

Valor: R$ 28.000,00 

Ação Institucional: 

TIpo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 

r----- 3. Dados da Obra Serviço ____ _ 
Endereço: Rodovia Presidente Dutra N': 150 

Complemento: KM 187 Bairro: Parque Santa TeresaIMorro Grande 

Cidade: Santa Isabel UF: SP CEP: 07500-000 

Data de Infcio: 01/0212021 

Previsão de T énnino: 31/10/2021 

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambientai Código: 

Proprietário: PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTOA CPF/CNPJ: 14.117.052/0001-57 

,.....----4. Atividade Técnica _____ _ 

Quantidade Unidade 

Elaboração 
1 Estudo Estudo de Impacto 60,00000 hora por mês 

Ambiental I ElA 

Levantamento Processamento Dados e 20,00000 hora por mês 
Informações 
Cartográficas 

Levantamento Mapeamento Uso do Solo 15,00000 hora por mês 

Após a conclusão das alividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

--- 5. Observações 

Estudo. de diagnóstlco aocioecon6mico, avaliação de Impactos e proposição d. programa. socl.,.mblonllls no 1mblto do EIAIRIMA para smpllaçllo d. mlneraçlo Pedreira 
Dovall. Comén:Io do Pedra •• m Geral Lida., no munlclplo d. 5.nlllaabol (5P). 

--- 6. Declarações 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas nonnas técnicas da ABNT, na legislação espec(flca e no Decreto nO 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 
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Resolução n° 1.025/2009- Anexo I -Modelo A 

Página 2/2 

-7. Entidade de Classe 9. Infomações 

ASSOCIAÇÃO PROFISsIONAL DOS GEOGRAFos NO ESTADO DE 
SAO PAULO APROGEO-SP 

- A presente ART encontra-se devldamente qultada conforme dados 

constantes no rodapé-versão do slstema, certificada pelo Nosso Nümero. 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as Inforhações acima 

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no slte 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br 

de 202 A guarda da via assinada da ART serå de responsablidade do profissional 
e do contratante com o objetlvo de documentar o vinculo contratual. Local data 

ROGERIO KETER DÉ CAMARGO- CPF:170.998.008-76 
www.creasp.org.br 
Tel: 0800 017 18 11 CREA-SP E-mall: acessar link Fale Conosco do site acima 

MINAPLAN COMERCIOEPLANEJAMENTO EM MINERAÇA0 E MEIO 
AMBIENTE LTDA CPFICNPJ: 17.985.906/0001-05 

Valor ART RS 233,94 Registrada em: 05/10/2021 Valor Pago RS 233,94 Nosso Numero: 28027230211446451 Versão do sistema 

Impresso em: 07/10/2021 21:11:30 

- 7. Entidade de Clage 

ASSOCIAÇAo PROASSlONAL DOS GE 
sAo PAULO· APROGEQ.SP 

1------ de "20 2.1-

MINAPLAN COM RCIO E PLANEJAMENTO EM MlNERAÇAO E MEIO 
AMBIENTE lTOA· CPF/CNPJ: 17.985.906lO001'()5 

Resolução nO 1.025/2009· Anexo I • Modelo A 

Página 2/2 

9. Infonnaçõe. 

• A ."..Inle ART Inconlnl .. 1 devldlmenll quitada conforml dldo. 
con.lanll. no rodl",""eraio do .latIm., clrtlnCld. paio Nouo Ntlmlro. 

• A aulenllcldade desll documento podo _ verlflCld. no alIe 
www.c ..... p.org.brou www.confel.org.br 

• A gUlrda d. vi. uslnada d. ART .erá de ... sponllbUldlde do profllllonll 
e do conntante com o objetivo de documentar o yfnculo contrMu.1. 

www.CI1!asp.org.br 
Tol: 0800 017 '811 
E-mail: acessar IInk Fale Conosco do slle acima 

CRIA-I' 
-~-

Valor ART RS 233,94 Registrada em: 0511012021 Valor Pago RS 233,94 Nosso Numero: 28027230211446451 Versão do sistema 

Impresso em: 07/1012021 21 :11:30 
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211576440

1. Responsável Técnico

SILVANA NUNES FERREIRA
Título Profissional: Engenheira Ambiental, Tecnóloga em Construção Civil - Movimento de Terra e 

Pavimentação
RNP:

Registro: 5060985834-SP

2606791134

Contratante: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA

CPF/CNPJ:17.985.906/0001-05

Rua LOEFGREN
N°:

2258
SALA 01Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: VILA CLEMENTINO

SP CEP: 04040-004
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Estudo de viabilidade 

ambiental
Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 12/08/2021
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia RODOVIA PRESIDENTE DUTRA N°: 

Complemento: KM 187 Bairro: MORRO GRANDE

Cidade: Santa Isabel UF: SP CEP: 07500-000

Data de Início: 12/08/2021

Previsão de Término: 12/02/2022

Coordenadas Geográficas: LAT -23.37143°;LON -46.203013° 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA CPF/CNPJ: 14.117.052/0001-57

3. Dados da Obra Serviço

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREAS CONTAMINADAS PARA O EIA/RIMA NA ÁREA DA PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM 
GERAL LTDA NA CIDADE DE SANTA ISABEL/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA  
 

"APRESENTAÇÃO, DADOS E JUSTIFICATIVAS" 
 

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA. 
SANTA ISABEL/SP 

 
 
PROJETO: Estudo de Impacto Ambiental — EIA e Relatório de Impacto Ambiental — RIMA 
LOCAL: Rodovia Presidente Dutra, S/N  km 187 
BAIRRO: Morro Grande 
MUNICÍPIO/ESTADO: Santa Isabel /SP 
 
Distribuição: 
1 Cópia – Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda. 
1 Cópia – Lexton Consultoria e Engenharia EIRELI. 
1Cópia — Minaplan Consultoria em Meio Ambiente e Mineração Ltda 
1 Cópia – CETESB 
 
 

São Paulo, 01 de fevereirode 2022. 
 
 

___________________________ _ 
Milton Akira Ishisaki 

Engº de Minas 
CREA/SP 0601882560 
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Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 
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Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

1. APRESENTAÇÃO 
Este estudo ambiental foi elaborado para subsidiar o licenciamento ambiental de área de lavra 
Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda, inserido num Plano Integrado de 
Aproveitamento Econômico com processos ANM/DNPM nº 820.465/2012, 820.466/2012 e 
820.562/2010. 
O processo de licenciamento se iniciou em 06/08/2013 com a apresentação de um Relatório 
Ambiental Preliminar – RAP, prevendo a extração de gnaisse em uma área de 9,27 hectares, 
correspondente ao 1º módulo de lavra inserido na poligonal ANM 820.562/2010. Como essa área 
objeto do RAP estava inserido em uma área de lavra maior, abrangendo os processos ANM 
820.465/2012 e 820.466/2012, foi considerado que o instrumento de licenciamento deveria ser 
alterado, separando a área do 1º módulo do restante maior, necessitando de novo Plano de 
Aproveitamento Econômico a ser aprovado no DNPM/ANM. Desta forma foi efetivada uma Cessão 
Parcial do processo ANM 820.562/2010, separando o 1º módulo de lavra, resultando no processo 
ANM 821.277/2014, cujo licenciamento simplificado na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, 
resultou em Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. A partir da apresentação do 
novo Plano de Aproveitamento Econômico na ANM, a empresa solicitou o arquivamento do processo 
de análise do RAP, pois pela área necessária para supressão de vegetação nativa em estágio médio 
de regeneração o licenciamento seria passível de apresentação de EIA/RIMA, de acordo com a 
classificação de porte do empreendimento constante na Decisão de Diretoria nº 25/2014, que 
considerou o seguinte: 
“Os incisos I do Artigo 2° da Decisão da Diretoria nº 025/2014/C/I, enquadra o empreendimento 
como de porte grande (área de lavra maior que 50 hectares). E o § 2º do Artigo 6º que condiciona à 
apresentação de EIA/RIMA o licenciamento ambiental que implique supressão de vegetação 
secundária em estágio avançado e médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, para fins de 
atividades minerárias, independente do tamanho da área a ser suprimida.” 
A empresa possui atualmente as seguintes áreas licenciadas, com situação regular na ANM/DNPM: 
Portaria de Lavra: 
– Nº 433 de 18/11/2016 do processo DNPM nº 821.277/2014 – área de 9,27 hectares em operação. 
A área objeto deste licenciamento prévio possui perante a ANM/DNPM a seguinte situação: 
– Exigência de Licença Ambiental publicada em 03/11/2014 – Processo ANM/DNPM nº 
820.465/2012. 
– Exigência de Licença Ambiental publicada em 03/11/2014 – Processo ANM/DNPM nº 
820.466/2012. 
– Exigência de Licença Ambiental publicada em 20/05/2015 – Processo ANM/DNPM nº 
820.562/2010. 
Este relatório apresenta os estudos elaborados para avaliar a viabilidade ambiental do 
empreendimento da Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda em Santa Isabel–SP, e 
apresenta a seguir as informações da empresa, da empresa de consultoria, da localização, legislação 
vigente, caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental, planos e programas ambientais, 
e a cartografia necessária para a apresentação e a compreensão do empreendimento. 
Os estudos foram elaborados de acordo com o Termo de Referência emitido no Parecer Técnico nº 
368/16/IE, de 30/11/2016, e revalidado em 03/10/2019 com a emissão da Carta 309/19/IEe em 
15/02/2021 com emissão da Carta 036/21/IE. 
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Deve-se ressaltar que estudos preliminares realizados pela empresa, com objetivo de avaliar as 
possíveis adequações de projeto de lavra com foco no volume de capeamento existente, e 
englobando aspectos ambientais importantes (vegetação nativa e intervenção em recursos hídricos) 
resultou numa proposta de redução de área de lavra (ADA), mais detalhadamente apresentada no 
item 4.1.1 (Alternativas Locacionais de Projeto de Lavra). Desta forma o escopo dos estudos foi 
direcionado para essa adequação denominada Projeto Otimizado, como forma de apresentar um 
cenário mais ambientalmente sustentável. 
A apresentação do EIA segue a itemização básica constante no Termo de Referência, com 
adequações necessárias. Porém para o protocolo no sistema eletrônico da CETESB os 
temas/capítulos foram agrupados em arquivos de modo a organizar por assuntos, formando volumes 
da seguinte forma: 
 
• 1 (capítulos 1, 2, 3) – Introdução, Informações Gerais, Justificativas) 
• 2 (capítulos 4, 5 e 6) – Alternativas, Aspectos Legais e Institucionais e Compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais e projetos colocalizados 
• 3 (capítulo 7) – Caracterização do Empreendimento 
• 4 (capítulo 8) – Áreas de Influência 
• 5 (capitulo 9 – item 9.1) – Diagnóstico do Meio Físico – volumes I e II 
• 6 (capítulo 9 – item 9.2) Diagnóstico do Meio Biótico 
• 7 (capítulo 9 – item 9.3) Diagnóstico do Meio Socioeconômico 
• 8.(capítulo 10) - Avaliação.dos.impactos 
• 9. (capítulo 11) - Programas.Ambientais 
• 10. (capítulos 12 e 13) - Prognostico.e.Conclusoes 
• 11. (capítulos 14 e 15) - Bibliografia.e.Equipe.Tecnica 
• RIMA 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 
Neste capítulo estão apresentados os dados do empreendimento e do empreendedor e da empresa 
responsável pela elaboração do EIA. 
 

2.1. OBJETO DO LICENCIAMENTO 
O objeto do licenciamento é a ampliação da área de lavra da Pedreira Dovalle Comércio de Pedras 
em Geral Ltda, referente ao plano de lavra integrado apresentado e aprovado pela Agência Nacional 
de Mineração – ANM dos processos ANM 820.465/2012, 820.466/2012 e 820. 562/2010. 
A poligonal ANM820.465/2012 totaliza 49,35 ha, a poligonal ANM 820.466/2012 compreende 49,84 
ha, e a poligonal ANM 820.562/2010 tem 34,70 ha.  
O memorial descritivo da poligonal ANM 820.465/2012 possui 8 vértices e segue a sequência descrita 
a seguir: 
Os vértices da poligonal são apresentados no Quadro2.1-1. 
 

Quadro 2.1-1 - Memorial descritivo da poligonal ANM 820.465/2012 
Latitude Longitude 

-23°21'57''923 -46°12'11''557 

-23°21'57''923 -46°12'28''527 

-23°21'46''413 -46°12'28''527 

-23°21'46''413 -46°12'30''887 

-23°21'43''143 -46°12'30''887 

-23°21'43''143 -46°12'32''617 

-23°21'28''603 -46°12'32''617 

-23°21'28''603 -46°12'11''557 

 
 

O memorial descritivo da poligonal ANM 820.466/2012 possui 10 vértices e segue a sequência 
descrita a seguir: 
Os vértices da poligonal são apresentados no Quadro2.1-2. 
 

Quadro2.1-2 Memorial descritivo poligonal ANM 820.466/2012 
Latitude Longitude 

-23°21'57''923 -46°12'11''557 

-23°21'30''443 -46°12'11''557 

-23°21'30''443 -46°11'49''547 

-23°21'51''424 -46°11'49''547 

-23°21'51''423 -46°11'55''717 

-23°21'57''394 -46°11'55''717 
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Latitude Longitude 
-23°21'57''393 -46°12'04''507 

-23°22'00''254 -46°12'04''507 

-23°22'00''253 -46°12'08''937 

-23°21'57''923 -46°12'08''937 

 
O memorial descritivo da poligonal ANM 820.562/2010 possui 44 vértices e segue a sequência 
descrita a seguir: 
Os vértices da poligonal são apresentados no Quadro2.1-3. 
 

Quadro 2.1-3 - Memorial descritivo poligonal ANM 820.562/2010 
Latitude Longitude 

-23°21'46''413 -46°12'28''527 

-23°21'57''923 -46°12'28''527 

-23°21'57''923 -46°12'11''717 

-23°22'03''776 -46°12'11''717 

-23°22'03''775 -46°12'13''671 

-23°22'07''028 -46°12'13''671 

-23°22'07''027 -46°12'17''897 

-23°22'10''279 -46°12'17''897 

-23°22'10''278 -46°12'22''475 

-23°22'14''180 -46°12'22''475 

-23°22'14''179 -46°12'40''436 

-23°22'03''319 -46°12'40''436 

-23°22'03''319 -46°12'44''375 

-23°21'56''482 -46°12'44''375 

-23°21'56''482 -46°12'41''249 

-23°21'58''110 -46°12'41''249 

-23°21'58''110 -46°12'40''544 

-23°22'00''877 -46°12'40''544 

-23°22'00''877 -46°12'39''150 

-23°22'06''578 -46°12'39''150 

-23°22'06''578 -46°12'36''362 

-23°22'07''564 -46°12'36''362 

-23°22'07''564 -46°12'32''311 

-23°22'05''946 -46°12'32''311 

-23°22'05''946 -46°12'30''535 

-23°22'02''697 -46°12'30''535 

-23°22'02''697 -46°12'32''969 

-23°21'58''463 -46°12'32''969 

-23°21'58''463 -46°12'32''085 
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Latitude Longitude 
-23°21'56''517 -46°12'32''085 

-23°21'56''517 -46°12'30''323 

-23°21'55''229 -46°12'30''323 

-23°21'55''229 -46°12'29''258 

-23°21'53''275 -46°12'29''258 

-23°21'53''275 -46°12'30''311 

-23°21'52''292 -46°12'30''311 

-23°21'52''292 -46°12'31''365 

-23°21'51''638 -46°12'31''365 

-23°21'51''638 -46°12'32''242 

-23°21'50''986 -46°12'32''242 

-23°21'50''986 -46°12'33''813 

-23°21'49''014 -46°12'33''813 

-23°21'49''014 -46°12'35''570 

-23°21'46''413 -46°12'35''570 

 
A seguir estão apresentados os dados do projeto aprovado na ANM: 
- Área total das poligonais: 133,89 ha; 
- Área total da área de lavra aprovado no PAE: 56,6 ha; 
- Reserva medida aprovada pela ANM: 18.691.803 m³ “in situ” ou 49.346.359 toneladas; 
- Escala de produção prevista: 45.500 m³/mês ou 80.000 toneladas/mês; e 
- Vida útil prevista: 51 anos. 
 
Foi realizada uma pesquisa mineral complementar na área, com objetivo de detalhar o capeamento 
de solo, fator importante para a viabilidade econômica e ambiental do empreendimento, haja vista a 
necessidade de área para dispor material retirado do capeamento em depósito de estéril. Desta 
forma foi realizada uma sondagem sísmica elétrica em toda área, para detalhamento de ocorrência 
de capeamento de solo. 
A partir dos resultados obtidos, apresentados nos itens 4.1.1 e7.3.1 o plano de lavra foi revisado, 
excluindo da área de lavra aprovada pela ANM no Plano de Aproveitamento Econômico apresentada, 
as áreas de depósito de estéril atual, área de beneficiamento, parte da jazida onde o capeamento se 
apresentou significativo, resultando nos seguintes dados: 
- Área de lavra final: 31,37 ha 
- Reserva lavrável: 15.665.909,6 m³ ou 41.358.000 toneladas 
- Vida útil final: 43 anos 
Na Figura 2.1-1, a seguir, está apresentada a área de lavra aprovada pela ANM, a área de lavra 
revisada nos estudos de pesquisa mineral complementar, e as áreas das poligonais ANM e da 
propriedade. 
 

Página: 101



 

8 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 2.1-1 – Áreas de poligonais ANM, propriedade, lavra aprovada no PAE, e lavra revisada a partir da 
pesquisa mineral complementar 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA RESPONSÁVEL 
PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

2.2.1. INFORMAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
Razão Social: Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda. 
CNPJ/MF: 14.117.052/0001-57 
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 187 - Sítio Bernardinho 
Bairro: Morro Grande 
Município: Santa Isabel– SP 
 
2.2.2. INFORMAÇÕES DA CONSULTORIA 

O presente EIA foi elaborado pela empresa LEXTON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI em 
associação com a empresa MINAPLAN Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda 
 
— Minaplan 
- Razão Social: MINAPLAN Consultoria em Meio Ambiente e Mineração Ltda; 
- CNPJ: 17.985.906/0001-05 
- Endereço: Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo-SP, CEP: 04004-903 
- Telefone: (PABX)/Fax: (011) 5575-9900 
- E-mail: minaplan@minaplan.com.br 
- Responsável Técnico:Engº de Minas Alexandre Sayeg Freire – CREA0601817011/D 
 
— Lexton 
Razão social: LEXTON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI. 
CNPJ: 09.365.647/0001-91 
CREA/SP: 0820594 
Endereço: Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo-SP, CEP: 04004-903 
PABX/Fax: (11) 5575-9900 
-E-mail: akira@lexton.com.br 
-Responsável Técnico: Engº de Minas Milton Akira Ishisaki – CREA 0601882560 
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2.3. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 
A área do empreendimento da empresa PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA. 
está localizada no Sítio São Bernardino, de propriedade dos sócios da empresa, próxima ao bairro 
Morro Grande, no município de Santa Isabel, no Estado de São Paulo. 
A pedreira de gnaisse da PEDREIRA DOVALLE está inserida na área das poligonais dos processos ANM 
821.277/2014 (em operação), 820.562/2010, 820.465/2012 e 820.466/2012. O acesso à área se dá 
pela rodovia Presidente Dutra (BR 116) a partir de São Paulo sentido Rio de Janeiro, quando se toma 
o acesso no km 187. 
Na Figura2.3-1 é apresentado o mapa rodoviário com indicação do acesso à área objeto deste estudo 
da Pedreira Dovalle, no município de Santa Isabel, no Estado de São Paulo. E na Figura 2.3-2 está 
apresentada a área indicada em imagem de satélite. 
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Figura 2.3-1– Mapa de acesso rodoviário da Pedreira Dovalle 
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Figura2.3-2– Imagem de satélite com a área da Pedreira Dovalle 
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3. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 
O empreendimento da Pedreira Dovalle, de extração de rocha gnáissica faz parte de um setor 
importante da economia, que é a mineração. A mineração é um dos setores de base da sociedade, de 
produção primária, e que sustenta toda uma cadeia de produção de construção civil, com 
fornecimento de agregados, indústria (cerâmica, cimento, papel), assim como a agricultura, com 
insumos para fertilização do solo. O desenvolvimento desta atividade depende de fatores naturais, 
como a geológica, como de tecnologia e de práticas sustentáveis, que atendam às necessidades para 
a viabilidade econômica, mercadológica e ambiental. 
Mineração e outros setores têm que estar engajados na adoção dos fundamentos de ESG, sigla em 
inglês para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio, mas 
que também pode ser um critério para investimentos sustentáveis que atendam aos critérios legais 
dentro de uma segurança jurídica. 
Neste contexto o licenciamento ambiental caminha para algo mais complexo e completo, como uma 
licença socioambiental, para que as empresas possam se instalar afinadas com os fundamentos de 
ESG. 
As empresas devem sempre estar preocupadas com as questões ambientais e sociais, em especial, às 
que ocorrem em seu entorno. E, além do mais, são questões que podem vir a se transformar em 
problemas econômicos se não devidamente abordadas na fase de viabilidade ambiental. 
A seguir estão apresentados os cenários econômicos e mercadológicos que justificam a implantação 
do empreendimento, e nos próximos capítulos são estudadas as questões que enquadram o 
empreendimento no contexto socioambiental. 
 
3.1. CONTEXTO ECONÔMICO 
A rocha gnáissica que compõe a jazida principal da área do EIA tem como produto final a série de 
agregados de brita, material granular resultante do beneficiamento de material rochoso de diversas 
faixas granulométricas, faz parte do segmento mineral de agregados para construção civil. 
Embora de baixo valor unitário, os agregados para construção civil representam os maiores volumes 
produzidos pela indústria mineral, que retrata a importante função social. No ano de 2010, o 
consumo de 623 milhões de toneladas de agregados, representou na movimentação de R$ 12 bilhões 
no setor. Ressalta-se que a brita e o cascalho foram responsáveis, neste período, por 
aproximadamente 41% do total movimentado. 
Segundo estudo realizado pelo IBRAM em 2011, as projeções de consumo de agregados eram 
otimistas, chegando em 2021 a patamares de 768 milhões de toneladas, sendo 331 milhões de 
toneladas de brita (Gráfico 3.1-1). 
Houve uma grande evolução até o ano de 2014, atingindo o valor histórico de 745 milhões de 
toneladas em 2013, conforme gráfico da ANEPAC (2015), Gráfico 3.1-2. 
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Gráfico 3.1-1 – Evolução e projeções, 2011 
Fonte: IBRAM, 2011, Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira | 6ª edição 
 

 
Gráfico 3.1-2 – Evolução e projeções de agregados no Brasil, 2013 
Fonte: Anepac,2015 – O mercado de agregados no Brasil 
Após uma queda vertiginosa nos anos seguintes houve uma retomada a partir do ano de 2018. 
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Segundo o presidente executivo da ANEPAC, Fernando Valverde, o volume de agregados no país 
apresentou um aumento de 3,4% em 2018 e fechou o ano de 2019 em aproximadamente 3,5%, 
atingindo 532 milhões de toneladas (2,5 t/hab/ano). Para 2020, Valverde argumenta que a estimativa 
era de 3,5% e analisa que o crescimento do setor nos últimos três anos rompeu a tendência de queda 
e estagnação da produção, faturamento e investimentos predominantes nos anos de 2013 a 2017. 
Contudo, ele aponta que ainda serão necessários mais dez anos para que o mercado retome o nível 
de produção de 2013 (Revista Agregados On Line, edição 13, nov/dez 2020). 
Neste período de estagnação a mineração foi desafiada a mudar sua postura, métodos e 
procedimentos, além de agir de forma coordenada, unindo todos os interesses sob um mesmo 
propósito: a defesa e fortalecimento do setor.  
A retomada do mercado de agregados depende principalmente dos investimentos públicos e 
privados em obras de infraestrutura, embalados pelos programas do governo federal, pelo 
crescimento habitacional, acréscimo da renda e redução das taxas de juros. 
Há uma tendência de alta para o consumo de brita no Brasil através da análise nos padrões de 
consumo de mercados desenvolvidos como o Europeu e o Norte-Americano, historicamente em 
patamares de 3 a 4 vezes o consumo nacional. Existe uma demanda reprimida real, que é constatada 
na deficiência de infraestrutura, saneamento e moradias na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP).  
Sendo a infraestrutura um fator primordial para o desenvolvimento social e econômico de uma 
região, tem-se, como resultante, fortes laços entre a estruturação do setor de agregados e as 
perspectivas de melhorias na qualidade de vida da população. 
O elevado valor relativo do transporte de tais materiais, que responde por aproximadamente dois 
terços do preço final do produto, restringe grandes distâncias entre as áreas de produção e os 
mercados consumidores, favorecendo a produção próxima a centros urbanos. 
De tal modo, embora exista um elevado número de minerações de agregados/brita na RMSP, a 
enorme demanda latente por agregados na região tem, como consequência, o repasse do aumento 
nos preços finais ao consumidor. A necessidade reprimida do mercado por pedra britada e outros 
agregados para a construção civil no Estado de São Paulo, por sua vez, é confirmada pelos valores 
negativos atrelados à balança comercial e ao enorme déficit habitacional existente no país. 
No ano de 2020 teve um cenário atípico de mercado devido à pandemia do novo coronavírus (COVID 
19), que resultou desde o mês de março no fechamento de estabelecimentos comerciais e 
industriais, respeitando o distanciamento social determinado pelos governos federal, estadual e 
municipal. Com o distanciamento social vislumbrou-se uma nova recessão na indústria de construção 
civil e consequentemente de mineração voltada para agregados de construção civil. Apesar da 
paralisação no primeiro momento das obras de construção, houve a liberação e a retomada das 
obras públicas e privadas, o que movimentou o mercado. Não se tem ainda dados concretos sobre o 
consumo e a produção de agregados para construção civil nos anos de 2020 e 2021, mas houve um 
aumento significativo, baseado nas informações coletadas com os produtores e comércio de 
materiais de construção, chegando a incremento na produção em quase todos os segmentos da 
cadeia produtiva.Segundo projeções divulgadas em dezembro de 2020 pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (Cbic), o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento deve avançar 4% em 
2021. De acordo com o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), que avalia apenas 
empregos com carteira assinada, a indústria da construção civil é o setor com mais vagas de janeiro 
de 2020 a novembro de 2020 (157.881 mil), o que mostra um aumento de 34,6% em relação ao 
mesmo período em relação ao ano de 2019.O último levantamento do Caged apontou que a 
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construção civil gerou 43.938 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de janeiro 
deste ano. Assim sendo, de fevereiro/2020 a janeiro/2021, a construção gerou 117.467 novas vagas 
de emprego. 
Desta forma nota-se a necessidade de aumento da capacidade de produção de agregados, incluindo 
a brita. 
 
3.2. CONTEXTO REGIONAL 
De acordo com os dados disponíveis no site da ANM, no Cadastro Mineiro, a região abrangida pelo 
empreendimento da Pedreira Dovalle, no eixo leste da Região Metropolitana de São Paulo, é 
composta de 8 pedreiras, concentradas nos pólos de Arujá, Santa Isabel e Mogi das Cruzes, conforme 
a Figura 3.2-1 a seguir. 
 

 
Figura 3.2-1 – Localização dos empreendimentos de produção de brita no eixo de influência da Pedreira 
Dovalle 
 
Dos empreendimentos ainda em estudos e em fase de viabilização na ANM os processos para 
extração de rocha para produção de brita estão apresentados no Anexo 3.2-1. 
De 71 processos ativos de substâncias granito ou gnaisse, a maioria para produção de brita, 21 
processos estão com Concessão de Lavra da ANM, ou seja, 25%. 
Destes 1 é da Pedreira Dovalle, 2 processos são da Votorantim Cimentos, 2 da Pedreira Santa Isabel, 
7 processos da Embu S.A., 2 da pedreira Sargon, 4 desativadas (Dutra, Galvão, Santa Fé e Comercial 
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Rio Grande Dutra, 1 da Guapiara Mineração (Grupo Minercal), 1 da Basalto e 1 da Mineração São 
Bento. 
Portanto existem 8 unidades de produção instalados na região, num raio de 20 km do 
empreendimento em licenciamento, sendo uma da própria Pedreira Dovalle. 
A capacidade instalada é em média de 100.000 t/mês por empreendimento, podendo atingir, no 
total dos empreendimentos instalados, patamares de 800.000 t/mês de produção a plena 
capacidade. Atualmente a produção média total está em cerca de 400.000 t/mês por diversos 
fatores, como dificuldades no licenciamento de ampliação, problemas com desenvolvimento da 
lavra, mudança de titularidade e inadimplência dos clientes. 
Apesar dos problemas enfrentados nos últimos anos esta região concentra o maior polo de produção 
de brita do País. 
Desta forma a capacidade de produção deve ser aumentada para suportar um aumento de consumo 
de agregados a patamares previstos anteriormente à retração do mercado. 
De acordo com Reuters (2020), a mineração foi responsável em 2019 por aproximadamente 153,4 
bilhões de reais, cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, correspondendo a 20% das 
exportações e gerando 175 mil empregos diretos e 2,2 milhões de empregos indiretos. No setor de 
produção de pedra britada, por sua vez, existem aproximadamente 600 empresas produtoras, que 
geram cerca de 20 mil empregos diretos e mais de 100 mil indiretos. 
As minas de produção de brita contam, em geral, com um número de funcionários variando, 
conforme o porte do empreendimento, entre 15 e 150 pessoas (Bitar, 1997), divididos entre os 
setores de extração, logística, comercial e administração dos empreendimentos em questão. 
O baixo valor agregado, a necessidade de grandes volumes e as condições tecnológicas do material 
utilizado, impedem a substituição da pedra britada por outra matéria prima na construção civil. 
Em consonância aos fatos já apresentados, a rigidez locacional da jazida, que condiciona a existência 
das empresas de extração mineral em locais onde são apresentadas propriedades geológicas 
propícias, gera, na maioria dos casos, a necessidade de coexistência entre meio ambiente, sociedade 
e empresas de mineração. Neste contexto a jazida em estudo oferece condições geológicas 
favoráveis, proximidade com vias de escoamento (a cerca de 500 m da rodovia Presidente Dutra), e 
distância relativamente boa para o escoamento da produção para toda porção leste da Região 
Metropolitana de São Paulo e parte significativa do Vale do Paraíba, o que torna o empreendimento 
privilegiado do ponto de vista de logística em relação aos demais empreendimentos da região.  
 
3.3. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 
As unidades de produção de brita para construção civil atualmente implantadas na região foram 
projetadas e implantadas há mais de 4 décadas, havendo em algumas unidades a ampliação das 
áreas de lavra e da capacidade de produção, com renovação de equipamentos fixos e móveis 
conforme a necessidade técnica e tecnológica.  
Por outro lado, a proximidade com o mercado consumidor implica em uma competição para 
ocupação de áreas com empreendimentos imobiliários e avanço das áreas urbanas, que inviabilizam 
a implantação das áreas para exploração mineral, dificultando o surgimento de novos 
empreendimentos. 
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Neste cenário a médio prazo haverá a redução de oferta de brita no mercado pela exaustão das 
jazidas existentes, e dificuldades para ampliação das existentes. 
Com um projeto otimizado para uma exploração racional da jazida a ampliação da área de lavra da 
Pedreira Dovalle, tem, como finalidade, garantir a continuidade do fornecimento de agregados para 
os principais mercados consumidores da região, promovendo a manutenção da oferta e dos preços 
em níveis adequados. 
Uma vez que o projeto de ampliação da área de lavra visa a manutenção das atividades operacionais 
da Pedreira Dovalle, o conhecimento técnico-científico conquistado na área em operação e o 
aproveitamento da infraestrutura já instalada, são fatores de redução aos impactos associados à 
mineração, como será discutido ao longo deste trabalho. 
Além das justificativas já elencadas, há uma série de outros fatores favoráveis à continuidade do 
empreendimento, entre os quais podem ser destacados a manutenção de centenas de empregos 
diretamente e indiretamente relacionados às atividades da Pedreira Dovalle, a escolha do melhor 
cenário de ampliação através de estudos aprofundados do meio físico, biótico e antrópico e a 
otimização da lavra em relação à área já prevista de modo a preservar parte dos fragmentos de 
vegetação nativa. 
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ANEXO 3.2-1- Processos para extração de rocha para produção de brita 

PROCESSO FASE NOME SUBSTÂNCIA NÚMERO 
818545/1968 CONCESSÃO DE LAVRA PEDREIRA DUTRA LTDA GRANITO 1 
808899/1970 CONCESSÃO DE LAVRA PEDREIRA SARGON LTDA GRANITO 2 
821588/1971 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 3 
821589/1971 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 4 
821590/1971 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 5 
821591/1971 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 6 
806487/1973 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 7 
808515/1973 CONCESSÃO DE LAVRA PEDREIRA SARGON LTDA GRANITO 8 
820006/1978 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 9 
820320/1979 LICENCIAMENTO Votorantim Cimentos S A GRANITO 10 
820321/1979 LICENCIAMENTO Votorantim Cimentos S A GRANITO 11 
820398/1981 REQUERIMENTO DE LAVRA Cessi Comércio de Materiais Para Construção Ltda. GRANITO 12 
820656/1982 CONCESSÃO DE LAVRA Votorantim Cimentos S A GRANITO 13 
820292/1985 CONCESSÃO DE LAVRA EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO GRANITO 14 
821839/1987 CONCESSÃO DE LAVRA Guapiara Mineração Indústria e Comércio Ltda GNAISSE 15 
821870/1987 CONCESSÃO DE LAVRA Mineração São Bento Ltda. GNAISSE 16 
821994/1987 CONCESSÃO DE LAVRA COMERCIAL RIO GRANDE DUTRA LTDA GRANITO P/ BRITA 17 
820733/1989 CONCESSÃO DE LAVRA Pedreira Santa Fé Empresa de Mineração Ltda GRANITO 18 
820619/1990 REQUERIMENTO DE LAVRA SOARES PENIDO REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA GRANITO 19 
820620/1990 REQUERIMENTO DE LAVRA SOARES PENIDO REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA GRANITO 20 
820404/1991 CONCESSÃO DE LAVRA GALVÃO ENGENHARIA S A GRANITO P/ BRITA 21 
820289/1992 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Aracy Laskani GRANITO 22 
821027/2000 CONCESSÃO DE LAVRA Votorantim Cimentos S A GRANITO P/ BRITA 23 
820424/2001 REQUERIMENTO DE LAVRA Cimento Tupi S.a. GNAISSE 24 
820571/2003 REQUERIMENTO DE PESQUISA NELSON CIANFLONE GRANITO ORNAMENTAL 25 
820571/2003 REQUERIMENTO DE PESQUISA NELSON CIANFLONE GRANITO ORNAMENTAL 26 
820237/2006 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA UNIAO BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA. GRANITO 27 
820106/2008 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Okianos Participações Ltda. GRANITO 28 
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PROCESSO FASE NOME SUBSTÂNCIA NÚMERO 
820146/2005 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Santa Isabel Ltda. GRANITO 29 
820352/2010 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Vale do Paititi Ltda Me GRANITO 30 
820824/2010 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Mineração São Bento Ltda. GNAISSE 31 
821512/1987 REQUERIMENTO DE LAVRA PEDREIRA SARGON LTDA GRANITO 32 
820353/2010 REQUERIMENTO DE PESQUISA Vale do Paititi Ltda Me GRANITO 33 
820106/2011 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Minerpav Mineradora Ltda. GRANITO 34 
820173/2011 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Rocha Bahia Mineração Ltda GRANITO 35 
820159/2009 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Ana Paula de Angeli GRANITO 36 
820363/2012 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Ical Indústria de Calcinação Ltda. GRANITO 37 
820362/2012 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Ical Indústria de Calcinação Ltda. GRANITO 38 
820986/2011 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Minerpav Mineradora Ltda. GRANITO 39 
820465/2012 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Dovalle Comércio de Pedras Em Geral Ltda. GRANITO 40 
820466/2012 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Dovalle Comércio de Pedras Em Geral Ltda. GRANITO 41 
820980/2014 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 42 
821285/2014 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Minerpav Mineradora Ltda. GRANITO 43 
821277/2014 CONCESSÃO DE LAVRA Pedreira Dovalle Comércio de Pedras Em Geral Ltda. GNAISSE 44 
820395/2015 REQUERIMENTO DE PESQUISA Votorantim Cimentos S A GRANITO 45 
820396/2015 REQUERIMENTO DE PESQUISA Votorantim Cimentos S A GRANITO 46 
820562/2010 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Dovalle Comércio de Pedras Em Geral Ltda. GNAISSE 47 
820979/2014 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 48 
821475/1987 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Santa Isabel Ltda. GRANITO 49 
820028/2015 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Mineração Aff Ltda. GRANITO 50 
821393/2014 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Kátia da Costa GNAISSE 51 
820993/2015 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 52 
820994/2015 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 53 
821157/2015 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 54 
821158/2015 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 55 
820147/2009 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Pedreira Santa Isabel Ltda. GRANITO 56 
820328/2006 REQUERIMENTO DE LAVRA S.T. Schartman Mineração e Construções Ltda GRANITO 57 
820080/2016 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 58 
820483/2016 REQUERIMENTO DE LAVRA Pedreira Santa Isabel Ltda. GRANITO 59 
820134/2016 REQUERIMENTO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 60 

Página: 114



     
 

 
 

PROCESSO FASE NOME SUBSTÂNCIA NÚMERO 
820096/2016 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Equipav Mineração e Participações S. A. GRANITO 61 
820230/2011 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA PEDREIRA SARGON LTDA GRANITO 62 
820184/2017 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Mateus Domingues de Vasconcelos GRANITO 63 
820491/2017 REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO F2s Gestão de Ativos Em Mineração Ltda GRANITO 64 
820650/2017 REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO MARCIO LOUCATELLI GRANITO 65 
820930/2016 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Carlos José Gonçalves GRANITO 66 
820943/2016 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Mariangela Vieira da Silva Lückmann GRANITO 67 
820319/1979 REQUERIMENTO DE LAVRA Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda GRANITO 68 
820229/2011 REQUERIMENTO DE LAVRA PEDREIRA SARGON LTDA GRANITO 69 
820287/2019 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Cimento Tupi S.a. GNAISSE 70 
820107/2011 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Minerpav Mineradora Ltda. GRANITO 71 
820837/1988 DISPONIBILIDADE Empresa de Mineração Bela Vista Ltda GRANITO 72 
820559/2001 DISPONIBILIDADE Mendes Junior Engenharia S.a GNAISSE 73 
820374/1987 CONCESSÃO DE LAVRA Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda GNAISSE/SAIBRO 74 
820623/1982 CONCESSÃO DE LAVRA Pedreira Santa Isabel Ltda. GNAISSE/SAIBRO 75 
800660/1976 CONCESSÃO DE LAVRA Pedreira Santa Isabel Ltda. GNAISSE/SAIBRO 76 
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4 ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

Considerando a sensibilidade ambiental característica da área de estudo, a Pedreira Dovalle elaborou 
vários modelos simulando a explotação de suas jazidas de forma a reduzir os impactos sobre os bens 
ambientais protegidos, principalmente a vegetação de mata atlântica em estágios médio e avançado 
de regeneração. 
O estudo de alternativa desenvolvido neste EIA teve como premissas: 
• A rigidez locacional do minério, o que praticamente impossibilita o estudo de alternativa 

locacional para a mina; 
• O interesse em utilizar a área de lavra, atualmente licenciado para acomodar 2.072.681,60 

m³ “in situ” ou 2.590.851 m³ empolado de estéril, para dispor o material estéril oriundo do 
novo projeto; 

• A necessidade de reduzir a intervenção em bens ambientais protegidos tais como, APPs e 
vegetação de mata atlântica em estágios médio e avançado de regeneração; 

• A necessidade de fazer um projeto ambientalmente sustentável; 
• O interesse da Pedreira Dovalle em exercer os direitos minerais sob sua titularidade e 

aumentar a vida útil de sua unidade de produção de brita a partir da rocha gnáissica e saibro. 
Considerando estas premissas foram desenvolvidos os seguintes estudos de alternativas: 
A) De reservas explotáveis e de projetos de lavra; 
B) De formas de operação da mina, de equipamentos e métodos; 
C) De local para dispor estéril. 
 

4.1 ALTERNATIVASLOCACIONAIS 
4.1.1 PROJETO DE LAVRA 

Com base nos trabalhos de pesquisa mineral realizados para os processos da ANM aqui envolvidos, 
os processos ANM nº 820.465/2012, 820.466/2012 e 820.562/2010, foram estudados projetos 
alternativos para a lavra do referido minério. O estudo considerou dois projetos de lavra, a saber: 
• Alternativa 1: Um projeto com uma cava única abrangendo as áreas das três poligonais e os 

corpos de minério, com interferência comáreas de depósito de estéril já em operação e 
unidade de beneficiamento também em operação; e 

• Alternativa 2: Um projeto considerando a abertura de uma cava otimizada, específicas para 
porções mais favoráveis quanto a espessura de capeamento, APP e vegetação nativa. 

As configurações dos projetos alternativos de lavra estão apresentadas nas Figuras 4.1.1.1-1 e 
4.1.1.2-7. 
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4.1.1.1 Alternativa 1 - Projeto com lavra de aproveitamento máximo da 
jazida 

As reservas de rocha gnáissica lavráveis das poligonais envolvidas, apresentadas no Plano de 
Aproveitamento Econômico, totalizam cerca de 49 milhões de toneladas de gnaisse, conforme 
mostra a Tabela 4.1.1.1-1a seguir.  

 
Tabela 4.1.1.1-1 – Reserva medida de gnaisse e capeamento estéril da lavra maximizada 

Processo ANM Capeamento Res medida Unidade 
820.562/2010 1.551.781,50 3.280.856 m³ 

  8.661.460 t 
820.465/2012 3.651.447 8.226.347 m³ 

  21.717.555 t 
820.466/2012 4.340.271 7.184.601 m³ 

  18.691.803 t 
TOTAL 9.543.499,50 18.691.804 m³ 

  49.070.818 t 
 
A vida útil para essa reserva lavrável, considerando uma produção de 80.000 t/mês resulta em 51 
anos. 
De uma análise preliminar foi possível concluir que a relação estéril/ minério relativa ao projeto com 
lavra maximizada é bastante desfavorável. Embora o projeto com lavra maximizada possibilite a lavra 
de um volume maior de minério, os volumes de estéril a serem gerados são muito significativos. 
Considerando que a disposição de estéril é um fator de difícil solução nessa região, ficaram evidentes 
as limitações operacionais e ambientais do projeto com lavra maximizada. Além disso, a execução do 
projeto de lavra maximizada prevê a supressão de 39,42 ha de vegetação nativa em estágio 
médio.Também há a interferência com o atual depósito de estéril e parte do beneficiamento já 
instalado, o que resulta em necessidade de relocação dessas instalações ou mesmo deixar de lavrar 
esse setor, implicando em redução da reserva lavrável (Figura 4.1.1.1-1). 
 

Página: 119



 

21 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 4.1.1.1-1 – Alternativa 1: Lavra com aproveitamento máximo da jazida, em vermelho, com inclusão das 
reservas nas áreas de depósito de estéril já implantado e beneficiamento, em amarelo 
 

4.1.1.2 Alternativa 2 - Projeto com lavra otimizada e preservação de 
parte da vegetação  

Este projeto foi concebido a partir de estudos realizados no ano de 2020 para avaliar o capeamento 
de material estéril presente nas diversas porções da jazida. Este trabalho foi realizado pela empresa 
Libaneo & Libaneo (Anexo 4.1.1.2-1), através do método geofísico de sísmica elétrica. Foram 
realizadas 6 (seis) linhas sísmicas, sendo uma na área atualmente em operação (L1 no processo ANM 
821.277/2014) e o restante na área objeto deste estudo, conforme a Figura 4.1.1.2-1. 
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Figura 4.1.1.2-1 – Localização das seis linhas sísmicas (L1, L2, L3, L4, L5 e L6) utilizadas na sondagem geofísica 
de sísmica elétrica na área da Pedreira Dovalle. 
 
Os resultados apresentaram ser favorável a relação de capeamento nas linhas L3, L4 e L5, e 
desfavorável nas linhas L2 e L6. Ou seja, nas bordas da cava integrada aprovada no Plano de 
Aproveitamento Econômico a ocorrência significativa de cobertura de material estéril resulta na 
necessidade de disponibilidade de depósitos de estéril que dificilmente pode ser viabilizada na 
região. As figuras 4.1.1.2-2 a 4.1.1.2-6 contêm as pseudo-seções de eletroresistividade das linhas L2 a 
L6.  
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Figura 4.1.1.2-2 – Pseudo-seção de eletroresistividade da L2. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte 
superior solo e a inferior rocha. Logo, a relação estéril-minério é desfavorável, principalmente na parte 
superior. 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.2-3 – Pseudo-seção de eletroresistividade da L3. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte 
superior solo e a inferior rocha. Logo, a relação estéril-minério é amplamente favorável. 
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Figura 4.1.1.2-4 – Pseudo-seção de eletroresistividade da L4. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte 
superior solo e a inferior rocha. Logo, a relação estéril-minério é amplamente favorável. 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.2-5 – Pseudo-seção de eletroresistividade da L5. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte 
superior solo e a inferior rocha. Logo, a relação estéril-minério é medianamente favorável. 
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Figura 4.1.1.2-6 – Pseudo-seção de eletroresistividade da L6. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte 
superior solo e a inferior rocha. Logo, a relação estéril-minério é desfavorável na parte inferior e a direita da 
seção, onde há satruração hídrica indicando ser material fraturado intercalado com fragmentos. 
 
A partir do recorte da jazida excluindo os perfis com maiores volumes de capeamento, foi projetada 
a área delavra otimizada (Figura 4.1.1.2-7), com os cálculos da reserva lavrável e volume de 
capeamento resultante. 
As reservas de rocha gnáissica lavráveis das poligonais envolvidas, com a otimização da lavra resulta 
em 15.665.909,60 m³, ou 41 milhões de toneladas, conforme mostra a Tabela 4.1.1.2-1a seguir. 
 

Tabela 4.1.1.2-1 – Reserva medida da lavra otimizada 
Perfis m² m m³ 

A 15.074,00 174,90 2.636.442,60 
B 22.605,00 116,60 2.635.743,00 
C 22.707,00 116,60 2.647.636,20 
D 27.949,00 116,60 3.258.853,40 
E 25.656,00 174,90 4.487.234,40 

 Total 15.665.909,60 
 

Estas reservas são suficientes para prolongar a vida útil da mina por mais 43 anos considerando 
escala de produção de 80.000 t/mês.  
Também considerando que a geração de estéril na mina projetada anteriormente resulta na geração 
de 9,5 milhões de m³ de estéril para a lavra maximizada (Tabela 4.1.1.1-1), na lavra otimizada o 
volume será de 2 milhões de m³, conforme mostra a Tabela 4.1.1.2-2, a seguir. 
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Tabela 4.1.1.2-2 – Volume de material estéril para lavra otimizada 
Perfil m² m m³ 

A 1.100,00 174,90 192.390,00 
B 1.950,00 116,60 227.370,00 
C 4.635,00 116,60 540.441,00 
D 4.693,00 116,60 547.203,80 
E 3.232,00 174,90 565.276,80 

 Total 2.072.681,60 
 
Ademais, a alternativa de lavra otimizada prevê a supressão de 21,74 há de vegetação nativa 
em estágio médio – havendo uma redução de supressão de aproximadamente 18 ha em 
relação à lavra total projetada. 
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Figura 4.1.1.2-7 – Alternativa 2: Lavra otimizada, em vermelho, excluindo o depósito de estéril atual e 
britagem, com preservação de vegetação nativa em porções com maior capeamento de solo 
 

4.1.1.3 Projeto de lavra selecionada  
Considerando os dados obtidos com a simulação de uma redução da área de lavra (lavra otimizada) 
em comparação com a lavra na área total projetada (lavra maximizada), têm-se as seguintes 
considerações (também dispostas na Tabela 4.1.1.3-1). 
Na lavra otimizada houve uma redução de 16% de reserva lavrável em relação à lavra maximizada, 
enquanto que no material estéril houve redução de 79% no volume, bem considerável, pois a 
formação dedepósito de estéril constitui um dos maiores problemas de viabilização ambiental. 
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Quanto à supressão de vegetação haverá redução de 39,42 hectares (cava maximizada) para 21,74 
hectares na cava otimizada, ou seja, redução de 45% de supressão de vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração. 
Quanto à vida útil haverá uma redução de 8 anos em relação à lavra maximizada, ou seja, a lavra 
otimizada representa redução de 16% de vida útil, e mesmo nessa situação a vida útil de 43 anos 
representa grande atratividade econômica-financeira e manutenção de recursos naturais 
importantes. 
Pelos diversos motivos apresentados anteriormente, concluiu-se que o projeto de lavra por meio de 
lavra otimizada é mais satisfatório do que o projeto de exploração por uma lavra maximizada.  
Desta forma a alternativa 2, de otimização da lavra é a alternativa mais viável ambientalmente, com 
a manutenção da atratividade econômica com a redução de apenas 16% da reserva lavrável com 
diminuição de 78% de material estéril e de 45% de supressão de vegetação nativa. 
Os estudos ambientais serão desenvolvidos para a configuração de lavra em área otimizada. 
 

Tabela 4.1.1.3-1 – Comparativo das alternativas para lavra 

Parâmetro Alternativa 1 Alternativa 2 Melhor 
alternativa 

Rocha gnáissica lavráveis (m3) 18.691.804 15.665.909,60  1 
Decapeamento (m3) 9.543.499,50 2.072.681,60 2 
Relação estéril/minério (%) 51,05 13,23 2 
Supressão de vegetação (ha) 39,42  21,74  2 
Intervenção em APP (ha) 13,50 8,18  2 
Vida útil (produção mensal de 80.000 t) (anos) 51  43  1 

Alternativa mais viável ambientalmente ao projeto 2 
 

4.1.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DE ÁREAS DE DEPÓSITO DE ESTÉRIL 
Como mencionado no início deste capítulo, a rigidez locacional das reservas de minério dificulta a 
realização de estudos locacionais de alternativas para as áreas de lavra. Contudo, para a locação de 
áreas de deposição de estéril, os estudos de alternativas são bastante importantes.  
A região de inserção do empreendimento tem como pano de fundo a presença de uma série de 
fatores que muito restringem o universo de áreas passíveis de utilização como depósito de estéril, 
tais como: áreas oneradas pela ANM, destinadas à exploração mineral de outras empresas; pouca 
disponibilidade de acessos viários compatíveis com tráfego de veículos pesados, em decorrência da 
topografia muito acidentada; vegetação de Mata Atlântica; extensa rede de drenagem e, 
consequentemente, muitas áreas de preservação permanente; além de ter a seu redor alguns bairros 
rurais, dentre outros fatores.  
É importante mencionar que, conforme já exposto anteriormente, atualmente, o material estéril está 
autorizado para disposição no depósito de estéril licenciado, com capacidade restrita para a área em 
operação. O projeto deste estudo prevê a necessidade de 2.072.681 m³ “in situ” ou 2.590.852 m³ 
empolado (índice de empolamento médio de 25%), o que implica em ser necessário novo depósito 
de estéril.  
Assim a Pedreira Dovalle buscou áreas que pudessem comportar o volume de estéril previsto, como 
um exercício para buscar alternativas que fossem eventualmente menos impactantes e que 
satisfizesse as condições relacionadas a seguir:  

Página: 127



 

29 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

• Distância inferior a 10 km da mina;  
• Áreas antropizadas, preferencialmente desprovidas de manchas de mata nativa;  
• Topografia e condição litológica do subsolo adequadas para a conformação da pilha de 

estéril;  
• Áreas com baixa densidade de drenagem natural e áreas de preservação permanente (APPs);  
• Existência de acessos para caminhões;  
• Áreas desoneradas em relação à reservas minerais na ANM.  

A busca de áreas foi feita, inicialmente, pela interpretação de imagens aéreas obtidas de site Google 
Earth, além de posterior visita aos locais previamente identificados, visitação técnica e consulta aos 
proprietários locais  
Assim, os locais previamente escolhidos resultaram nas seguintes alternativas:  
• Depósito Controlado de Estéril “Pesqueiro”;  
• Depósito Controlado de Estéril “Aterro Lambari”; 
• Depósito Controlado de Estéril “Cavas exauridas de porto de areia no bairro Taboão”  
• Depósito Controlado de Estéril “Cava exaurida processo ANM 821.277/2014”.  

 
Foram avaliados os aproveitamentos das quatro áreas alternativas para utilização como depósitos de 
estéril. A Figura4.1.2-1a seguir mostra a localização dos DCEs alternativos. 
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Figura 4.1.2-1 – Croqui de distribuição dos DCEs estudados 
 
As alternativas tiveram seu projeto conceitual elaborado a partir das seguintes diretivas geométricas:  
• Altura das bancadas: 5 a 10 metros;  
• Largura das bermas: 10 metros;  
• Ângulo de face: 34°;  
• Rampas de acesso: 10 metros de largura e 10° de inclinação máxima;  
• Ângulo geral de talude: 22°.  

 
A Figura 4.1.2-2a seguir demonstra o perfil típico do projeto geométrico de DCE. 
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Figura 4.1.2-2Perfil Típico dos "DCE"s Projetados para as áreas alternativas 
 
O estéril da mina será, especificamente, o solo de cobertura, o saibro e outras frações de solo ou 
rocha alterada.  
O volume de estéril a ser depositado no DCEé de 2.072.681 m³ “in situ” ou 2.590.851 m³ empolado 
(índice de empolamento de 1,25).  
Para as áreas alternativas ao DCE foram elaborados projetos de aproveitamento, cujas capacidades 
calculadas constam da Tabela 4.1.2-1a seguir. 
 

Tabela 4.1.2-1 – Parâmetros comparativos de alternativas de DCE 
DCE Área (m²) Volume (m³) Distância (km) 

Pesqueiro 29.000 435.000 0,5 
Lambari 200.000 3.000.000 5,4 

Portos Taboão 380.000 5.700.000 6,5 
Cava 

821.277/2014 92.700 4.261.742 0,7 
 
Portanto, do ponto de vista volumétrico, exceto a alternativa Pesqueiro, qualquer das alternativas 
atende a capacidade necessária para a disposição do estéril a ser gerado pelo empreendimento. Do 
ponto de vista econômico a alternativa Portos bairro Taboão é a mais onerosa pela distância de 
transporte, seguido do aterro Lambari. 
Nas Figuras 4.1.2.1-1, 4.1.2.2-1, 4.1.2.3-1e Figura 4.1.2.4-1a seguir estão apresentados os projetos de 
aproveitamento para a disposição de estéril em áreas alternativas. 
 

4.1.2.1 Alternativa 1 - pesqueiro 
A alternativa Pesqueiro apresenta maior proximidade média do empreendimento, com distância 
média de transporte de 500 m. Com 29.000 m² de área e altura de aterro de 15 metros, resulta em 
435.000 m³ de capacidade. 
O volume é limitado, o que resulta na necessidade de compor com outra área. Seria apenas como 
uma área complementar de depósito de estéril. Geotecnicamente deve ser avaliada, pois fica 
próximo de drenagens naturais, o que pode resultar em solos sem suporte para aterramento. 
Também é uma área nova, o que configura área adicional de degradação. 
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Figura 4.1.2.1-1– Alternativa Pesqueiro  
 

4.1.2.2 Alternativa 2 – aterro bairro lambari 
A alternativa Aterro Lambari apresenta distância média de 5,4 km em relação ao projeto, com 
200.000 m² de área, com aterro de 15 metros de altura, resulta em 3.000.000 m³ de capacidade. 
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Figura 4.1.2.2-1– Alternativa aterro bairro Lambari 
 
Por ser uma área não degradada configura nova ocupação, aumentando área degradada pelo 
projeto. Geotecnicamente deve-se avaliar o solo, pois é uma área de planície aluvial, que pode 
restringir a massa que pode ser depositado. 
 

4.1.2.3 Alternativa 3 – portos de areia desativados do bairro taboão 
A Alternativa Portos do bairro Taboão (Figura 4.1.2.3-1) está a uma distância média de 6,5 km, 
apresenta uma área total de 3.800.000 m², e considerando pelo menos 10% de área disponível para 
aterramento, ou seja, 380.000 m², a uma média de 15 m de profundidade, resulta em 5.700.000 m³ 
de capacidade volumétrica. A área já está degradada, e a deposição de estéril é favorável para 
restituir a paisagem, mesmo que parcial, sendo que geotecnicamente deve-se avaliar as áreas mais 
frágeis para comportar o material, podendo haver instabilidades caso seja em bacias de decantação 
antigas. 
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Figura 4.1.2.3-1– Alternativa portos desativados bairro Taboão 
 

4.1.2.4 Alternativa 4 – cava do processo ANM 821.277/2014 
A alternativa Cava exaurida do processo ANM 821.277/2014 (Figura 4.1.2.5-1), atualmente em 
operação pela Pedreira Dovalle, contígua à área objeto destes estudos, apresenta área de lavra de 
9,27 hectares, ou 92.700 m².  
A cava projetada e aprovada no Plano de Aproveitamento Econômico – PAE é de cerca de 1.505.761 
m³ “in situ” de capeamento mais 2.755.981 m³ “in situ” de cava em rocha, totalizando 4.261.742 m³ 
de volume aberto disponível quando ocorrer à exaustão da jazida atualmente em operação, 
referente ao processo 821.277/2014. 
No projeto otimizado da nova cava o volume de capeamento será de 2.072.681 m³ “in situ” ou 
2.590.851 m³ empolado (índice de empolamento de 1,25). 
Desta forma a cava do processo ANM 821.277/2014.após a exaustão pode comportar o volume de 
capeamento previsto no plano de lavra otimizado, e ainda haverá disponibilidade de comportar mais 
1.670.891 m³. 
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Do ponto de vista geotécnico é bem favorável, haja vista que estará confinada em cava de rocha 
gnáissica, com recuperação parcial da topografia original, o que configura maior estabilidade global 
da área minerada. 
Além disso, o impacto ambiental será mitigado para a cava exposta com a restituição parcial da 
topografia. 

 
Figura 4.1.2.4-1 –Alternativa cava em operação 
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4.1.2.5 Alternativa selecionada 
Os diversos parâmetros de comparação entre as áreas selecionadas possibilitam avaliar do ponto de 
vista de viabilidade ambiental de cada área. Na tabela 4.1.2.5-1 está apresentada a relação das 
alternativas e as respectivas pontuações por parâmetro avaliado. 
 

Tabela 4.1.2.5-1 – Comparativo das alternativas para DCE (Depósito Controlado de Estéril) 
Parâmetro Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Distância 5 2 1 4 
Capacidade 1 5 5 5 
Área degradada 1 2 3 5 
Condição geotécnica 1 3 2 4 
Impacto paisagístico 2 2 4 4 
Total  10 14 15 22 

Obs: 5-Ótimo, 4-Bom; 3-satisfatório; 2- Insatisfatório e 1-Ruim 
 
Da análise dos diversos projetos de DCEs alternativos, é possível concluir que, do ponto de vista de 
capacidade e de viabilidade de logística e consequentemente de custo operacional, o DCE “Cava 
exaurida do processo 821.277/2013” se apresenta a mais favorável. Do ponto de vista geotécnico, 
paisagístico e área degradada (footprint) também essa alternativa seapresenta muito favorável. 
Uma das grandes vantagens desta alternativa é a recuperação parcial da topografia, o que é uma 
medida importante de sustentabilidade do empreendimento, além de diminuir o footprint pela 
atividade de mineração, o que é uma preocupação permanente da sociedade. 
 

4.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
No cenário atual de economia globalizada, o aprimoramento tecnológico de qualquer atividade 
produtiva é condição essencial, e, consequentemente, de muita competitividade entre as indústrias 
em geral; da mesma forma para a indústria de agregados para construção civil. A Pedreira Dovalle 
implantou nova mina de produção de brita no local, que, por si só, já contemplará o que há de mais 
moderno em termos de controle de produção, custos, matriz energética, controle ambiental, e 
principalmente, uma gestão de sustentabilidade ambiental baseada em compromissos e premissas 
adotadas nos estudos ambientais elaborados para a viabilização ambiental de todo o 
empreendimento minero-industrial.  
Desta forma, para este estudo de ampliação a Pedreira Dovalle apresenta também uma breve 
descrição das melhorias tecnológicas que serão adotadas na condução da lavra, a partir das melhores 
práticas e equipamentos disponíveis no mercado. 
 

4.2.1 MELHORIAS TECNOLÓGICAS NA LAVRA 
As melhorias tecnológicas na lavra a céu aberto foram desenvolvidas no decorrer de décadas de 
pesquisas em equipamentos e técnicas operacionais mais eficientes, econômicas e com menor 
impacto ao meio ambiente. As tecnologias mais modernas aplicadas no Brasil para lavra a céu aberto 
estão descritas abaixo. Tais tecnologias relacionadas a seguir são na maioria empregadas atualmente 
pela Pedreira Dovalle e serão aplicadas na operação da futura mina.  
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Explosivos e acessórios 

A utilização de explosivos bombeados aumentou bastante a eficiência dos desmontes de rocha por 
preencher a totalidade do furo aberto para essa finalidade, ao contrário dos anteriormente em forma 
de cartuchos, que por melhor dimensionados que fossem, apresentavam vazios tanto na lateral 
quanto entre os cartuchos. Os acessórios utilizados atualmente dispensam os cordéis detonantes 
convencionais, que apresentam como maior inconveniente a geração de ondas com frequências 
inferiores a 20 Hz, não audíveis, fenômeno denominado sobrepressão atmosférica ou pressão 
acústica; seus efeitos se somam e se confundem com as vibrações provocadas no terreno, causando 
incômodo à população do entorno e até danos a edificações. Aliado a estas melhorias tem-se a 
utilização de retardos eletrônicos, cuja eficiência é inquestionável em relação aos retardos 
mecânicos, podendo ter uma gama maior de sequenciamento de detonações dos furos, diminuindo 
sobremaneira as ondas de choque que são transmitidas pelo maciço rochoso. 
 
Perfuração 

As perfuratrizes utilizadas atualmente são de ciclo hidráulico e não mais de ciclo pneumático. 
Apresentam como vantagens: menor consumo de combustível, melhor desempenho, precisão na 
inclinação e alinhamento dos furos, maior intervalo de tempo entre as ações de manutenção 
preventiva e menor produção de ruídos e de poeira que as alimentadas com compressores 
pneumáticos;  
Os componentes que garantem o melhor desempenho deste equipamento são:  
• Tanque para aspergir água durante o processo de perfuração para auxiliar no abatimento do 

pó (item obrigatório), que reduz significativamente o lançamento de poeira na atmosfera, 
que era também um dos maiores impactos da atividade ao meio ambiente;  

• Cabine com condicionador de ar, reduzindo a exposição dos operadores a variações de 
temperatura e ruídos provenientes da atividade;  

• Trocador de hastes automático, que dispensa a utilização de ajudante para auxiliar na tarefa 
de perfuração;  

• Inclinômetro para realizar os furos com maior precisão de acordo com o plano de fogo, 
aumentando a eficiência do explosivo e também a maior segurança durante o desmonte, 
evitando a aproximação dos furos obliquamente, e consequentemente o ultralançamento de 
rochas.  

 
Desmonte secundário com rompedor 

É utilizando no desmonte secundário um rompedor hidráulico de 1.700Kg (Foto 4.2.1-1) para quebrar 
os matacões gerados pelo desmonte primário, reduzindo a utilização de explosivos e 
consequentemente os impactos gerados pelo desmonte de rocha;  
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Foto 4.2.1-1 – Rompedor Realizando o desmonte secundário 
 
Atividade de carregamento 

Nesta atividade estão sendo utilizadas em maior frequência as escavadeiras hidráulicas, devido a sua 
maior versatilidade, pois o referido equipamento pode desenvolver a atividade de escavação e 
também de carregamento. Na atividade de escavação, a escavadeira hidráulica é utilizada de 
maneira bastante simples, por desmonte mecânico, evitando uso de explosivos.  

 
4.3 ALTERNATIVA ZERO 

A possibilidade de não implantação do empreendimento resulta em alguns cenários que impactam 
no mercado de agregados e na animação comercial como todo. 
Em princípio a médio prazo o mercado de agregados deixaria de dispor de cerca de 80.000 t/mês de 
brita, o que representa cerca de 10% no montante produzido na região de estudo, o que pode afetar 
nos preços praticados em razão da diminuição de oferta. Com o encerramento das atividades num 
horizonte de cerca de 4 (quatro) anos, o impacto no mercado será imediato. 
Diminuirá também o recolhimento de impostos proporcional a essa produção, diminuindo a receita 
tributária do Estado e do Município de Santa Isabel, a demissão de cerca de 80 funcionários da 
empresa, com a cessação de recebimento de salários, que proporciona a circulação de recursos no 
comércio local e de serviços, além de serviços terceirizados que atualmente alimenta um mercado 
indireto do município de Santa Isabel e região. 
Isso significa cerca de 25% de mercado de agregados existentes no município, importante segmento 
econômico local. 
Do ponto de vista ambiental será preservada área de cerca de 20 hectares de vegetação arbórea 
nativa, mantendo a biota local como se encontra atualmente, deixará de gerar material particulado 
com possibilidade de propagação para a atmosfera, da mesma forma não haverá emissão de gases 
devido à queima de combustível fóssil pelos veículos e máquinas movidos a motor de combustão 
interna, não haverá geração de ruídos, e de efluentes líquidos. 
E finalmente, não será aproveitado recurso mineral de rocha gnáissica no montante de 40 Mt, cujas 
reservas se encontram aprovadas pela ANM. E para repor o mercado será necessário desenvolver 
projeto em porte e projeto que deve ser estudado para que seja ambientalmente viável. 
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5 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

5.1 APRESENTAÇÃO 
Neste capítulo são apresentados os principais aspectos legais e institucionais, com destaque à 
legislação ambiental e regulatória aplicável ao empreendimento projetado (mineração de gnaisse), e, 
especialmente, relacionados ao controle da poluição e à proteção dos recursos naturais a serem 
observados pelo empreendimento. 
O objetivo é sistematizar as principais normas e dispositivos legais que balizam a concepção do 
projeto e a condução do presente estudo, especificamente quanto ao licenciamento ambiental do 
empreendimento, bem como avaliar a viabilidade da atividade pretendida à luz da legislação em 
vigor. 
Neste contexto, o presente capítulo foi sistematizado em tópicos temáticos e (i) servirá de base 
jurídica para as análises técnicas subsequentes quanto à compatibilidade do empreendimento com a 
legislação pertinente à atividade pretendida, seja no âmbito federal, estadual e municipal; e (ii) trará 
breves conclusões quanto à viabilidade à luz da legislação ambiental vigente e aplicável, as quais 
serão aprofundadas pelas análises técnicas ao longo do presente EIA. 
 

5.2 ASPECTOS GERAIS DA MINERAÇÃO 
Conforme prevê a Constituição Federal, os recursos minerais são bens da União (art. 20, IX), 
abrangendo, inclusive, o subsolo, sendo garantido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios a participação no resultado da sua exploração (art. 20, §1º). Ainda, destaca-se ser de 
competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia 
(art. 22, XII), sendo, pois, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios” (art. 23, XI). Importante apontar também que os 
minérios constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, 
por pertencerem à União, garantindo-se ao concessionário a propriedade do produto da lavra (art. 
176, caput). 
Quanto à sua importância, a mineração possui status de atividade de interesse nacional, 
notadamente autorizada/concedida pela União (art. 176, §1º), tendo sido destacada e reconhecida 
como de utilidade pública pelo art. 5º, “f”, do Decreto-lei 3.365/1941. 
Além desse aspecto, a mineração é tida, conforme Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal), como 
atividade de utilidade pública (art. 3º, VIII, alínea b), à exceção da extração de areia, argila, saibro e 
cascalho, que são atividades de interesse social (art. 3º, IX, alínea f). Reforçando tais balizamentos, o 
Decreto Federal 9.406/2018, que regulamenta o Código de Mineração, estabelece serem 
fundamentos para o desenvolvimento da mineração o interesse nacional e a utilidade pública (art. 
2º, I e II), sendo, pois, características dos recursos minerais a sua rigidez locacional, finitude e valor 
econômico (art. 2º, §único, I, II e III). 
No âmbito do Estado de São Paulo, a mineração possui característica de atividade de interesse sócio-
econômico-financeiro para o Estado, que serão fomentadas pelo Governo Estadual, conforme 
disposições da Constituição Estadual (art. 214, IV e V). 
Conforme Lei Complementar Municipal 173/2014 (Código de Meio Ambiente do Município de Santa 
Isabel), é considerada como de interesse local a utilização adequada do espaço territorial municipal e 
de seus recursos naturais (art. 6º, III), respeitando-se as diretrizes municipais estabelecidas.  
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Portanto, a atividade minerária possui especial importância e relevância para a economia nacional, 
com características específicas que denotam, também, tratamento especializado e diferenciado nos 
mais diferentes temas, conforme se demonstrará nos itens a seguir. 
 
Quadro 5.2-1 –Legislação analisada com caracerísticas específicas à atividade minerária 

Legislação analisada 
Norma Ementa 

Constituição Federal de 1988 N/A 

Decreto-lei 3.365/1941 Dispõe sobre desapropriações por utilidade 
pública. 

Lei Federal 12.651/2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. 

Decreto Federal 9.406/2018 

Regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, a Lei nº 6.567, de 24 de 
setembro de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 de 
julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de 
dezembro de 2017. 

Constituição do Estado de São Paulo N/A 

Lei Complementar Municipal 173/2014 

Institui o Código de Meio Ambiente no 
Município de Santa Isabel e dispõe sobre a 
Política de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
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5.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

A Constituição Federal inovou ao trazer dispositivo específico para proteção do meio ambiente. O 
art. 225 estabelece a obrigação do Poder Público e da coletividade em proteger e defender o meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações, bem como que é direito de todos o acesso a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput). Especificamente quanto à mineração, 
estabeleceu-se que quem “explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente” (art. 225, §2º). 
Importante destacar as disposições específicas do Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração), que 
estabelece que deve ser abrangido pela atividade de mineração a “prevenção, mitigação e 
compensação dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade, contemplando aqueles relativos 
ao bem-estar das comunidades envolvidas e ao desenvolvimento sustentável no entorno da mina” 
(art. 6º-A, I), “a prevenção de desastres ambientais, incluindo a elaboração e a implantação do plano 
de contingência ou de documento correlato” (art. 6º-A, III), “a recuperação ambiental das áreas 
impactadas” (art. 6º-A, IV) e do meio ambiente degradado (art. 43-A). 
Para atividades potencialmente impactantes do ponto de vista ambiental, estabeleceu a Lei Federal 
6938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) que o seu desenvolvimento dependerá de prévio 
licenciamento ambiental (art. 10º, caput), o qual, inclusive, constitui um dos instrumentos da norma 
(art. 9º, IV). Há, pois, atividades cujo licenciamento é simplificado e outras desenvolvidas de forma 
mais complexa, a depender dos seus impactos ambientais e demais aspectos especificados pela 
legislação. Nesse sentido, tem-se a Resolução CONAMA 237/97, a qual estatui ser passível de 
licenciamento ambiental a extração e tratamento de minerais (art. 2º-A, §1º).  
Quanto ao estudo necessário, foi estabelecido pela Constituição Federal que para a instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente é 
necessário a elaboração do EIA (art. 225, IV), sendo que a Resolução CONAMA 01/86 especifica que 
dependerá da elaboração de EIA/RIMA a atividade de extração de minério (art. 2º, IX).  
O licenciamento ambiental é requisito necessário ao desenvolvimento da atividade de mineração, 
devendo o empreendedor comprovar à Agência Nacional de Mineração (ANM) que está procedendo 
com os trâmites necessários à obtenção da licença ambiental para a sua atividade, conforme 
disposições do Decreto Federal 9.406/2018 (art. 31). 
No âmbito estadual, exige-se o licenciamento ambiental para as chamadas “fontes de poluição”, que 
abrangem, dentre outras atividades, a extração e tratamento de minerais, conforme disposição da 
Lei Estadual 997/76 (art. 5º, caput) e do Decreto Estadual 8468/76 (art. 57, I), sendo que o 
licenciamento ambiental de atividades minerárias é regrado pela Decisão de Diretoria 25/2014/C/I, 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  
A citada Decisão de Diretoria especifica o método para classificação do porte do empreendimento, 
para fins de enquadramento específico na forma de licenciar e estudos necessários para cada 
empreendimento. Assim, tem-se a seguinte tabela (art. 2º, I): 
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Tabela 5.3-1 – Classificação dos empreendimentos minerários

A Decisão de Diretoria estabelece que dependerão
impacto ambiental a implantação ou ampliação de empreendimentos de médio porte em áreas 
Classe A e empreendimentos considerados de grande porte conforme critérios acima (art. 6º, caput). 
As áreas Classe A são, conforme a norma (art. 2º, II), aquelas que estão (i) no entorno de 400 metros 
a partir dos limites da área urbana consolidada; (ii) em áreas com potencias ou ocorrência de 
cavernas; (iii) em leito regular de curso d´água natural com largura inferior a 10 m
de Amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral; e (v) em área natural tombada, 
bens tombados ou zona envoltória.
Conforme Anexo I da Decisão de Diretoria, a sistemática de licenciamento ambiental de 
empreendimentos minerários foi organizada da seguinte forma:
 

 SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br

Classificação dos empreendimentos minerários, conforme Decisão de Diretoria 25/2014/C/I,
Cetesb 

A Decisão de Diretoria estabelece que dependerão de licenciamento ambiental com avaliação de 
impacto ambiental a implantação ou ampliação de empreendimentos de médio porte em áreas 
Classe A e empreendimentos considerados de grande porte conforme critérios acima (art. 6º, caput). 

onforme a norma (art. 2º, II), aquelas que estão (i) no entorno de 400 metros 
a partir dos limites da área urbana consolidada; (ii) em áreas com potencias ou ocorrência de 
cavernas; (iii) em leito regular de curso d´água natural com largura inferior a 10 m
de Amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral; e (v) em área natural tombada, 
bens tombados ou zona envoltória. 
Conforme Anexo I da Decisão de Diretoria, a sistemática de licenciamento ambiental de 

erários foi organizada da seguinte forma: 
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conforme Decisão de Diretoria 25/2014/C/I, da 

 

de licenciamento ambiental com avaliação de 
impacto ambiental a implantação ou ampliação de empreendimentos de médio porte em áreas 
Classe A e empreendimentos considerados de grande porte conforme critérios acima (art. 6º, caput). 

onforme a norma (art. 2º, II), aquelas que estão (i) no entorno de 400 metros 
a partir dos limites da área urbana consolidada; (ii) em áreas com potencias ou ocorrência de 
cavernas; (iii) em leito regular de curso d´água natural com largura inferior a 10 metros; (iv) em Zona 
de Amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral; e (v) em área natural tombada, 

Conforme Anexo I da Decisão de Diretoria, a sistemática de licenciamento ambiental de 
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Figura 5.3-1 –Sistemática de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários 

 

Por fim, tem-se que o Código de Meio Ambiente Municipal de Santa Isabel estabeleceu que a 
Avaliação de Impacto Ambiental “deverá considerar o processo de planejamento das políticas, 
planos, programas e projetos como instrumento decisório do órgão ou entidade competente” (art. 
26), alinhando-se às diretrizes propostas pela CETESB no Termo de Referência emitido para o 
empreendimento em análise em 30/11/2016, Parecer Técnico nº 368/16/IE, PROCESSO 261/2013. 
Cabe observar que a competência para condução do licenciamento do empreendimento já foi 
confirmada pela CETESB, por meio do citado Termo de Referência, indicando, ali, a necessidade de 
elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
Quadro 5.3-2 – Legislação analisada, quanto ao licenciamento ambiental da atividade de mineração no Estado 

de São Paulo 
Legislação analisada 

Norma Ementa 
Constituição Federal de 1988 N/A 

Decreto-Lei 227/1967 Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 
29 de janeiro de 1940. (Código de Minas) 

Lei Federal 6938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
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Legislação analisada 
Norma Ementa 

Lei Complementar 140/2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 
da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das 
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Resolução CONAMA 237/1997 N/A 
Resolução CONAMA 01/1986 N/A 

Decreto Federal 9.406/2018 

Regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, a Lei nº 6.567, de 24 de 
setembro de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 de 
julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de 
dezembro de 2017. 

Lei Estadual 997/1976 
Dispõe sobre o controle da poluição do meio 
ambiente 
 

Decreto Estadual 8468/1976 
Aprova o Regulamento da Lei n.° 997, de 31 
de maio de 1976, que dispõe sobre a 
prevenção e o controle da poluição do meio 
ambiente 

Decisão de Diretoria 25/2014/C/I 
Dispõe sobre a disciplina para o 
licenciamento ambiental das atividades 
minerárias do Estado de São Paulo. 

Decreto Federal 97.632/1989 
Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, 
inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, e dá outras providências. 

Lei Complementar Municipal 173/2014 

Institui o Código de Meio Ambiente no 
Município de Santa Isabel e dispõe sobre a 
Política de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
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5.4 COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO TERRITORIAL 
O município de Santa Isabel está localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Dentre as suas 
características específicas, destaca-se a sua inserção na Bacia Hidrográfica do Alto Paraíba Sul 1 e, 
regionalmente, na UGRHI 2, de gestão do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul (CBH-PS)2. 
O Decreto Federal 87.561/1982 estabelece alguns dos parâmetros de proteção ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e indica, inclusive, rol taxativo de quais atividades são proibidas no 
local, não abrangendo qualquer restrição para realização de atividades minerárias. São vedadas (art. 
3º, I, II, III e IV) as atividades: (i) indústrias produtoras de cloro-soda com célula de mercúrio; (ii) 
indústrias de defensivos agrícolas organoclorados, excetuados aqueles especificados pela Secretaria 
Especial do Meio Ambiente – SEMA (atual IBAMA, conforme Lei Federal 7.735/1989); (iii) indústrias 
cujos efluentes finais contenham substâncias não degradáveis de alto grau de toxidade; e (iv) 
indústrias que lancem substâncias cancerígenas em seus efluentes finais. Ainda, há vedações 
específicas para a implantação de empreendimentos em áreas consideradas de proteção de 
mananciais. 
Importante ressaltar quea área do empreendimento não está inserida em área de proteção aos 
mananciais3. 
Abaixo, apresenta-se a localização do empreendimento e os limites das áreas definidas pela 
legislação estadual como de proteção aos mananciais (Figura 5.4-1).  

                                                           
1http://gripbsul.ana.gov.br/Hidrografia.html - Acesso em 08/12/2020. 
2http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentacao - Acesso em 08/12/2020. 
3https://emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/Documentos/Cartografia/Atlas/RMSP/Atlas_San
taIsabel.pdf - Acesso em 08/12/2020 
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Figura 5.4-1– Localização do empreendimento e de Área de Proteção aos Mananciais 
 

Tem-se, portanto, que não se aplicam ao empreendimento e a esta porção do território do Município 
de Santa Isabel quaisquer das restrições ou tratamento específico da legislação de proteção de 
mananciais, notadamente a Lei Estadual 9.866/1997, Lei Estadual 898/1975 e Lei Estadual 
1.172/1976. 
No que tange o ordenamento territorial local, o município de Santa Isabel está dividido em cinco 
macrozonas, quais sejam (art. 92 e 107, da Lei Complementar 106/2007): (i) macrozona de restrição 
à ocupação; (ii) macrozona de ocupação dirigida; (iii) macrozona de recuperação ambiental; (iv) 
macrozona de desenvolvimento econômico; e (v) zonas especiais. A seguir está apresentado o mapa 
de Macrozoneamento (folha 32A) da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 
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Figura 5.4-2— Mapa de MacrozoneamentoPrefeitura Municipal de Santa Isabel 
Fonte: Site da Prefeitura de Santa Isabel4

                                                           
4https://santaisabel.sp.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/10/MACROZONEAMENTO-MAPA-32A.pdf - Acessado em 08/12/2020. 
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A área do empreendimento em estudo, conforme zoneamento do município de Santa Isabel/SP, 
encontra-se inserido na Macrozona de Desenvolvimento Econômico, especificamente no chamado 
Setor Especial de Mineração (SEM), notadamente pela expressa disposição do Plano Diretor 
Municipal de que o SEM poderá ser incluído nas Zonas de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI 
e na de Uso Diversificado – ZUD (art. 104, §3º), também integrantes desse macrozoneamento, 
conforme se verifica da Figura 5.4.3. 
Nos termos da legislação municipal, “a Macrozona de Desenvolvimento Econômicocorresponde às 
áreas urbanizadas e em urbanização do território,situando-se predominantemente na porção sul e 
em grande parte na área de influência da Rodovia Presidente Dutra – BR 116. Caracteriza-se pela 
não predominância de uso, contendo atividades industriais de médio e grande porte e correlatas, 
presença de núcleos industriais e atividades econômicas significativas desconcentradas, comércio e 
prestadores de serviços diversificados, ociosidade de grandes áreas” (Anexo Único, Lei 
Complementar Municipal 184/2016 – destacamos). 
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Figura 5.4-3–Zoneamento do município de Santa Isabel 
 
Além da Macrozona de Desenvolvimento Econômico, o Setor Especial de Mineração (SEM), nos 
termos do Plano Diretor (Lei Complementar 106/2007), pode ser uma subdivisão da Subárea de Usos 
Econômicos (SUE), integrante da Macrozona de Ocupação Dirigida do município (art. 97, VI e §único). 
A SUE é destinada à implantação de loteamentos residenciais, empreendimentos comerciais e de 
serviços, de âmbito regional, e à instalação ou ampliação de indústrias e atividades de mineração 
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(art. 104, caput). A Macrozona de Ocupação Dirigida “é caracterizada por áreas de interesse para a 
consolidação ou implantação de usos urbanos ou rurais, desde que sejam atendidos os requisitos que 
assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água, em quantidade 
e qualidade para abastecimento público” (art. 96). 
Especificamente quanto à viabilidade ambiental, o Código de Meio Ambiente Municipal estabelece 
que o “zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a 
regular as atividades, bem como, definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, 
considerando as características ou atributos das áreas” (art. 19, caput). 
Assim, verifica-se que o empreendimento, da forma como concebido no projeto técnico, está em 
consonância com as diretrizes do zoneamento e ordenamento territorial do Município de Santa 
Isabel. 
 

Quadro 5.4-1 – Legislação analisada quanto ao ordenamento territorial 
Legislação analisada 

Norma Ementa 

Decreto Federal 87.561/1982 Dispõe sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e dá outras providências. 

Lei Federal 7.735/1989 
Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e dá outras providências. 

Lei Complementar Municipal 
106/2007 Institui o Plano Diretor Estratégico do Município de Santa Isabel. 

Lei Complementar Municipal  
173/2014 

Institui o Código de Meio Ambiente no Município de Santa Isabel e 
dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

 
5.5 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Os levantamentos técnicos (Capítulo 9.2.1) realizados indicam que a área do empreendimento não 
está inserida em unidades de conservação ou em suas respectivas zonas de amortecimento, quando 
o caso. 

Quadro 5.5-1 – Legislação analisada quanto a unidades de convervação 
Legislação analisada 

Norma Ementa 
Lei Federal 9.985/2000 Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. 
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5.6 INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) 
E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

Conforme levantamentos técnicos constantes no capítulo 9.1.8 foram identificadas 4 (quatro) 
nascentes no interior da área objeto do presente estudo. 
A proteção das nascentes está disciplinada, no âmbito federal, pela Lei Federal 12.651/2012 (Código 
Florestal), sendo definida como um “afloramento natural do lençol freático que apresenta 
perenidade e dá início a um curso d’água” (art. 2º, XVII). A norma estabelece, ainda, que são Áreas de 
Preservação Permanente (APP), tanto em zonas rurais quanto urbanas, “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” (art. 4º, IV). No entanto, há a possibilidade legal de se intervir em APP de 
nascentes nas hipóteses de utilidade pública (art. 8º, §1º). 
De igual maneira, a Resolução CONAMA 369/2006 já dispunha sobre a possibilidade de intervenção 
em APP nos casos de utilidade pública (art. 1º). 
Conforme já delineado no item sobre os “Aspectos Legais da Mineração”, a atividade econômica do 
empreendimento em análise é considerada como de utilidade pública, entendimento também 
confirmado pela Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) em seu art. 3º, VIII, alínea b. A mesma 
disposição consta na Resolução CONAMA 369/2006 (art. 2º, I, alínea c). 
A mineração é também atividade de interesse nacional, notadamente autorizada/concedida pela 
União (art. 176, §1º), tendo sido destacada e reconhecida como de utilidade pública pelo art. 5º, “f”, 
do Decreto-lei 3.365/1941. O Decreto Federal 9.406/2018, que regulamenta o Código de Mineração, 
estabelece serem fundamentos para o desenvolvimento da mineração o interesse nacional e a 
utilidade pública (art. 2º, I e II), sendo, pois, características dos recursos minerais a sua rigidez 
locacional, finitude e valor econômico (art. 2º, §único, I, II e III). 
Importante rememorar que a Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) foi objeto de 4 (quatro) 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade e 1 (um) Ação Direta de Constitucionalidade (ADIs 
4.901,4.902, 4.903 e 4.937, além da ADC 42), as quais foram julgadas no Supremo Tribunal Federal 
(STF) em diversas sessões, tendo a discussão sido finalizada em 28/02/2018.  
No que tange as intervenções em APP, temos que “o STF condicionou a intervenção excepcional em 
APP por interesse social ou utilidade pública à inexistência de alternativa técnica ou locacional à 
atividade proposta (artigo 3º, incisos VIII e IX)”5. Assim, como se verifica, consolidou-se no STF a 
necessidade de atendimento a um requisito básico para se permitir intervenções em APP por 
utilidade pública ou interesse social: a inexistência de alternativa técnica ou locacional do 
empreendimento.  
Como abordado no Capítulo 9.1.1 e reforçado pelas análises técnicas do presente estudo, a 
mineração é atividade com a peculiar característica de rigidez locacional, ou seja, ela deve ser 
exercida no exato local no qual a substância mineral está e foram autorizadas a sua pesquisa e lavra 
pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Assim, o empreendimento objeto do presente estudo se 
enquadra no entendimento do STF para fins de intervenção em APP, especialmente aquelas 
identificadas nos trabalhos técnicos conduzidos (Capítulo 9.2.1). 
No âmbito estadual, a supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e intervenções em 
Áreas de Preservação Permanente são disciplinadas pela Resolução SMA 7/2017. Esta norma 
estabelece, no seu Anexo II, a classe de prioridade para restauração de vegetação nativa conforme 
municípios listados, sendo o município de Santa Isabel classificado como de “muito alta” prioridade.  
                                                           
5http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/codigo-florestal-concluido-julgamento-sobre-a-constitucionalidade-
da-norma 
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A classificação contida na Resolução categoriza a compensação ambiental no caso de concessão de 
autorização para supressão de vegetação nativa para o projeto, conforme seguintes critérios: 

• no caso de vegetação sucessora em estágio inicial de regeneração, deverá ser 
compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada (art. 4º, §1º, IV); 

• no caso de vegetação sucessora em estágio médio de regeneração, deverá ser 
compensada área equivalente a 3 (três) vezes a área autorizada (art. 4º, §2º, IV);  

• no caso de vegetação primária ou vegetação sucessora em estágio avançado de 
regeneração, deverá ser compensada área equivalente a 6 (seis) vezes a área autorizada 
(art. 4º, §3º, IV); 

• no caso de concessão de autorização para intervenções em Áreas de Preservação 
Permanente - APP desprovidas de vegetação, recobertas por vegetação pioneira ou 
exótica ou que envolvam o corte de árvores nativas isoladas, deverá ser compensada 
área equivalente a 2 (duas) vezes a área autorizada (art. 6º, IV). 

Destaca-se que a forma de compensação ambiental por supressão de vegetação está pormenorizada 
no Capítulo 11.17 e foi proposta de acordo com as diretrizes das normas citadas.  
Como indicado nos trabalhos técnicos (Capítulo 9.2.1), a área do empreendimento se encontra 
inserido em porção territorial do Bioma Mata Atlântica. A utilização e proteção da vegetação deste 
Bioma estão disciplinadas na Lei Federal 1.428/2006, também chamada de “Lei da Mata Atlântica” e 
sua regulamentação. 
Nos termos da citada lei, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica devem 
ser feitas de maneira diferenciada, considerando sua caracterização como primária ou secundária, 
bem como seu estágio de regeneração (art. 8º). 
A mesma lei, em seu art. 12, prevê a supressão de vegetação deste Bioma para a implantação de 
empreendimentos deverá ser realizada preferencialmente em áreas já alteradas ou degradadas, o 
que corrobora com a viabilidade do projeto, uma vez que se trata de ampliação que atingirá área do 
município sob forte influência da Rodovia Presidente Dutra. 
De acordo com os trabalhos técnicos realizados em campo (Capítulo 9.2.1), a vegetação localizada na 
área do projeto foi classificada como nativa, secundária em estágio médio de regeneração, cuja 
supressão é permitida, mediante autorização, nos termos do art. 32 da Lei da Mata Atlântica. 
O citado dispositivo (art. 32) prevê que a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração, para fins de atividade minerária, dependerá de (i) licenciamento ambiental, 
condicionado à apresentação de EIA/RIMA, demonstrando a inexistência de alternativa técnica e 
locacional; e (ii) a adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à 
área do empreendimento, com as mesas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica. 
Ambas as exigências são atendidas com o presente Estudo. 
No empreendimento (Capítulo 7.1), estima-se uma supressão de 21,7414ha de vegetação nativa em 
estágio médio de regeneração, com volume lenhoso total de 27291,81 m³ de madeira nativa a ser 
removida. A compensação proposta totaliza 65,2242 ha, ou seja, 3 (três) vezes a área suprimida, em 
consonância com o art. 4º, §2º, IV, da Resolução SMA 7/2017, como também com as exigências da 
própria Lei da Mata Atlântica e sua regulamentação (Decreto Federal 6.660/2008). 
Considerando tais dimensões, a caracterização da vegetação e a localização do empreendimento, em 
área rural do município de Santa Isabel, não será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (‘IBAMA”), conforme prevê o art. 19 do 
Decreto Federal 6.660/2008). 
Quanto às intervenções em APP, a intervenção será realizada em uma área total de 8,1838 ha, com 
compensação no montante de 16,36762 ha, o que corresponde a 2 (duas) vezes a área a ser 
suprimida e está de acordo com o art. 6º, IV, da Resolução SMA 07/2017. 
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Como se verifica, o projeto, no que concerne intervenção em APP e supressão de vegetação, é 
legalmente viável, pois (i) é considerado de utilidade pública e, portanto, passível de intervenção em 
APPs; (ii) está comprovada sua rigidez locacional e ausência de alternativa locacional; (iii) está 
localizado no bioma Mata Atlântica, cuja intervenção em vegetação é permitida, desde que 
respeitadas regras específicas; e (iii) a compensação devida para supressão de vegetação foi proposta 
respeitando os parâmetros normativos exigidos. 
 

Quadro 5.6-1 – Legislação analisada quanto à APP e supressão de vegetação da Mata Atlântica 

Legislação analisada 
Norma Ementa 

Lei Federal 
12.651/2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
369/2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente-APP 

LEI Nº 11.428, DE 
22 DE DEZEMBRO 
DE 2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências. 

Decreto Federal 
6.660/2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. 

Resolução SMA 
7/2017 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas 
objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de 
árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no 
Estado de São Paulo. 
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5.7 RECURSOS HÍDRICOS 
O empreendimento, em sua porção já em funcionamento, conta outorgas para realização de 
captação e lançamento que servirão à ampliação objeto deste Estudo. 
Como exemplo, pode-se citar a infraestrutura existente para captação de água para umectação de 
acessos e mitigação de emissão de material particulado na britagem, caracterizada por uma captação 
superficial de até 20 m³/dia no afluente do Rio Parateí, outorgada por meio da Portaria DAEE nº 1109 
de 01 de abril de 2015 (Anexo 7.3.9-1), que foi renovado pela Portaria DAEE Nº 7745 de 23 de 
novembro de 2021 com validade de 2 anos (Anexo 7.3.9-2). 
Quanto ao consumo humano, o empreendimento também já conta com um poço para captação de 
até 4,5m³/dia, com dispensa de outorga devidamente emitida pelo DAEE em 01 de abril de 2015 
(Anexo 7.3.9-1). 
Neste contexto, cumpre analisar, sob o ponto de vista legal, as novas intervenções nos recursos 
hídricos que estão previstas no projeto e que deverão ser objeto de outorga. 
A Lei Federal 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece em seu art. 
12, V, que dependem de outorga usos que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade da água 
existente em um corpo d’água. 
De igual forma a Lei Estadual 7.663/1991, que institui a Política de Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo, estabelece que a implantação de empreendimento que demande a utilização de recursos 
hídricos, superficiais ou subterrâneos, a execução de obras ou serviços que alterem seu regime, 
qualidade ou quantidade, dependerá de prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e 
entidades competentes (art. 9). 
De acordo com os levantamentos técnicos relatados no Capítulo 9.1.8, foram identificados na área 
do estudo a presença de 4 (quatro) nascentes, sendo 3 (três) de natureza perene e 1 (uma) 
intermitente. Todas elas drenam para a margem esquerda do córrego que é fluente do rio Parateí, 
inserido na UGRHI 02, Compartimento 2 (Região do Reservatório Jaguari), Subcompartimento CP2-
JAG-B (que compreende a bacia hidrográfica do Rio Parateí, afluente da margem direita do Rio 
Jaguari). Também está previsto a captação e o lançamento da água do fundo da cava, proveniente do 
acúmulo de águas pluviais e do rebaixamento do lençol freático.  
Os recursos hídricos que sofrerão interferências são todos de domínio estadual, nos termos do art. 
26, I, da Constituição Federal, cabendo ao Departamento de Águas e energia Elétrica (DAEE) 
autorizar os usos pretendidos, nos termos do art. 1º, §2º, da Portaria DAEE 1.630/2017. 
A Portaria DAEE 1.630/2017 estabelece que estão sujeitos à outorga os usos e as interferências nos 
recursos hídricos a serem implantados, devendo os usos e interferências dispensados da outorga 
obter a respectiva declaração de dispensa (art. 6º). 
A citada Portaria estabelece ainda que todo empreendimento, em fase de planejamento ou projeto, 
que se enquadre nas disposições do art. 9º da Lei Estadual 7.663/1991, deverá apresentar 
requerimento com informações preliminares sobre os usos e as interferências em recursos hídricos, 
para fins de análise preliminar do DAEE, quanto à vazão passível de outorga e à viabilidade da 
concepção dos usos e das interferências do empreendimento, emitindo-se a Declaração de 
Viabilidade de Implantação (“DVI”) (art. 14). 
Nos termos da Resolução SIMA 086/2020, que regula os procedimentos para a integração das 
autorizações, alvarás de licenças e licenças ambientais com as outorgas, declarações e cadastros de 
uso e interferências em recursos hídricos, o DVI deverá ser apresentado para instrução do pedido de 
Licença Prévia (LP) (art. 4º), porém em contato com a Superintendência do DAEE de Taubaté esta 
DVI será emitida após a análise do EIA/RIMA e emissão da LP. 
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Verifica-se, neste contexto, que não vedação legal aos usos e intervenções nos recursos hídricos 
previstos no projeto, cabendo, oportunamente, obtenção das respectivas outorgas e autorizações. 
 

Quadro 5.7-1 – Legislação analisada quanto aos recursos hídricos 
Legislação analisada 

Norma Ementa 

Lei Federal 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989. 

Lei Estadual 7.663/1991 
Estabelece normas de orientação à Política 
Estadual de Recursos Hídricos bem como ao 
Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

Portaria DAEE 1.630/2017 

Dispõe sobre procedimentos de natureza 
técnica e administrativa para obtenção de 
manifestação e outorga de direito de uso e 
de interferência em recursos hídricos de 
domínio do Estado de São Paulo. 

Resolução SIMA 086/2020 

Regulamenta os procedimentos para a 
integração das autorizações, alvarás de 
licenças e licenças ambientais com as 
outorgas, declarações e cadastros de uso e 
interferências em recursos hídricos. 

 
5.8 RESÍDUOS SÓLIDOS 

No que tange os resíduos sólidos, temos a Lei Estadual 12.300/2006, que estabelece a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos em São Paulo. Segundo a norma, consideram-se resíduos sólidos “os 
materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se apresentam nos estados sólido 
ou semi-sólido, como líquidos não passíveis de tratamento como efluentes, ou ainda os gases 
contidos” (art. 5º, inciso I). 
Ainda, são proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos sólidos (art. 14): 

(i) lançamento "in natura" a céu aberto; 
(ii)  deposição inadequada no solo; 
(iii) queima a céu aberto; 
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(iv) deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a 
inundação; 

(v) lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de 
esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados; 

(vi) infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de 
controle ambiental estadual competente; 

(vii) utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 
(viii) utilização para alimentação humana; 
(ix) encaminhamento de resíduos de serviços de saúde para disposição final em 

aterros, sem submetêlos previamente a tratamento específico, que 
neutralize sua periculosidade. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que deverá ser elaborado pelo gerenciador dos 
resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde e do meio ambiente, 
constitui documento obrigatoriamente integrante do processo de licenciamento das atividades e 
deve contemplar os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, a proteção à 
saúde e ao ambiente (art. 19). 
No município de Santa Isabel temos a Lei Complementar 193/2016, que instituiu “a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos e aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 
Sólidos”. Segundo a norma, incumbe ao Município de Santa Isabel a “gestão integrada dos resíduos 
sólidos gerados no seu território, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos 
órgãos federal e estadual” (art. 7º). 
É estabelecido na norma municipal que, para a mineração, toda a responsabilidade pelos resíduos 
sólidos é do gerador: armazenar, transportar, reciclar e destinar adequadamente. 
Importante ressaltar que a Lei Federal 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 
estabelece que são resíduos de mineração aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minério (art. 13, inciso I, alínea k), sendo, pois, sujeitos à elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (art. 20). 
Conforme exposto no Capítulo 7.3.7, os resíduos sólidos gerados no empreendimento serão: 

• Resíduos de restaurante (resto de alimentos)  
o Destinação: Aterro Sanitário de Santa Isabel 

• Papel e papelão 
o Destinação: Reciclagem 

• Diversos resíduos perigosos (Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas, 
pilhas, etc)  
o Destinação: Empresa Especializada licenciada 

• Plástico  
o Destinação: Reciclagem 

• Outros resíduos perigosos (Estopas, panos, mangueiras, lonas, papel, papelão, plásticos, 
EPIs, filtros e embalagens contaminadas por óleos, graxas, tintas e solventes) 
o Destinação: Empresa Especializada licenciada 

• Óleo lubrificante usado (proveniente da manutenção e lavagem de máquinas e 
equipamentos)  
o Destinação: Empresa de Re-refino de óleo 

Por fim, em relação ao estéril, cujo volume é de 2.072.681 m³ “in situ” ou 2.590.852 m³ empolado, há 
alternativas delimitadas de forma pormenorizada no Capítulo 4.1.2, as quais foram selecionadas pela 
proximidade e otimização da disposição do volume, inclusive sem a necessidade de supressão de 
vegetação nativa, intervenção em APP e distância menor que 10 km.  
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A disposição do estéril se dará em concordância com as normas aplicáveis, em especial a Norma 
Reguladora de Mineração (NRM) 19, relativa à “disposição de estéril, rejeitos e produtos”. 
Verifica-se a adequação, quanto à legislação aplicável, da correta destinação dos resíduos a serem 
gerados no empreendimento ora licenciado. 
 

Quadro 5.8-1 – Legislação analisada quanto aos resíduos sólidos 
Legislação analisada 

Norma Ementa 

Lei Federal 12.305/2010 
 
Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei Estadual 12.300/2006 Institui a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e define princípios e diretrizes 

Norma Reguladora de Mineração 
DNPM/MME 19/2001 

Disciplina a Disposição de Estéril, Rejeitos e 
Produtos. 
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6 COMPATIBILIDADE COM AS POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

6.1 APRESENTAÇÃO 
Neste capítulo do presente Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) são apresentados os dados 
referentes ao item 7 do Termo de Referência, especificamente quanto à compatibilidade do 
empreendimento proposto com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, bem 
como com eventuais projetos colocalizados. 
Buscando oferecer maior clareza de análise, optou-se por separar as análises em dois itens distintos, 
abrangendo as “Políticas setoriais, planos e programas governamentais”, e os “Projetos 
colocalizados”. 
Como metodologia de busca de dados, bem como a fim de garantir a abrangência de todas as 
variáveis aplicáveis ao presente estudo, foram realizadas buscas, entre os meses de dezembro/2020 
e agosto/2021 foi realizada busca por políticas, planos e programas junto aos seguintes órgãos: 
 
• Âmbito federal 
• Ministério do Meio Ambiente – MMA 
• Ministério de Minas e Energia – MME 
• Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
• Ministério de Infraestrutura – Minfra 
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
• Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade -  ICMBio 
• Fundação Cultural Palmares 
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN 
• Ministério da Cidadania 
• Ministério do Turismo 

 
• Âmbito estadual 
• Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA 
• Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 
• Fundação Florestal – FF 
• Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico - CONDEPHAAT 
• Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAA 
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
• Secretaria de Desenvolvimento Regional 
• Secretaria de Desenvolvimento Social 
• Secretaria da Habitação 
• Secretaria da Fazenda e Planejamento 
• Secretaria de Logística e Transportes 
• Secretaria de Projetos Orçamento e Gestão 
• Secretaria de Turismo 
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• Âmbito municipal 
� Prefeitura de Santa Isabel 
� Secretaria de Desenvolvimento Social 
� Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
� Secretaria de Meio Ambiente 
� Secretaria de Planejamento e Obras 

 
A busca foi realizada em bases oficiais (sites, documentos digitais, relatórios técnicos e 
legislação específica) dos órgãos, ministérios, secretarias e entidades acima apontadas, 
notadamente relativa à localidade do empreendimento e possíveis sobreposições com 
políticas, planos, programas e outros empreendimentos colocalizados, sejam passados, 
presentes ou futuros. 
Assim, com base nas informações colhidas, passa-se a analisar a viabilidade do 
empreendimento ora proposto. 
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6.2 POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS 

Como exposto no item 5.2, a mineração é atividade de utilidade pública, de interesse nacional e de 
interesse socio-econômico-financeiro para o Estado de São Paulo. 
Nesse contexto, foi publicado em setembro/2020 a Portaria 354, do Ministério de Minas e Energia, 
na qual aprova o Programa Mineração e Desenvolvimento – PMD. Como Pilar do Programa, tem-se: 
“O País dispõe de relevante potencial mineral e precisa desses bens para atender às suas demandas e 
às necessidades da sociedade mundial”.  
Dentre os Planos do programa, destaca-se o 3.4 – Avanço da Mineração em novas áreas, que tem 
como algumas de suas metas a ampliação das áreas de aproveitamento mineral. É possível verificar 
que, no âmbito federal, a mineração permanece na agenda prioritária governamental. 
 

6.3 PROJETOS COLOCALIZADOS 
Como visto, no âmbito federal há políticas e programas governamentais que privilegiam a atividade 
mineraria nacional. Afora o contexto do Governo, passa-se a analisar a questão dos projetos 
colocalizados ao empreendimento ora proposto. 
O Termo de Referência indicou que a análise fosse realizada em relação a empreendimentos 
privados. Conforme explicitado no Capítulo 3.2 Contexto Regional, de acordo com os dados 
disponíveis no site da ANM, no Cadastro Mineiro, a região abrangida pelo empreendimento da 
Pedreira Dovalle, no eixo leste da Região Metropolitana de São Paulo, é composta de 8 pedreiras, 
concentradas nos pólos de Arujá, Guarulhos, Santa Isabel e Mogi das Cruzes. 
Apesar de haver empreendimentos no raio de 20km do empreendimento objeto do EIA, não há 
qualquer interferência ou impeditivo quanto à sua viabilidade. 
Também foi identificado, na porção nordeste do empreendimento, um duto enterrado da Petrobrás 
(fotos no Capítulo 9.3.5.2). 
O referido duto está a uma distância razoável do limite do empreendimento, conforme figura a 
seguir, onde a linha amarela é um buffer de 500 m da ADA e o duto está em lilás.  
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Figura 6.3-1 – Mapa com a localização do duto de Petrobrás em relação ao empreendimento objeto do EIA. 
 
Conforme recomendações técnicas constantes no Capítulo 11.6(Programa de Controle e 
Monitoramento de Detonações), o empreendimento não representará risco de dano ao duto, pois, 
além deste estar enterrado, o efeito da onda de choque gerada por um desmonte de rochas será 
quase imperceptível pela orientação do desmonte.  
O ultralançamento de fragmentos de rocha também é improvável. Casos de danos materiais em 
desmontes de rochas ocorrem geralmente e quase que totalmente num raio de 500 m. 
Destaca-se também o projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) Rio de Janeiro – São Paulo – 
Campinas, cujos estudos de viabilidade técnico-econômica foram conduzidos pela Empresa de 
Planejamento e Logística – EPL.  
Em dezembro/2012, foi publicado o Edital de Concessão nº 001/2012, cujo cronograma que previa a 
entrega das propostas para o dia 16 de agosto de 2013, mas que foi adiado por tempo 
indeterminado por falta de interessados6. Após anos engavetado, o projeto do TAV retornou à 
agenda do Governo Federal, pelo Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas7 e via 
interesses de investidores chineses e com valor estimado em torno de R$50 bilhões89. 
Conforme se vê na imagem abaixo, o projeto do TAV teria trecho que passaria pelo município de 
Santa Isabel: 
 

                                                           
6https://www.epl.gov.br/1506 
7http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/ministro-de-bolsonaro-sonha-com-o-trem-bala-de-dilma/ 
8https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/trem-bala-riosao-paulo-interesse-chines-e-analisado-por-
ministro-de-bolsonaro.html 
9https://www.metrocptm.com.br/esquecido-projeto-do-trem-bala-entre-rio-e-sao-paulo-volta-a-ser-cogitado/ 
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Figura 6.3-4 – Localização do projeto do TAV 
Fonte: Folha de São Paulo10. 
 
Outro projeto de relevância é o do Ferro-anel Norte, também sob responsabilidade da EPL, bem 
como da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. Segundo informações das próprias empresas, o 
“Ferro-anel Norte de São Paulo é uma via férrea de aproximadamente 53 km (cinquenta e três 
quilômetros) de extensão, localizada fora do perímetro urbano da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) e que interligará as estações de Perus (Zona Norte da cidade de São Paulo) à Eng. 
Manoel Feio (Itaquaquecetuba/SP), voltada exclusivamente ao tráfego ferroviário de cargas”111213. 
Conforme se verifica na imagem abaixo, o Ferro-anel Norte está projetado para ter um trecho nas 
proximidades de Arujá, município vizinho à Santa Isabel. 
 

                                                           
10 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/896211-leilao-do-trem-bala-deve-ficar-para-julho-diz-
agencia.shtml 
11 https://www.epl.gov.br/ferroanel 
12 https://www.dersa.sp.gov.br/empreendimentos/ferroanel-norte/ 
13https://www.dersa.sp.gov.br/media/116254/rima-ferroanel-norte.pdf 
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Figura 6.3-5 – Localização do projeto Ferro-anel Norte 
Fonte: EPL 
 
Ainda, no âmbito local, houve o anúncio do Governo do Estado de São Paulo da realização de uma 
obra de duplicação da Rodovia Alberto Hinoto, conhecida como Estrada de Santa Isabel, que liga 
Arujá e Itaquaquecetuba. Como dito acima, o município de Arujá é vizinho a Santa Isabel, ou seja, nas 
proximidades do empreendimento objeto do presente estudo. Segundo noticiado pela imprensa, a 
“Estrada de Santa Isabel vai receber a partir de 2021 as intervenções para recuperação da pista, dos 
acostamentos e a duplicação. Os serviços devem ser realizados em dois lotes diferentes. Ao todo, 
devem ser feitas melhorias em cerca de 10 quilômetros. O investimento é de R$ 250 milhões”14. 
Essa rodovia, conforme imagem abaixo, tem a distância aproximada de 15 quilômetros com a área 
do empreendimento. 
 

                                                           
14 https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2020/10/30/governador-em-exercicio-anuncia-a-
duplicacao-da-estrada-de-santa-isabel-entre-aruja-e-itaquaquecetuba.ghtml 
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Figura 6.3-6 – Distância entre a Estrada de Santa Isabel e a Pedreira Dovalle 
 
Como se verifica, a importância da mineração é clara e evidente para a economia. 
Ainda, há obras a serem desenvolvidas nas proximidades do empreendimento objeto do presente 
estudo e sem qualquer conflito locacional, sendo que a atividade aqui licenciada, tendo em vista a 
substância mineral que irá lavrar e comercializar, produz matéria prima que trará expressivos ganhos 
a tais obras, principalmente pela curta distância, o que reduz em demasia os custos envolvidos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente relatório vem apresentar os resultados de investigação 

geofísca, complementar, utilizando-se também dos dados já levantados 

anteriormente pela empresa GEOCON Projetos e Consultoria Ltda e 

constantes nos relatórios finais de pesquisa dos direitos minerários 

820.562/2010, 820.465/2012, 820.462/2012 e 821.277/2014. Este novo 

levantamento focou no levantamento da espessura de estéril (solo/saprolito) 

em determinados locais onde esta informação faltava. 

 Desta forma, somamos os trabalhos de pesquisa mineral já realizados 

com o novo levantamento geofísico feito ela LIBANEO & LIBANEO LTDA. 
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1) PREMISSAS 

 A utilização de dados anteriores, levantados e apresentados pela 

GEOCON Projetos e Consultoria, fora concedida pelo detentor dos Direitos 

Minerários 820.562/2010, 820.465/2012, 820.462/2012 e 821.277/2014, 

Pedreira DOVALLE, e sem qualquer alteração ou reinterpretação dos mesmos. 

 O levantamento geofísico feito pela LIBANEO & LIBANEO LTDA focou 

na determinação do topo rochoso, salvo as imprecisões do método, para 

auxílio na lavra para otimização da relação estéril/minério. 

 O quantitativo de seções realizadas, que foram 6, foi devido ao 

orçamento e prazo de execução. 

  

 

2) INTRODUÇÃO 

 A pesquisa mineral realizada anteriormente e contemplada nos relatórios 

finais de pesquisa dos direitos minerários 820.562/2010, 820.465/2012, 

820.466/2012 e 821.277/2014, mostrou certa variação na espessura de solo, o 

que hoje impactou diretamente na produção de pedra britada, gerando altos 

custos de produção e necessidade urgente de abertura de novas perspectivas 

de lavra para a Pedreira DOVALLE. Com a nova investigação mineral 

realizada, utilizando-se de outra metodologia geofísica, detalhando mais as 

áreas com potencial a gerarem menor espessura de solo (estéril), definiu-se os 

locais de realização dessas novas seções geofísicas. 
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3) LOCALIZAÇÃO 

 Os Direitos Minerários 820.562/2010, 820.465/2012, 820.466/2012 e 

821.277/2014, estão localizados no município de Santa Izabel-SP, na altura do 

quilômetro 187 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sentido São Paulo-

Rio de Janeiro, conforme mostra a figura 01. 

 

 

 

Figura 01: Localização das áreas referência deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

820.562/2010 

820.465/2012 

820.466/2012 

821.277/2014 
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4) GEOLOGIA 

 A geologia das áreas, foco deste relatório, estão inseridas no Complexo 

Embu, (Hasui & Sadowiski;1976), constituído por milonitos, com inclusões 

subordinadas de xistos e metabásicas. Já Fernandes (1991a; 1991b) 

identificou rochas essencialmente gnaisse-migmatíticas pertencentes ao 

Complexo Embu, denominando-as de Complexo Capivari, a Sudeste da Bacia 

de Taubaté. 

 Outros autores subdividiram as rochas do Complexo Embu em 3 

unidades: Redenção da Serra, Rio Una e Rio Paraibuna, sendo que Santoro et 

al (1991) e Gimenez Filho et al (1991), atribuíram a denominação de Complexo 

Paraíba do Sul para as rochas situadas a sudeste da bacia de Taubaté. 

 Estruturalmente, as áreas estão inseridas entre as falhas de Jundiuvira 

ao sul as falhas Taxaquara, rio Jaguari e Monteiro Lobato, que certamente 

afetam diretamente a geologia das áreas foco deste trabalho. 

  

5) TRABALHOS REALIZADOS E LEVANTAMENO DE DADOS 

5.1) Levantamento Geofísico Terrestre 

 Foram planejadas e executadas 6 seções geofísicas. Duas delas foram 

deslocadas parcialmente por impossibilidade de realização devido a relevo. 

 A figura 02, ilustra a localização das seções realizadas. 

 

Figura 02: Localização das seções geofísicas realizadas neste trabalho 

Página: 168



 

 

 O levantamento de dados geofísicos foi realizado com  equipamento 

ABEM SAS 4000. 

 5.2) Topografia 

As seções foram marcadas pela equipe de topografia da Pedreira 

DOVALLE e fora utilizado o DATUM SIRGAS 2000. A topografia utilizada foi 

parcialmente topografia nos enviada e a topografia disponível pública, pois a 

topografia enviada pela Pedreira DOVALLE na contempla a área total 

investigada. 

 5.3) Dados de Sondagem Rotativa 

O dados de testemunhos de sondagem utilizados neste trabalho, são 

provenientes de 5 sondagens rotativas testemunhadas, realizadas pela 

empresa GEOCON Projetos e Consultoria Ltda e constam dos relatórios finais 

de pesquisa das áreas trabalhadas. Estes furos de sondagem estão listados 

abaixo:         

Tabela 1: Dados dos 5 furos de sondagem existentes. 

 

 Abaixo seguem as descrições dos testemunhos de sondagem. 

           

           

 

 

E S

SR-01 376718,92 7415768,3 39,6

SR-02 376417,67 7415290,56 36,1

SR-03 376338,4 7415524,39 40,2

SR-04 376483,11 7415651,25 18,2

SR-05 377175,22 7416049,5 31,4

FURO
UTM

COORDENADAS DOS FUROS

PROFUNDIDADE (m)

De Até LITO

0 22 solo

22 39,6 Granito-gnaisse

Furo SR-01

De Até LITO

0 17,7 solo

17,7 36,1 Granito-gnaisse

Furo SR-02

De Até LITO

0 26,5 solo

26,5 40,2 Granito-gnaisse

Furo SR-03

De Até LITO

0 6,09 solo

6,09 18,2 Granito-gnaisse

Furo SR-04
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 5.4) Seções geofísicas sísmicas  

 Utilizamos as seções sísmicas levantadas pela empresa GEOCON 

Projetos e Consultoria Ltda e constam do relatório final de pesquisas. Estas 

seções ajudaram a interpretação dos dados e separação entre solo e rocha 

(estéril e minério). Estas seções bem como sua disposição em planta estão no 

anexo 1. 

 

 5.5) Seções geofísicas realizadas 

 Foram realizadas 6 seções geofísicas terrestres pelo método da 

eletrorresistividade. Estas seções foram dispostas conforme mostra a figura 02  

suas coordenadas estão dispostas na tabela 02: 

 

Tabela 02: Coordenadas de início e fim das seções (pseuo-seções) elétricas: 

 

 

De Até LITO

0 18,24 solo

18,24 31,4 Granito-gnaisse

Furo SR-05

E S

L1 início 376325 7415656

L1 fim 376409 7415215

L2 início 376652 7415369

L2 fim 376483 7415765

L3 início 376693 7415825

L3 fim 376839 7415415

L4 início 376738 7415882

L4 fim 376887 7415462

L5 início 377314 7415656

L5 fim 377053 7415764

L6 início 377386 7415869

L6 fim 377217 7416083

PSEUDO-SEÇÃO LOCAL
COORDENADAS 23K
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 As figuras de 03 a 08 mostram as pseudo-seções de eletroresistividade 

processadas interpretadas: 

 

Figura 03: Seção (pseudo-seção) L1. 

 

 

Figura 04: Seção (pseudo-seção) L2. 
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Figura 05: Seção (pseudo-seção) L3. 

 

Figura 06: Seção (pseudo-seção) L4. 
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Figura 07: Seção (pseudo-seção) L5. 

 

 

Figura 08: Seção (pseudo-seção) L6. 
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6) INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GEOFISICOS 

 Com o levantamento dos dados de campo, pudemos processar e 

interpretar os resultados obtidos e juntá-los ao levantamento topográfico e 

informações dos furos de sonda realizados. 

 Verificamos a existência de 4 domínios principais, que interpretamos 

como: 

 - solo + blocos de rocha; 

 - solo + saprolito; 

 - rocha sã (gnasse-migmatito); 

 - rocha indefinida. 

 Para este trabalho, fizemos a junção do solo+blocos de rocha com solo 

+ saprolito e pasmos a denominá-lo e solo, gerando assim 3 domínios, pois 

este seria praticamente estéril. 

 Portanto, o domínio Solo e definido pela ocorrência de solos 

transportados ou não, saprolito e bloco de rocha inda pouco preservados e 

localizam-se sempre na arte superior do perfis, como é de se esperar. 

 O domínio Rocha Sã, é composto por gnaisse-migmatítico pouco 

alterado e possivelmente passagens de xistos e é identificado nas pseudo-

seções com alta resistividade (coloração laranja a roxa). 

 O domínio Rocha Indefinida, reflete a resistividade baixa, próxima da 

água (coloração azul). Acreditamos que possa ser a Rocha Sã fraturada e com 

percolação e água ou milonito. De qualquer forma, esta resposta à 

eletrorresistividade mostra uma grande estrutura geológica. 

 As figuras 09 a 14 mostram a interpretação, separando solo de rocha e 

as figuras 15 a 17 mostram uma visão 3D das pseudo-seções elétricas e 

seções sísmicas. 
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Figura 09:  Seção 1. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha.  

 

 

Figura 10:  Seção 2. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha. 
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Figura 11:  Seção 3. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha. 

 

 

Figura 12:  Seção 4. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha. 
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Figura 13:  Seção 5. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha. 

 

 

Figura 14:  Seção 6. A linha preta separa solo de rocha, sendo a parte superior solo e 

a inferior rocha. 
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Figura 15: Visão em 3D das áreas em apreço com as seções geofísicas e topografia 

 

 

Figura 16: Visão em 3D das áreas em apreço com as seções geofísicas e topografia. 

 

 

N 

N
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Figura 17: Visão em 3D das áreas em apreço com as seções geofísicas e topografia. 

 

7) CÁLCULO DE RECURSOS E DE CAPEAMENTO 

Com as seções geofísicas interpretadas, fizemos o cálculo de solo/estéril 

superficial e o cálculo dos recursos de minério até a cota 540, conforme nos 

solicitado. Na tabela abaixo temos tais apontamentos: 

Tabela 3: Cálculo de recurso e estéril por área de Direito Minerário 

 

O cálculo dos recursos e estéril foram feitos da seguinte forma: 

primeiramente calculamos o estéril franco (solo) que foi identificado pela 

geofísica, por meio de wireframe. Depois calculamos o minério, que está 

abaixo do solo, sem considerar possíveis intrusões de rochas básicas ou 

outro tipo de rocha que não seja a que origina o minério, pois não foi 

verificado nos trabalhos de pesquisa até o momento. 

 

 

Área (número ANM) Cubagem em m3 (minério) Cubagem em m3 (estéril)

820.562/2010 23.786.609,04 1.546.854,81

820.465/2012 31.890.405,81 2.116.504,50

820.466/2012 34.165.298,57 1.967.527,20

821.277/2014 17.475.680,29 1.822.456,18

TOTAL 107.317.993,71 7.453.342,69
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Figura 18: Figura mostrando área cubada e os Direitos Minerários, sem 

escala, ilustrativo. 

 

 

Figura 19:  Figura mostrando pseudo-seções de eletrorresistividade e 

volume cubado de estéril. Figura sem escala, ilustrativa. 

N 
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Figura 20: Figura ilustrativa, sem escala, mostrando as pseudo-seções de 

eletrorresistividade e o volume cubado de estéril. 

 

 

Figura 21: Figura ilustrativa, sem escala, mostrando as pseudo-seções de 

eletrorresistividade e o volume cubado de estéril 

 

 

N 
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8) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Com o levantamento geofísico terrestre por eletrorresistividade, vimos 

que podemos dividir a área investigada em 3 domínios, solo, rocha sã e rocha 

indeterminada. Esta rocha indeterminada pode ser a mesma rocha sã, que são 

os gnaisses-migmatíticos, só que intensamente fraturada e com presença de 

água, o que mostra uma resistividade bem mais baixa ou pode ser um milonito, 

que é uma rocha extremamente fina e proveniente da ação tectônica. 

 Vemos nas seções que o domínio da rocha indeterminada (coloração 

azul) tem grande relevância nas áreas de direito minerário da Pedreira 

DOVALLE, aparecendo em quase todas as seções. Portonta é de suma 

importância a determinação desta rocha, seé realmente a rocha sã fraturada ou 

não e para isso é necessário pelo menos dois furos de sonda, um em cada 

seção, bem sobre este domínio, para confirmação direta. 

 Com relação a espessura de solo (rejeito) nas 3 áreas, vemos que as 

pseudo-seções 3 e 4 apresentam a menor espessura, tendo parte de rocha sã 

aflorante. 

 Recomendamos então, a realização de dois furos de sondagem rotativa 

para determinar o que é o domínio rocha indeterminada. 
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ANEXO 1 

SEÇÕES GEOFÍSICAS SÍSMICAS 
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Figura 22: Seção sísmica 01 

 

 

Figura 23: Seção sísmica 02 

 

 

Figura 24: Seção sísmica 03 
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Figura 25: Seção sísmica 04. 

 

 

Figura 26: Seção sísmica 05. 

 

 

Figura 27: Seção sísmica 06. 
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Figura 28: Seção sísmica 07. 

 

 

 

Figura 29: Seção sísmica 08. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Este capítulo apresenta informações técnicas do Projeto de Ampliação da Atividade de Extração de 
gnaisse da Pedreira Dovalle, sob responsabilidade da empresa Pedreira Dovalle Comércio de Pedras 
em GeralLtda. localizada no Sítio São Bernardino, bairro Morro Grande, no município de Santa Isabel, 
Estado de São Paulo.  
O acesso, a partir da cidade Arujá, pode ser feito pela rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sentido 
São Paulo - Rio de Janeiro, até o km 187, onde encontra-se a entrada da Pedreira Dovalle, conforme 
indicado na Figura 7-1, apresentado anteriormente. 
A Pedreira Dovalle está licenciada junto à CETESB por meio da Licença de Operação - LO nº 26005888 
com validade até 01/08/2024 (Anexo 7-1), a qual é válida para a atividade de extração de minérios 
(saibro e granito gnáissico paraprodução de brita para construção civil), associada às atividades de 
beneficiamento de rochas numa área de lavra de 9,27 hectares inserida na Poligonal definida 
noProcesso DNPM 821.277/2014, conforme indicado na Figura7-1, a seguir. 
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Figura7-1- Poligonal referente ao Processo ANM821.277/2014 
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As atividades na lavra atual foram iniciadas em novembro de 2019, com a preparação das frentes de 
lavra e comissionamento dos equipamentos de beneficiamento (britadores, correias 
transportadoras, peneiras) sendo estimada vida útil de 7 (sete) anos (Processo ANM n° 
821.277/2014, dependendo da escala de produção. Atualmente a produção mensal se situa em torno 
de 40.000 toneladas, porém o objetivo é alcançar produção de 80.000 toneladas mensal. 
 
 

 
Foto 7-1 – Vista geral do trabalho dedecapeamento na área em operação, frente norte 
 

 
Foto 7-2 – Vista geral da frente delavra em operação, no setor norte 
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Foto 7-3 – Vista geral da frente de lavra em operação, no setor sul 
 

 
Foto 7-4 – Vista geral da área de beneficiamento, ao fundo, e de expedição em primeiro plano 
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Foto 7-5 – Caminhão pipa realizando umectação dos acessos e pátios de expedição 
 

 
Foto 7-6 – Área de lavagem de máquinas, onde pode-se notar as canaletas de captação, caixas de separação de 
resíduos (ao fundo), e depósito d ematerial oleoso (a direita) 
 
Para a execução das atividades de extração e beneficiamento são utilizados máquinas e 
equipamentos, conforme indicados na Tabela7-1, a seguir. 
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Tabela 7-1 - Relação das principais máquinas e Equipamentos: 
Tipo Quantidade 

Alimentador Vibratório 0 3 
Balança Eletrônica 01 
Britador Cônico 03 
Britador de Mandíbulas 01 
Caminhão Basculante 15 
Caminhão Convencional 03 
Caminhão Tanque 01 
Carregadeira sobre Pneus 04 
Carreta de Perfuração 02 
Compressor móvel 03 
Correia Transportadora 20 
Escavadeira 04 
Moto Niveladora 01 
Peneira Vibratória 09 
Pick-Up 04 
Retro-Escavadeira sobre 
Esteiras 

06 

Trator de Esteiras 02 
 
Na Tabela 7-2 a seguir estão apresentados os parâmetros do empreendimento em estudo. 
 

Tabela 7-2 – Parâmetros técnicos do empreendimento 
PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

NÚMERO DAS POLIGONAIS DA ANM/DNPM 3  TOTAL DE ÁREAS DAS POLIGONAIS ANM/DNPM 133,89 ha 
BEM MINERAL gnaisse - 

USO DO MINÉRIO construção civil - 
ÁREA DA CAVA EM SEU PIT FINAL 31,37 ha 

VOLUME ESTIMADO DE MINÉRIO (RESERVA LAVRÁVEL) 15 Mm³ 
ÁREA DO(S) PÁTIO(S) DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO  ha 

PRODUÇÃO MENSAL 80.000 t/mês 
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES (VIDA 

ÚTIL) 43 anos 
COTA DO PIT FINAL 625 m  

PROFUNDIDADE DA CAVA 105 m  
Nº DE PAINÉIS DE LAVRA 1  TAMANHO DE PAINÉIS DE LAVRA 31,37 ha 

BANCADAS 5 nº de bancadas 
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PARÂMETRO VALOR UNIDADE 
ALTURA DOS TALUDES 10 m 
LARGURA DAS BERMAS 5 m 

ÁREA DO(S) DEPÓSITO(S) DE ESTÉRIL 9,27  ha 
ALTURA DO(S) DEPÓSITO(S) DE ESTÉRIL EM CAVA m 

ESTIMATIVA DE VOLUME DE MATERIAL ESTÉRIL 2.072.681 m³ “in situ” 
ESTIMATIVA DE VOLUME DE SOLO ORGÂNICO 154.950 m3 

ESTIMATIVA DE REJEITO 0 m³ 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA 21,74 ha 

CORPOS D'ÁGUA AFETADOS 4 nº de corpos 
d'água 

DEMANDA DE MÃO DE OBRA 83 nº de pessoas 
TRÁFEGO PARA ESCOAMENTO DO MINÉRIO (IDA E 

VOLTA) 266 viagens/dia 
INVESTIMENTO TOTAL 23.850.000,00 

 R$ 
 

7.1 HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO E PASSIVOS AMBIENTAIS 

7.1.1 DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - IE 
No ano de 2013 foi protocolado, na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, o 
Relatório Ambiental Preliminar – RAP, no âmbito do processo SMA nº 261/2013 referente à 
solicitação de Licença Prévia – LP para a implantação da atividade de extração e beneficiamento de 
gnaisse na área definida pelas poligonais descritas nos processos do antigo Departamento Nacional 
de Pesquisa Minerária - DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM, DNPM nº 
820.562/2010, DNPM nº 820.465/2012 e DNPM nº 820.466/2012. 
No ano de 2014 foi emitido pela CETESB o Parecer Técnico nº 344/14/IE, informando que a área de 
lavra final pretendida pela PEDREIRA DOVALLE, prevista no Plano de Aproveitamento Econômico – 
PAE aprovado pelo DNPM, no âmbito dos processos DNPM nº 820.562/2010, DNPM nº 
820.465/2012 e DNPM nº 820.466/2012, deveria ser licenciada por meio de Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, tendo em vista a necessidade 
de supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e em função do porte do 
empreendimento.  
Ainda, segundo o Parecer Técnico nº 344/14/IE, a área de lavra de 9,27 ha, correspondente ao 1º 
módulo de lavra, situada na poligonal aprovada no processo DNPM nº 820.562/2010 poderia ser 
licenciada por meio de Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA 
diretamente na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, desde que fosse aprovado um novo Plano de 
Aproveitamento Econômico – PAE, específica para essa área.  
Em 29/09/2014 o Relatório Ambiental – RAP foi arquivado a pedido do interessado que informou que 
seria realizada a redução da área de lavra na poligonal do processo DNPM nº 820.562/2010, 
excluindo as reservas contíguas situadas nas poligonais dos processos DNPM nº 820.465/2012 e 
DNPM nº 820.466/2012 e as áreas com intervenção em remanescentes florestais em estágio médio 
de regeneração situadas na área da poligonal do processo DNPM nº 820.562/2010.  
Em 07/01/2016 foi apresentado pela PEDREIRA DOVALLE para o Departamento de Avaliação de 
Empreendimentos – IE da CETESB o plano de trabalho revisado para a emissão do Termo de 
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Referência – TR para a elaboração do EIA/RIMA referente à ampliação da lavra de gnaisse nas áreas 
definidas nas poligonais dos processos DNPM nº 820.562/2010, DNPM nº 820.465/2012 e DNPM nº 
820.466/2012. Em 30/11/2016 foi emitido o Termo de Referência com o Parecer Técnico nº 
368/16/IE, e revalidado em 03/10/2019 com a emissão da Carta 309/19/IEe em 15/02/2021 com 
emissão da Carta 036/21/IE. 
 

7.1.2 PROCESSO CETESB 26/11696/14 – BENEFICIAMENTO 
Em 02/12/2014 foi solicitada pela PEDREIRA DOVALLE, na Agência Ambiental da CETESB de Mogi das 
Cruzes, a Licença Prévia - LP para britamento de pedra e autorização para intervenção em 0,535 ha 
de Área de Preservação Permanente – APP para implantação de acessos, no âmbito do processo 
CETESB 26/11696/14, para área construída de 60 m² e 18.050 m² de atividades ao ar livre em 
133.100 m² de terreno.  
A Agência Ambiental de Mogi das Cruzes solicitou ao Setor de Avaliação de Empreendimentos 
Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEEM orientação quanto ao instrumento de licenciamento 
ambiental para instalação de planta de beneficiamento de minério. Em 03/06/2015 foi emitido pelo 
Setor IEEM o Parecer Técnico nº 280/15/IE, o qual sugeriu que, para a continuidade da análise do 
processo de licenciamento da atividade de beneficiamento mineral não associado à extração mineral, 
fossem solicitadas as complementações necessárias, inclusive para a regularização das intervenções 
já realizadas. 
No Parecer Técnico nº 280/15/IE foi reforçado ainda que, de acordo com o disposto no Parecer 
Técnico nº 344/14/IE emitido em 2014, o licenciamento ambiental da área de lavra de 9,27 ha 
denominada de "1º módulo" no Relatório Ambiental Preliminar – RAP deveria ser realizado na 
Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, considerando o disposto na Decisão de Diretoria nº 
025/14/C/I, desde que fosse obtida a aprovação de um PAE específico junto ao DNPM (atual ANM) 
para a área de 9,27 ha.  
Em 30/10/2015 foi emitido pela Agência Ambiental de Mogi das Cruzes o Parecer Desfavorável nº 
26000682, informando que tendo em vista que a atividade de beneficiamento de rochas associado à 
extração encontra-se instalada fora da Zona de Uso Predominante Industrial – ZUPI inviabilizando a 
implantação dessa linha de beneficiamento no local.  
Em 07/01/2016 foi solicitado à CETESB o arquivamento definitivo do processo CETESB 26/11696/14, 
tendo em vista a proposta de recomposição florestal da antiga área de britagem e o compromisso na 
elaboração de complementação do RCA/PCA apresentado no processo CETESB 26/11744/15 para a 
inclusão das atividades de beneficiamento de gnaisse em área adjacente à área de lavra com a 
retificação da documentação cartográfica. 
 

7.1.3 PROCESSO CETESB 27/11744/15 – EXTRAÇÃO DE GNAISSE 
Em 28/04/2015 foi emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (atual ANM) a 
declaração julgando satisfatório o Plano de Aproveitamento Econômico – PAE, no âmbito do 
processo DNPM 821.277/2014 originário da cessão parcial do processo DNPM 820.562/2010, com 
Plano de Aproveitamento Econômico específico para a área de lavra de 9,27 ha.  
Desta forma, foi elaborado o RCA/PCA exclusivamente para a área de lavra, implantação do depósito 
de estéril e a construção de infraestruturas de apoio, pois à época vislumbrava-se a continuidade da 
análise do pedido sob protocolo de nº 91085348 de solicitação de Licença Prévia para o 
licenciamento da atividade de beneficiamento mineral.  
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Em 23/12/ 2015 foi emitido pela Agência Ambiental de Mogi das Cruzes o Parecer Desfavorável nº 
26000720, informando que os processos CETESB 27/11696/14 e 27/11744/15 estavam 
correlacionados e que a atividade pretendida de beneficiamento de gnaisse associado à extração se 
mantinha em local inadequado.  
Em 07/01/2016 foi apresentado à CETESB o recurso ao Parecer Desfavorável da Licença Prévia nº 
26000720 referente ao licenciamento da atividade de extração de gnaisse. Nessa mesma data foi 
solicitado à CETESB o arquivamento definitivo do processo CETESB 26/11696/14 referente à 
atividade de beneficiamento de gnaisse, tendo em vista a proposta de recomposição florestal da 
antiga área de britagem e o compromisso de elaboração da complementação do RCA/PCA já 
apresentado no processo CETESB 26/11744/15 objetivando a inclusão das atividades de 
beneficiamento de gnaisse e revisão da documentação cartográfica.  
Em 28/01/2016 foi emitida a Licença Prévia - LP nº 26001470 para 9,27 ha de lavra, 53.666 m² de 
atividade ao ar livre e 3.160 m² de edificações administrativas.  
Desta forma, a apresentação da complementação ao RCA/PCA com a inclusão das atividades de 
beneficiamento, subsidiou a CETESB a emitir a Licença Prévia - LP nº 26001417 para 9,27 ha de lavra, 
55.973 m² de áreas de atividade ao ar livre para instalação de depósito de estéril e de área de 
beneficiamento de gnaisse e 5.750 m² de áreas construídas de edificações administrativas para a 
produção de 2.112.000 t/ano de brita de gnaisse.  
Em 29/03/2016 foi emitida a Licença de Instalação- LI para área construída de 5.750,00 m², de 
atividades ao ar livre de 55.973,00 m², e de 9,27 hectares de lavra. 
Em 22/03/2019 foi emitida a Licença de Operação a Título Precário, com validade até 18/09/2019, 
para área construída de 507 m², atividades ao ar livre de 37.227,72 (10.607,72 m² para o Setor de 
Beneficiamento - britagem primária, e de 26.620,75 m² para o Depósito de Estéril), e área de lavra de 
9,27 hectares. 
E em 01/08/2019 foi emitida a Licença de Operação - LO , com validade para 01/08/2024, para 507 
m² de área construída, 55.973,00 de atividades ao ar livre, e 9,27 hectares para lavra. 
 

7.1.4 REGULARIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES HÍDRICAS 
Em 01/04/2015 foi emitida a Dispensa de Outorga de Recursos Hídricos para captação de água no 
Poço Local-001, com publicação realizada no Diário Oficial do Estado - DOE em 02/04/2015, no 
âmbito do Autos DAEE nº 9605340.  
A captação de água para umectação de acessos e mitigação de poeira na britagem se dará através da 
Captação Superficial 01, no afluente do Rio Parateí, autorizada através da Portaria DAEE nº 1109, 
emitida em 01/04/2015, com publicação realizada no DOE em 02/04/2015, válida por 5 (cinco) anos, 
no âmbito do Autos DAEE nº 9605340.  
Em 01/04/2015 foi emitida a Portaria DAEE nº 1109 para os barramentos BA01, BA02, BA03, BA04 e 
BA05 e para as canalizações CA01 e CA02, localizados no afluente sem nome do Rio Parateí, com 
publicação realizada no DOE em 02/04/2015, válida por 30 (trinta) anos, no âmbito do Autos DAEE nº 
9605340.  
Em 01/04/2015 foi emitida a Portaria DAEE nº 1109 para a travessia intermediária TR3 localizada no 
afluente sem nome do Rio Parateí, com publicação realizada no DOE em 02/04/2015, válida por 30 
(trinta) anos, no âmbito do Autos DAEE 9605340.  
Em 01 de dezembro de 2015 foram protocolados no DAEE as solicitações de regularização de 
canalização e de travessia aérea existente de ponte, galeria, bueiro e duto, respectivamente, sob os 
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números de protocolo 26070/2015-BPB-SEDE e 26071/2015-BPB-SEDE, que se encontram em análise 
pelo DAEE. 
Na Figura7.1.4-1 é apresentada a localização do Poço Local-001, da Captação Superficial 01, dos 
barramentos BA01 a BA05, das canalizações CA01 e CA02 devidamente outorgadas pelo DAEE e é 
apresentada a localização da canalização CA03, cuja outorga se encontra em análise pelo DAEE. 

 
Figura7.1.4-1 – Localização das intervenções hídricas 
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7.1.5 AUTORIZAÇÕES DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASVS E TERMOS DE 

COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRAS 
O empreendimento possui uma Autorização de Supressão de Vegetação - ASVs e 9 (nove) Termos de 
Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRAs, quais sejam: 
• TCRA nº 120272/2015, referente ao plantio de 846 mudas de espécies nativas em uma área 

de 0,5072 ha; 
• TCRA nº 120267/2015, processo nº 248113/2011, referente ao plantio de 1813 mudas de 

espécies nativas em uma área de 1,088 ha; 
• TCRA nº 1874/2016, processo nº 2611744/2015, de 08/01/2016, referente ao plantio de 

2.416 mudas de espécies nativas em uma área de 1,45 ha; 
• TCRA nº 100826/2015, referente ao plantio de 04 mudas de espécies nativas; 
• TCRA nº 28180/2016, processo nº26/00137/2016, de 29/03/2016, referente ao plantio de 

3.825 mudas de espécies nativas em uma área de 2,2945 ha; 
• TCRA nº 100829/2015, processo nº 0272131/2012, referente ao plantio de 500 mudas de 

espécies nativas em uma área de 0,30 ha; 
• TCRA nº 90938/2016, processo nº26/00980/2016, de 29/09/2016, referente ao plantio de 

850 mudas de espécies nativas em uma área de 0,68 ha; 
• TCRA nº 120269/2015, referente ao plantio de 865 mudas de espécies nativas em uma área 

de 0,519 ha; 
• TCRA nº 21528/2019, processo nº 26/00724/2016 de 22/03/2019, plantio de 3.504 mudas de 

espécies nativas em uma área de 2,101 ha; 
• ASV nº 28.319/2016, processo 26/00137/2016, de 29/03/2016 – Corte de 152 árvores 

isoladas; 
As Figura7.1.5-1e 7.1.5-2, a seguir apresentam as áreas de recuperação de cada TCRA. 
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Figura 7.1.5-1 - Indicação das Áreas correspondentes aos TCRA  
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7.2 RESERVAS GEOLÓGICAS E CARACTERÍSTICAS DO MINÉRIO 
O Plano de Aproveitamento Econômico Integrado para as três áreas que compõem o 
empreendimento apontou o total de reserva medida conforme indicado a Tabela 7.2-1 a seguir. 
 

Tabela 7.2-1 – Reserva medida e de capeamento estéril aprovada para a área do empreendimento 
Processo ANM Capeamento Res medida Unidade 
820.562/2010 1.551.781,50 3.280.856 m³ 

  8.661.460 t 
820.465/2012 3.651.447 8.226.347 m³ 

  21.717.555 t 
820.466/2012 4.340.271 7.184.601 m³ 

  18.691.803 t 
TOTAL 9.543.499,50 18.691.804 m³ 

  49.070.818 t 
 
A relação estéril-minério da jazida é de 0,19 m³ de estéril por tonelada de minério (totaldo 
capeamento em metros cúbicos “in situ” dividido pelo total das reservas emtoneladas). 
No ano de 2020 foi realizado estudo de detalhamento do capeamento do minério, com a contratação 
de empresa especializada em sondagem sísmica elétrica, que apontou os setores que apresentam os 
maiores volumes de material estéril que ocorre na área. Esse estudo apontou para toda área um 
volume total de 5.630.886,51 m³ de capeamento estéril, ou seja, em toda área do empreendimento 
aprovado pela ANM, diferente do que havia sido estimado no PAE Integrado, que apontava para um 
volume de 9.543.499,50 m³ “in situ”, conforme apresentado na Tabela 7.2-2, a seguir. 
 

Tabela 7.2-2– Capeamento estéril pela sondagem sísmica 

Processo ANM 
Volume de 

Material Estéril 
(m³) 

820.562/2010  1.546.854,81 
820.465/2012  2.116.504,50 
820.466/2012  1.967.527,20 

TOTAL  5.630.886,51 
 

Verificou-se que a área do processo ANM 820.465/2012 apresentava volume maior de capeamento, 
seguido do processo ANM 820.466/2012, o que resultou em um estudo de otimização da lavra em 
função da redução do volume de material estéril, como forma de reduzir a necessidade de depósito 
de material estéril. Não havia área nova disponível para dispor material estéril, o que resultou na 
necessidade de calcular o volume que estaria disponível na área de lavra em operação, no processo 
ANM 821.277/2014. 
Duas áreas foram excluídas, nas porções leste e oeste, além das áreas de beneficiamento e do atual 
depósito de estéril, o que resultou na área de lavra final otimizada (Figura7.2-1), com área total de 
31,37 hectares, cujos volumes estãoindicados nas Tabelas 7.2-3 e 7.2-4, a seguir. 
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Figura 7.2-1 – Limite da área de lavra otimizada e perfis topográficos utilizados para cálculo do volume de 
cacpeamento e gnaisse, nas Tabelas 7.2-3 e 7.2-4. 
 
 

Tabela 7.2-3 –Volume de capeamento da lavra otimizada 
Solo m² m m³ 

A 1.100,00 174,90 192.390,00 
B 1.950,00 116,60 227.370,00 
C 4.635,00 116,60 540.441,00 
D 4.693,00 116,60 547.203,80 
E 3.232,00 174,90 565.276,80 
      2.072.681,60 
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Tabela 7.2-4 – Reserva lavrável de gnaisse da lavra otimizada 

Minério 
Área 
(m²) 

Profundidade 
(m) 

Volume 
(m³) 

A 15.074,00 174,90 2.636.442,60 
B 22.605,00 116,60 2.635.743,00 
C 22.707,00 116,60 2.647.636,20 
D 27.949,00 116,60 3.258.853,40 
E 25.656,00 174,90 4.487.234,40 
      15.665.909,60 

 
Desta forma foi definida como dado de projeto para estudo deste EIA/RIMA a lavra otimizada com 
volumes de estéril de 2.072.681,60 m³ “in situ” e de minério é de 15.665.909,60 m³ “in situ”. 

 
7.3 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

Para a ampliação não são previstas obras distintas das que hoje já ocorrem na fase de operação da 
Pedreira Dovalle, sendo que a ampliação da cava servirá para prolongar a vida útil da Pedreira, com a 
continuidade das atividades hoje em execução.  
Neste sentido, as atividades necessárias para a continuidade da Pedreira são previstas durante a 
etapa de operação da mina para abertura das frentes de lavra, tais como: 
• Supressão de vegetação; 
• Decapeamento; 
• Adequação de acessos internos; 
• Desmonte; 
• Lavra; e 
• Carregamento / beneficiamento. 

Para o desenvolvimento das atividades, a Pedreira Dovalle conta com as seguintes instalações já 
licenciadas: 
• Guarita; 
• Estacionamento; 
• Escritório/Expedição/Balança; 
• Depósito de Brita; 
• Refeitório; 
• Vestiário; 
• Deposito de resíduos; 
• Almoxarifado; 
• Oficina; 
• Cabines de energia; 
• Área de lavagem de máquinas e veículos; 
• Área de abastecimento com tanque de combustível; e 
• Área de beneficiamento de brita 
•  

A Figura7.3-1, a seguir apresenta o layout atual da Pedreira Dovalle. 
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Figura7.3-1 - Layout atual da Pedreira Dovalle 
 
AFigura 7.3-2, a seguir apresenta o layout do projeto, bem como a delimitação do terreno 
pertencente à Pedreira Dovalle e as poligonais da ANM. 
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Figura 7.3-2 - Lavra Atual e Área do Projeto de Ampliação 
 
Os resíduos sólidos gerados na fase de implantação da ampliação são aqueles provenientes do 
capeamento de solo, basicamente constituído de saibro, material inerte, que será depositado no 
depósito de estéril projetado. 
O cronograma das atividades é apresentado a seguirno Quadro7.3-1. 
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Quadro 7.3-1 – Cronograma de implantação do empreendimento 

 
 

7.3.1 PLANEJAMENTO DE LAVRA 
O planejamento da lavra e os projetos de configuração levaram em consideração as seguintes 
premissas: 
- limites da reserva aprovada (medida); 
- limites da propriedade; 
- distância mínima das instalações de beneficiamento; 
- homogeneidade da altura das bancadas; 
- possibilidade de continuidade futura da exploração em cotas inferiores(rebaixo) e facilidade de 
retomada da lavra nas cotas superiores; 
- parâmetros geotécnicos médios estimados para a jazida e- máxima recuperação das reservas. 
Foram consideradas, ainda, as seguintes premissas para o projeto: 
- fundo de cava / praça do nível de base regular facilitando a recuperaçãoambiental e uso futuro do 
espaço; 
- planejamento considerando a racionalização da lavra com minimização decustos; 
- qualidade do produto da mina; 
- segurança e higiene dos trabalhos. 
As bancadas em operação terão 10 m de altura, com inclinação de face de 10° com a vertical. Na 
configuração final, os taludes em rocha preservarão bermas de 5 mde largura, para drenagem, e 
acesso de equipamentos de manutenção. O ângulo médiodos taludes finais ficará em torno de 25° 
com a vertical. 
Os taludes em solo terão ângulo de corte de 45º. Foi projetada uma berma de 5 m delargura no 
contato solo-rocha visando à drenagem das águas pluviais. Todos estesângulos e condições 
geotécnicas devem ser verificados antes da implantação doempreendimento e início das operações. 
As rampas de acesso terão largura de 12 m, declividade (“grade”) média de 10%, sempatamares para 
acesso aos bancos intermediários, e raio de curvatura de no mínimo20 m. 
As praças, inclusive o fundo de cava da configuração final, deverão ter piso cominclinação de 1 %, 
propiciando escoamento natural de águas pluviais e de infiltrações. 
As frentes de operação terão comprimentos diversos, de cerca de 50 m, e praçamínima de 20 m, 
para manobra dos equipamentos de lavra, de modo a permitir boascondições de produtividade e 

1 2 3 4 5 6 ....
Lavra na área ANM 821.277/2014

Abertura de acessos para ampliação
Decapeamento

Formação do depósito de estéril-
módulo 1 de lavra

Recuperação do depósito de estéril
Lavra do módulo 1 de lavra

Atividades meses
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segurança dos trabalhos. No Anexo 7.3.1-1 estão apresentados os mapas da cava de 10 anos (Mapa 
7.3.1-1A), cava de 20 anos (Mapa 7.3.1-1B), cava de 30 anos (Mapa 7.3.1-1C), situação final (Mapa 
7.3.1-1D) e situação final recuperada (Mapa 7.3.1-1E). 
 

7.3.1.1 . Sequenciamento de lavra 
O sequenciamento de lavra foi definido a partir da frente inicial para a implantação. Alguns 
parâmetros foram importantes para a definição da frente inicial: 
• Menor ocorrência de capeamento; 
• Existência de acesso; 
• Menor intervenção em fragmentos de vegetação nativa; 
• Melhor controle de drenagem pluvial e de intervenção em Áreas de Preservação 

Permanente. 
 
Desta forma foi definida a porção leste da área de lavra como o início da implantação da lavra. Os 
trabalhos serão iniciados a partir de áreas antropizadas, com supressão de vegetação evoluindo das 
porções mais próximos às áreas abertas, em módulos a NW, leste e SE, de modo a interferir 
minimamente no maciço, possibilitando o afugentamento da fauna, e interferência com a APP de 
apenas uma nascente. 
Também existe uma antiga estrada ligando essa área à área de beneficiamento, que será melhorada 
e adequada para o acesso do minério para a britagem primária. Também o acesso ao depósito de 
estéril, na cava exaurida da área em operação atualmente (processo ANM 821.277/2014) será 
facilitada com a continuação de acesso existente, utilizada atualmente para escoamento do minério 
da frente de lavra sul à britagem. 
Na Figura 7.3.1.1-1 a seguir está apresentada a frente de lavra inicial. 
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Figura 7.3.1.1-1 – Vista geral da área projetada para lavra, em suas etapas de sequenciamento. No detalhe em 
cinzaestá apresentada a área de implantação, com a primeira frente de lavra 
 
O avanço da lavra se dará nos primeiros 10 anos em direção ao setor oeste, tendo o cuidado de 
realizar a supressão de vegetação em módulos de avanço, da parte mais aberta para a mais fechada. 
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Figura 7.3.1.1-2 – Vista geral da área projetada para a lavra, com destaque para o avanço nos primeiros 10 
anos de operação e da direção da supressão de vegetação nativa (seta amarela) 
 
Na sequência o avanço será para a porção oeste, onde avançará em direção às instalações de 
beneficiamento e depósito de estéril, ainda com supressão de vegetação nativa e Áreas de 
Preservação Permanente. 
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Figura 7.3.1.1-3 – Vista geral da área projetada para a lavra, com destaque para o avanço da lavra nos 
primeiros 20 anos de operação, e direção da supressão de vegetação nativa (seta amarela) 
 
Após atingir o limite da área de lavra projetada a partir do ano 20 começará a ser aprofundada a 
cava, e a última parte da supressão de vegetação nativa na porção norte. 
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Figura 7.3.1.1-4 – Vista geral da área projetada para a lavra, com destaque para o avanço nos primeiros 30 
anos de operação, e a direção da supressão de vegetação nativa (seta amarela) 
 
E finalmente, do ano 30 até o final da vida útil o desenvolvimento da lavra será em cava, até atingir a 
cota prevista mop Plano de Aproveitamento Econômico aprovado na ANM. 
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Figura 7.3.1.1-5 – Vista geral da área projetada para a lavra, com destaque para o avanço até o final da 
operação 
 

7.3.2 ABERTURA DA MINA E DECAPEAMENTO 
A fase inicial de abertura da mina consistirá de diversas atividades pré-operacionais, tais como: 
- verificações das características geotécnicas locais e planejamento de lavra decurto prazo e 
replanejamento dos acessos e escavações. 
- a supressão de vegetação nativa será de acordo com o plano previamente aprovado pela CETESB, 
em área do módulo liberado pela autorização, com acompanhamento de equipe especializada em 
flora e fauna. 
- terraplenagem e instalação de estruturas de operaçãoe apoio- decapeamento inicial da mina e 
preparação das frentes de produção. 
- abertura dos acessos internos da lavra, preparação e instalação de drenagens e obras de 
controleambiental, de higiene e de segurança do trabalho. 
A operação do decapeamento está prevista para ser terceirizada, e por empreitada, aproveitando-se 
as épocas do ano mais adequadas para este tipo de operação (períodossecos). 
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A metodologia, portanto, poderá variar no transcorrer da vida útil da mina em função dediversos 
fatores (volumes de cada empreitada, condições topográficas específicas,tempo para a realização 
dos trabalhos, aproveitamento de equipamentos disponíveis,etc.). 
Nessas áreas, a limpeza inicial e a preparação dos acessos e locais detrabalho serão executadas com 
auxílio do trator de esteiras. Para a remoçãopropriamente dita do capeamento, está prevista a 
utilização de retro-escavadeiras,que carregarão diretamente os caminhões basculantes responsáveis 
pelo transporte domaterial às áreas de destinação ou de deposição provisória para posterior 
retomadapara transporte ao destino final. Tanto o decapeamento inicial, como durante a operação 
da mina, deverão ocorrerem períodos específicos, de forma intermitente, de maneira a se adequar 
aos períodosde seca e de chuva na região, para otimizar as condições técnicas operacionais 
daatividade. 
 

7.3.2.1 Destinação do capeamento 
O capeamento para a continuidade da lavra das áreas em questão, considerando um empolamento 
de 25%, representará um volume total de 2.072.681m³X1,25 = 2.590.851 m³. 
Os volumes de capeamento a serem gerados na continuidade da mineração, serão destinados ao 
depósito de estéril que será formado na cava exaurida da área em operação atualmente, 
aproveitando o volume que será disponibilizado, e promovendo a recuperação topográfica parcial da 
área minerada. Parte do estéril poderá ser utilizado como apoio à produção e administração/logística 
do empreendimento (inclusive acerto de rampas de acesso, vias de acesso ao empreendimento, 
acertos de drenagens, e outros usos internos). 
Em relação ao solo orgânico, será priorizada sua utilização em áreas (planas e taludes) definitivas do 
empreendimento, tais como: taludes e bermas formados, tanto na mina como nas áreas de apoio. 
Como área de estoque temporário será utilizada a área do platô do depósito de estéril da área em 
operação atualmente, próximo à britagem primária. Omaterial do estoque temporário será utilizado 
em áreas que vierem a ser posteriormente recompostas e revegetadas. 
Os volumes de solo orgânico que vierem a ser gerados em fases posteriores, serão destinados em 
áreas em recuperação ou, temporariamente, estocados nas áreascitadas anteriormente. 
 

7.3.3 PERFURAÇÃO E DESMONTE 
O desmonte de rocha por explosivos torna-se necessário devido à baixa escavabilidade do minério de 
rocha gnáissica, que se constitui na forma de uma rocha, impenetrável às pás de máquinas 
escavadeiras. Desmontar rochas por explosivos significa introduzir no maciço rochoso, por meio de 
furos, quantidades adequadas de explosivo (gerador de energia) que permitem a fragmentação da 
rocha para se obter uma fragmentação passível de ser carregada e transportada para as próximas 
fases do processo produtivo. 
Os equipamentos utilizados no desmonte são duas perfuratrizes pneumáticas ou hidráulicas, com 
dois compressores de ar, um para cada perfuratriz, além de um rompedor hidráulico que evita a 
necessidade de fogos secundários. A perfuração obedece necessariamente ao plano de fogo 
estabelecido pelo responsável técnico, cujos parâmetros médios são apresentados no Tabela7.3.3-1. 
Cabe ressaltar que os parâmetros do plano de fogo variam de acordo com a frente de lavra a ser 
desmontada, de forma a se possibilitar condições ótimas de fragmentação, formato de pilha, 
vibração e sobrepressão, além de se eliminar as possibilidades de ultralançamentos. 
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Para o desmonte primário da Pedreira Dovalle, será necessário utilizar carreta de perfuração 
pneumática ou hidráulica, acoplada a um compressor portátil de 750 pcm. Desta maneira, está 
prevista a utilização de 2 (duas) carretas de perfuração. 
Em relação ao consumo de explosivos no desmonte primário (C) foi estimada a utilização de 
explosivos/mês de acordo com a escala deprodução, conforme apresentado no Quadro 7.3.3-1. 
 

Tabela7.3.3-1 - Parâmetros do plano de fogo típico 

PARÂMETRO VALOR 

DIÂMETRO DO FURO 76 mm 
AFASTAMENTO 2,2m 
ESPAÇAMENTO 2,8 m 
TAMPÃO 1,5 m 
ALTURA DA BANCADA  10 m 
ÂNGULO DA BANCADA  10º 
SUBFURAÇÃO (m) 0,5 
DENSIDADE DO EXPLOSIVO GRANULADO 1,15g/cm3 
PESO DO CARTUCHO DE EMULSÃO 1,786 g/un 
DIÂMETRO DO CARTUCHO 21,4mm 
COMPRIMENTO DO CARTUCHO 61 cm 
QUANTIDADE DE CARTUCHOS UTILIZADA POR FURO 14 

Fonte: Pedreira Dovalle, 2021 
 
Após a perfuração, os furos são carregados com explosivos na forma de cartuchos de emulsão e 
emulsão bombeado. Os explosivos são substâncias, ou mistura de substâncias, que, quando 
deflagrados por algum agente externo, decompõe-se quimicamente e geram grandes volumes de 
gases e altas temperaturas, proporcionando a fragmentação da rocha. 
A Figura 7.3.3-1 traz o croqui esquemático em planta da malha de furação típica, com a interligação 
dos furos por linha silenciosa e a utilização de retardo entre os furos. A iniciação da detonação é 
realizada por estopim hidráulico ligado a espoleta. 
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Figura 7.3.3-2 – Croqui de um plano de fogo típico 

 
O Quadro7.3.3-1 apresenta o consumo médio atual de explosivos da Pedreira Dovalle e a média 
mensal de furos realizados, bem como a previsão de consumo e de furação para os futuros aumentos 
de produção. 
 

Quadro 7.3.3-1 -Total de furos e explosivos consumidos 

ITEM 
PRODUÇÃO MENSAL DE agregados 

40.000 t 60.000 t 80.000 t 

TOTAL DE FUROS 111 167 223 

EXPLOSIVO EMULSÃO (kg) 8373 12.560 16.747 

EXPLOSIVO ENCARTUCHADO (kg) 558 837 1116 

TOTAL DE EXPLOSIVOS (kg) 8931 13397 17863 

Fonte: Pedreira Dovalle, 2021 
 
Os potenciais impactos ambientais que envolvem o desmonte por explosivos são: 
• Ultralançamentos; 
• Ruídos; 
• Vibração; 
• Sobrepressão; 
• Geração de poeira. 

 
A geração de poeira em si é pouco mitigável, já que não é possível a implantação de medidas 
mitigadoras no local da detonação, além do fato de que medidas usualmente empregadas como a 
umectação não são eficientes devido à geração de novas superfícies em um curto espaço de tempo. 
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No entanto, a execução das detonações em horários com menor incidência de ventos auxilia a 
mitigar a dissipação do material particulado gerado no desmonte. 
A geração de sobrepressão é mitigável ao se confeccionar tampões adequados nos furos, já que o 
escape precoce de gases dos furos devido ao deslocamento dos tampões é uma das principais causas 
de sobrepressão. A seleção dos retardos também é fundamental para se evitar a sobrepressão, 
devendo se proporcionar tempos adequados entre as detonações de cada furo para que a 
sobrepressão de um furo não seja reforçada pela dos furos subsequentes. 
O controle de vibração também se dá pelo ajuste da malha de furação e dos retardos, de forma a se 
evitar que os furos produzam uma frequência de vibrações que se amplifique a cada furo que é 
detonado. 
A emissão de ruídos é mitigada através da utilização de iniciadores silenciosos.  
Os ultralançamentos são evitados ao se escolher uma malha de furação adequada, com espaçamento 
menor que o fraturamento da rocha, de modo a impedir que os gases gerados no desmonte 
impulsionem os blocos de rocha a grandes distâncias ao invés de fragmentá-los. 
Cuidado especial com o plano de fogo deve ser tomado no empreendimento pela proximidade da 
lavra com área de moradores externos. A principal medida que deve ser tomada é o controle para 
que não seja utilizado em cada desmonte mais explosivo que o indicado no plano de fogo e que os 
retardos utilizados estejam de acordo com o desmonte a ser realizado. Desta forma, impede-se a 
ocorrência de amplificação de vibrações, e principalmente de ultralançamentos.  
 

7.3.4 CARREGAMENTO 
Para o carregamento de minério foi estimada a utilização de 4 (quatro) pás-carregadeiras, 
comcaçambas com capacidade de 2,7 m³, ou duas escavadeiras hidráulicas, com caçamba de 1 j³. 
 

7.3.5 TRANSPORTE 
Para o transporte do minério até as instalações debritagem, foi prevista a utilização de uma frota 
com 15 (quinze) caminhões basculantesrodoviários, adaptados para transporte pesado. 
Foi prevista, também, a utilização de 2 (dois) tratores de esteiras (do tipo CAT-D6), 2 (duas) 
escavadeiras hidráulicas e 2 (duas) retroescavadeiras (do tipo CASE 580H) nas operações auxiliares à 
produção (acerto de pés de bancadas, remoção de estéril em meio ao minério, drenagens, abertura e 
manutenção de acessos e auxílio ao carregamento) e apoio ao decapeamento. 
Também está prevista a utilização de 1 (uma) motoniveladora para a manutenção dos acessos da 
mina e acesso ao depósito de estéril. 
Outros equipamentos de apoio serão necessários, tais como: 1 (um) caminhão-pipa, responsável pela 
umectação das vias, visando reduzir a emissão de particulados e 1 (um) comboio de lubrificação, 
responsável pela lubrificação e apoio à manutenção dos equipamentos móveis. 
Além dos equipamentos citados, serão necessários equipamentos menores como afiadores de 
brocas, equipamentos de manutenção, entre outros. 
A seguir, a Tabela 7.3.5-1 apresenta a frota estimada para a operação da mina. 
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Tabela 7.3.5-1 - Relação de Equipamentos de Lavra 
Equipamento Quantidade (unidade) 

Carreta de perfuração  2 
Compressor de ar de 750 pcm 3 
Pá carregadeira (caçamba de 2,7 m³) 4 
Caminhão basculante rodoviário 15 
Trator de esteiras de 140 HP 2 
Escavadeira hidráulica 4 
Motoniveladora 1 
Retroescavadeira 580H 2 
Caminhão pipa 1 
Caminhão Comboio 1 
Camionetes 4 
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Figura 7.3.5-1 - Fluxograma das atividades de extração de gnaisse
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7.3.6 BENEFICIAMENTO 

O beneficiamento do minério é composto basicamente de várias etapas de britagem/cominuição e 
classificação granulométrica (peneiramento), estocando-se os produtos obtidos em pilhas de 
armazenamento. 
Não será implantada nova unidade de beneficiamento, mas o aproveitamento da unidade 
atualmente em operação, já licenciada. 
A localização das atuais instalações de beneficiamento de minério está indicada na Figura 7.3-1. 
A instalação possui capacidade para a produção de 100.000 m³ empolado de produtos (agregados 
para a construção civil – britas diversas) no regime horário de trabalho. O fluxograma básico da 
extração e beneficiamento do gnaisse estão indicados na Figura7.3.6-2. 
O minério é alimentado diretamente no alimentador do britador primário (após eventual estoque 
emergencial) e todos os produtos finais são armazenados em pilhas de onde são retomados e 
carregados em caminhões para expedição e transporte do produto final. Todos os produtos deste 
empreendimento são despachados sob forma bruta ou granel. 
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Figura7.3.6-2 - Fluxograma de beneficiamento do gnaisse 

Página: 220



97 
 

97 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

7.3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS 
Os resíduos sólidos que serão gerados no empreendimento são aqueles provenientes do escritório, 
da área de manutenção, e na atividade de beneficiamento contarão com destinação adequada, 
sendo preferencialmente estimulada a reciclagem e o destino final em aterros licenciados. No 
Quadro7.3.7-1, a seguir, é apresentada a estimativa dos resíduos sólidos a serem gerados na 
produção de brita da Pedreira Dovalle. 
 

Quadro 7.3.7-1 Estimativa de Resíduos a serem gerados na Pedreira Dovalle 
Código: A001 
Estado Físico: 
Origem: 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Resíduos de restaurante (resto de alimentos) 
Sólido                          Classe: 2                   Quantidade: 12 t/ano 
Refeitório 
Caçamba com cobertura 
Aterro Sanitário de Santa Isabel 

Código: A006 
Estado Físico: 
Origem: 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Papel e papelão 
Sólido                            Classe: 2                  Quantidade: 3 t/ano 
Escritório e da área operacional (não contaminado) 
Caçamba com cobertura 
Reciclagem 

Código: D099 
Estado Físico: 
Origem 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Diversos resíduos perigosos 
Sólido                          Classe: 1                     Quantidade: 0,5 t/ano 
Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas, etc. 
Tambor em piso impermeável e área coberta 
Empresa Especializada licenciada 

Código: A002,A107 
Estado Físico: 
Origem: 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Plástico 
Sólido                            Classe: 2                  Quantidade: 1,5 t/ano 
Material de escritório e da área operacional (não contaminado) 
Caçamba com cobertura 
Reciclagem 

Código: D099 
Estado Físico: 
Origem: 
 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Outros resíduos perigosos 
Sólido                             Classe: 1                     Quantidade: 12t/ano 
Estopas, panos, mangueiras, lonas, papel, papelão, plásticos, epis, 
filtros e embalagens contaminadas por óleos, graxas, tintas e solventes 
Tambor em piso impermeável, área coberta 
Empresa Especializada licenciada 
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Quadro 7.3.7-1 Estimativa de Resíduos a serem gerados na Pedreira Dovalle (continuação) 
Código: F130 
Estado Físico: 
Origem 
 
Armazenamento: 
Destinação: 

Descrição: Óleo lubrificante usado 
Líquido                           Classe: 1                        Quantidade: 12 t/ano 
Óleo usado proveniente da manutenção e lavagem de máquinas e 
equipamentos 
Tambor em piso impermeável, área coberta 
Empresa de Re-refino de óleo 

 
Os efluentes líquidos a serem gerados durante a fase de implantação e operação do 
empreendimento são caracterizados pelos efluentes sanitários gerados na área administrativa e 
pelos efluentes relacionados às atividades de manutenção, nas instalações da oficina e do lavador de 
máquinas e veículos.  
Para os efluentes sanitários, a partir da estimativa do número de funcionários do empreendimento e 
contribuição de 70 l/pessoa/dia, é prevista a geração 5,8 m³/dia. Os efluentes sanitários serão 
destinados para sistema de tratamento constituído de tanque séptico e filtro, dimensionado e 
construído de acordo com as Normas ABNT NBR 7.229/1993 e NBR 13.969/1997.  
Os efluentes relacionados às atividades de manutenção gerados nas instalações da oficina e do 
lavador de máquinas e veículos serão direcionados a sistema separador de água e óleo (SAO). A água 
tratada será direcionada para a recirculaçãoe os resíduos oleosos e os materiais sólidos retidos no 
sistema de decantação serão retirados e encaminhados para destinação final por empresas 
especializadas. 
 

7.3.8 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, RUÍDOS, VIBRAÇÕES E SOBREPRESSÕES 
O trânsito de veículos e as atividades de lavra geram material particulado. Oempreendimento em 
estudo apresenta pontos bem definidos de emissão de materialparticulado, estando restritos às 
áreas de lavra, de tráfego de caminhões e nobeneficiamento do minério.As atividades de perfuração 
de rocha e o tráfego dos caminhões são os maiores pontosde emissão de material particulado entre 
as atividades necessárias para a operação damina. Nesses pontos serão adotadas medidas para 
reduzir a emissão de materialparticulado nas próprias fontes geradoras (coletores de pó nas 
perfuratrizes, aspersãode água nos pontos específicos do beneficiamento e umectação das vias de 
tráfego). 
O desmonte de rocha por explosivos também é um fator de emissão de materialparticulado à 
atmosfera. Tal atividade tende a gerar materiais particulados por algunsminutos em condições 
confinadas, partículas estas de natureza inerte e ausentes deelementos de risco, e cujos efeitos e 
impactos na qualidade do ar serão pequenos erestritos à área de desmonte, e por um período em 
que naturalmente o local deverápermanecer isolado e controlado. 
A utilização de explosivos e a queima de óleo diesel pelos equipamentos de lavra, podem gerar gases 
na frente de trabalho. Destaca-se que as emissões atmosféricas dos veículos e máquinas no 
empreendimento em questão, em função da quantidade e tipo da frota envolvida, foram 
consideradas insignificantes.A rápida dispersão do material particulado na atmosfera, após as 
detonações, permite inferir que os níveis de poluentes fora da área delavra também são 
insignificantes, sendo que o incômodo por concentração degases tende a perdurar em torno de meia 
hora, estando estritamente localizada nafrente de lavra desmontada. 
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Em relação às fontes de ruídos do empreendimento, as fontes mais significativas serão as 
detonações, as perfurações de rocha, o tráfegode veículos e as instalações de beneficiamento. 
No caso de vibrações, as fontes são constituídas do beneficiamento, movimentação de caminhões e 
da detonação para desmonte de rocha. Enquanto que a soprepressão acústica estará restrita às 
atividades de detonação. 
Para atenuação dos níveis de ruído e vibração serão adotadas as seguintes medidas: 
• manutenção preventiva das máquinas e veículos; 
• limite de velocidade de tráfego de caminhões; 
• minimização da movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da propriedade; e 
• cortina vegetal ao redor da Pedreira, com a manutenção de vegetação nativa nos limites da 

área de lavra. 
O planejamento correto do desmonte de rocha possibilita evitar a sobreposição de ondas resultantes 
da detonação de dois ou mais furos, o que reduz a vibração durante a operação. Com isso, os 
impactos da vibração pelas detonações às estruturas próximas são atenuados, assim como a 
percepção da circunvizinhança. Para garantir segurança nas operações de desmonte, como medidas 
preventivas, serão adotadas as seguintes ações: plano de fogo adequado, insumos de melhor 
tecnologia disponível, formação e capacitação da mão de obra envolvida na operação, incluindo 
equipe de segurança e monitoramento, além do acesso restrito à área de risco. 
A ocupação urbana (chácaras) mais próxima da área do empreendimento, em sua porção sudeste, 
está localizada aproximadamente a 450 m. Está a 700 m distante da rodovia Presidente Dutra, 
conforme pode-se observar no Anexo 7.3.8-1 - Uso e Ocupação do Solo em anexo. 
 

7.3.9 CONSUMO DE ÁGUA, COMBUSTÍVEL E ENERGIA ELÉTRICA 
O consumo de água utilizada nas instalações de beneficiamento e na umectação de vias de acessos e 
praças será proveniente de captação superficial existente de 20 m³/dia no córrego sem nome, 
afluente do Rio Parateí, conforme outorga do DAEE, emitida através da portaria DAEE nº 1109 de 
01/04/2015 (Anexo 7.3.9-1) e renovada pela Portaria nº 7745 de 23 de novembro de 2021 (Anexo 
7.3.9-2). O suprimento de água potável será realizado através da captação subterrânea de 4,5 
m³/dia, conforme dispensa de outorga emitida pelo DAEE (Anexo7.3.9-1). 
O consumo de óleo diesel será para o funcionamento de todos os equipamentos móveis da lavra e 
apoio. O consumo estimado para este projeto é de 2.200.000 litros/ano.  
Quanto à energia elétrica é estimado um consumo de 250 MWh/mês, principalmente para o 
funcionamento dos equipamentos de beneficiamento (britadores, peneiras, transportadores de 
correis, etc.). 
 

7.4 SISTEMA VIÁRIO 
A rota de expedição do minério se dará por vias internas da propriedade na qual seimplantará o 
empreendimento até a Rodovia Dutra, não sendo prevista qualquerinterferência com o tráfego local 
no entorno do empreendimento. Com a escala de produçãopretendida, será realizada a 
movimentação total de até 80.000 t/mês de gnaisse. Com isso,é prevista a realização de 266 viagens 
por dia. 
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Para o transporte dos 83 colaboradores previstos até o local de trabalho, já existem na região 
diversas empresas de transportes coletivos, contando com frota de ônibus para uso municipal e 
intermunicipal e transporte de empresa privada. Muitos dos trabalhadores utilizam transporte 
próprio, de carro ou moto. 
O acesso à Pedreira Dovalle e os acessos internos atuais e os planejados, podem ser observados no 
Mapa 7.4-1, a seguir. 
 

 
MAPA 7.4-1 - Vista geral da área da Pedreira Dovalle - Acessos internos existentes e planejados. 
 
Está prevista a manutenção do sistema viário, visando assegurar transporte seguro e econômico. A 
manutenção evitará a deterioração precoce da estrutura dos acessos e, por conseguinte, o 
carreamento de sólidos para a drenagem natural e a necessidade de serviços de reconstrução. 
Incluem-se nesta definição, as atividades de manutenção corretiva rotineira e preventiva periódica, 
conforme descrito a seguir. 

Página: 224



101 
 

101 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
7.4.1 . MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA 

Conjunto de operações que normalmente são executadas com intuito de evitar o surgimento ou 
agravamento dos defeitos, preservar as características superficiais, a integridade estrutural e, 
consequentemente, a serventia dos acessos. Inclui-se nessa atividade, os serviços relacionados à re-
execução total ou parcial da pista, estabilidade de talude e sistema de drenagem. 
 

7.4.2 . MANUTENÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA 
Conjunto de operações normalmente executadas várias vezes a cada ano e que tem como objetivo 
manter adequadamente todos os acessos, com o mínimo possível de alterações, com as mesmas 
características e condições que apresentavam logo após sua construção ou recuperação. Constituem-
se exemplos de atividade de manutenção rotineira os reparos localizados ou defeitos na pista de 
rolamento, as roçadas e limpeza de dispositivos de drenagem superficial.  
 

7.4.3 . DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO 
Um adequado sistema de drenagem constitui-se no aspecto tão ou mais importante, em projetos 
visando implantação de melhoramentos em estradas de terra e acessos internos de terra, do que o 
próprio revestimento da pista de rolamento. De forma prática, pode-se resumir os princípios básicos 
mais importantes que serão adotados, visando a obtenção de uma boa drenagem para as estradas 
não pavimentadas e acessos, da seguinte forma:  
• Desenvolver, tanto quanto possível, traçados próximos aos divisores de água;  
• Remover das pistas toda a água sem danificar a estrada ou sua estrutura, o mais rapidamente 

possível;  
• Reduzir a velocidade da água, bem como a distância que esta deve percorrer;  
• Utilizar-se de drenagens transversais, onde necessário;  
• Adotar tanto quanto possível plataforma cujas larguras e altura dos cortes e aterros produzam um 

mínimo de perturbações; e 
Manter ao máximo a vegetação natural dos cortes e aterros, entre outras áreas sensíveis a processos 
erosivos.  
 

7.5 INVESTIMENTOS, CRONOGRAMA E MÃO DE OBRA 
Os investimentos iniciais necessários à implantação do empreendimento foramestimados em 
R$23.850.000,00, conforme apresentado nos Quadros 7.5-1e 7.5-2, a seguir. 
 

Quadros7.5-1 - Estimativa de investimento em equipamentos 

Qtde EQUIPAMENTO CUSTO (X MIL 
R$) 

2  Carreta de perfuração  180 
3 Compressor de ar  510 
4  Pá carregadeira  2.280 

15 Caminhões rodoviários 7.500 
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Qtde EQUIPAMENTO CUSTO (X MIL 
R$) 

2 Trator de esteiras  1.460 
4 Escavadeiras hidráulicas 2.360 
1 Motoniveladoras 820 
2 Retro escavadeira 200 
1 Caminhão pipa 180 
1 Caminhão comboio 260 
4 Pickup 400 

TOTAL 16.150 
 

Quadros7.5-2 - Estimativa de outros investimentos 
OUTROS INVESTIMENTOS CUSTO (MIL R$) 

Equipamentos de beneficiamento (*) 5.000 
Transporte e montagem 200 
Demais infra-estrutura 1.500 
Abertura da mina 1.000 
TOTAL 7.700 

   (*) Melhorias e Revisão geral dos componentes 
 
O Quadro 7.5-3, a seguir, apresenta o cronograma da implantação e operação durante as atividades 
de lavra de gnaisse da Pedreira Dovalle. 
 

Quadro 7.5-3 – Cronograma de implantação e operação do empreendimento 

 
 

7.5.1 MÃO DE OBRA 
Em relação à mão-de-obra para a operação do empreendimento (mineração e beneficiamento) será 
composto por pessoas majoritariamente recrutadas na própria região. O Quadro 7.5.1-1, a seguir, 
apresenta a de mão-de-obra necessária com o número de colaboradores por setor, cargo e nível de 
escolaridade. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 .... 19 20 ... 41 42 43
Lavra na área ANM 821.277/2014

Abertura de acessos 
Decapeamento

Formação do depósito de estéril
Recuperação do depósito de estéril

Lavra 

Atividades anos
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Quadro7.5.1-1 - Mão de Obra (extração e beneficiamento) 
 

Cargo Quantidade(nº) 
Gerência 
Gerente Geral 1 
Engenheiro de Minas 1 
Gerente Comercial 1 
Gerente Administrativo e 
Financeiro 

1 

Gerente de Compras 1 
Assistente de Compras 2 
Auxiliar Administrativo 3 
Lavra 
Operador de Perfuratriz 2 
Cabo-de-fogo 3 
Ajudante de perfuração 8 
Operador de caminhão 
basculante 

19 

Auxiliar geral 4 
Encarregado Geral 1 
Operador de máquina 14 
Beneficiamento e Expedição 
Operadores mantenedores 3 
Ajudante de beneficiamento 5 
Operador de máquina 1 
Manutenção 
Supervisor de manutenção 1 
Mecânico 4 
Eletricista 1 
Lubrificador 1 
Soldador 2 
Administrativo 
Vigilantes 4 
Total 83 
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O regime de trabalho será de 8 horas diárias, das 08:00 h às 17:00 h, comaproximadamente 25 dias 
úteis mensais nos 12 meses do ano, totalizando cerca de 200horas mensais. Para a unidade de 
beneficiamento haverá um turno adicional de trabalho, das 20:00h até 24:00h. 

7.6 PLANO DE FECHAMENTO E DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA 
Em atendimento à NRM-20, para o fechamento da mina, após comunicação prévia à Agência 
Nacional de Mineração - ANM é obrigatório o pleito ao Ministro de Estado de Minas e Energia, em 
requerimento justificativo devidamente acompanhado de instrumentos comprobatórios nos quais 
constem: 
a) relatório dos trabalhos efetuados; 
b) caracterização das reservas remanescentes; 
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infra-estrutura do 
empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos mesmos; 
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 
e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas recuperadas e por 
recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, 
estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis; 
f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 
I- sistemas de disposição e de contenção; 
II- taludes em geral; 
III- comportamento do lençol freático; 
IV- drenagem das águas; 
g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com caracterização de 
parâmetros controladores; 
h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros controladores; 
i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com barreiras os acessos 
às áreas perigosas; 
j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento levando em 
consideração os meios físico, biótico e antrópico; 
l) aptidão e intenção de uso futuro da área; 
m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre a estabilidade, 
controle de erosões e drenagens; 
n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do 
empreendimento mineiro; e  
o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 
No âmbito da mineração, a recuperação de áreas degradadas é geralmente entendida como o 
conjunto de ações que visam tornar a área apta para algum uso produtivo, não necessariamente 
idêntico ao que antecedeu a atividade de mineração. A possibilidade de um novo uso requer que a 
área apresente condições de estabilidade física (por exemplo, que não atuem processos erosivos 
intensos e que não haja riscos excessivos de movimentos de terrenos) e estabilidade química (a área 
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não deve estar sujeita a reações químicas que possam gerar compostos nocivos à saúde humana ou 
aos ecossistemas). 
Dessa forma, o plano de fechamento e de recuperação de áreas degradadas se encontram nos 
capítulos 11.13 e 11.14. 
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome CNPJ

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Área do módulo explorado(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção Data Número

A CETESB–Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiência;
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da
fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de
1976, e suas alterações;
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença
Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição
ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de
urgência;
A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias,
contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 26005888 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA 14.117.052/0001-57

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 616-100037-9

S/N  KM 187 CENTRO 07500-000 SANTA ISABEL

Pedra, associado a extração; britamento de

61 - PARAÍBA 2 - PARAÍBA DO SUL

1.495.599,00 507,00 55.973,00 9,27

07:00 17:00 14 69

Licença de Instalação

29/03/2016 26002315

91363843 Ar, Água, Solo,
Ruído, Outros 

MOGI DAS CRUZES
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EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Deverá ser mantido afixado na portaria de entrada do empreendimento uma placa com a identificação do
         mesmo, indicando as respectivas licenças ambientais e autorizações junto ao DNPM - Departamento Nacional de
         Produção Mineral, atual ANM - Agência Nacional de Mineração.
         
02.    A Poligonal da área de lavra do presente licenciamento ambiental deverá ser mantida permanentemente
         demarcada com marcos fixos e visíveis.
         
03.    Para garantir a segurança nas operações de desmonte por explosivos, as bancadas de exploração deverão
         ser executadas observando angularidade entre 45º à 135º em relação a áreas habitadas, comerciais, rodovias e
         outras áreas ocupadas.
         
04.    Fica proibido o ultra lançamento de fragmentos de rocha, durante as operações de detonação de
         explosivos.
         
05.    Fica proibida a utilização de explosivos nas operações de fragmentação secundária de rochas.
         
06.    A empresa deverá adotar medidas a fim de evitar a instabilidade nas frentes de lavra, removendo os
         blocos instáveis na área de extração.
         
07.    A empresa deverá manter disponível a programação dos Planos de Fogo e a programação dos desmontes a
         serem realizados. Os referidos documentos deverão ser elaborados por profissionais habilitados.
         
08.    Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões
         estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
         comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.
         
09.    O nível de pressão sonora proveniente das operações de detonação de explosivos não poderá ultrapassar
         o nível de 128 dB(A) pico de sobrepressão de ar, medido fora dos limites da propriedade da mineração ou área
         por ela ocupada sob qualquer forma.
         
10.    As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar
         incômodos ao bem estar público.
         Os valores de vibração provenientes da operação de desmonte de rocha por explosivos não poderão ser
         superiores, fora dos limites da área por ela ocupada sob qualquer forma, a 3,00 mm/s de velocidade de
         vibração de partícula-pico, medido na componente vertical, ou de 4,20 mm/s quando utilizado o valor
         resultante das três componentes.
         
11.    Os equipamentos utilizados nas operações de perfuração de bancadas (perfuratrizes) e marteletes
         deverão estar providos de adequado e eficiente sistema de controle de material particulado, de forma impedir
         emissões de material particulado para atmosfera provenientes desta atividade.
         
12.    As operações desenvolvidas nos equipamentos de britagem, rebritagem e peneiramento, especialmente os
         pontos de transferência de pedras, deverão ser providas de adequado e eficiente sistema de umectação, de modo
         a evitar emissões de material particulado para atmosfera.
         
13.    As pilhas de armazenamento de britas, areias e outros produtos e/ou resíduos pulverulentos deverão ser
         dotadas de adequado controle de emissões de particulados, de forma impedir arraste, pela ação dos ventos, dos
         respectivos materiais.
         
14.    Os pátios e os locais de movimentação e tráfego de máquinas e veículos em geral deverão ser
         pavimentados ou umectados permanentemente, de forma a impedir a emissão de poeiras (material particulado)
         para fora dos limites de propriedade do empreendimento.
         
15.    As fontes automotoras movidas a óleo diesel deverão ter suas emissões de fumaça controladas de forma
         atender o estabelecido no artigo 32 do Regulamento da lei 997/76, aprovado pelo Decreto n.º 8468/76.
         
16.    Os rejeitos provenientes da lavra deverão ser dispostos de forma e em local apropriado, previamente
         determinado, garantindo o não carreamento de materiais para os corpos d água.
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17.    Operar e manter adequadamente os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais, bem como os
         sistemas de captação e tratamento de sólidos (finos) carreados pelas águas pluviais instalados, de modo a
         impedir a poluição e/ou alteração da qualidade dos corpos d água receptores, de forma atender a legislação em
         
18.    Com objetivo de evitar a erosão e instabilidade dos taludes, sejam das obras de apoio, das áreas de
         bota-fora das áreas de frente de lavra e outras, os sistemas de drenagem das águas pluviais , bem como as
         coberturas vegetais implantados deverão receber manutenções permanentes.
         
19.    Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender aos artigos 18 (Padrão
         de Emissão) e 11 (Padrão de Qualidade) do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº
         8.468/76, e suas alterações, bem como atender a Resolução CONAMA nº 357/05 e suas respectivas alterações, em
         caso de lançamento em corpos d´água.
         
20.    Os efluentes líquidos lançados e/ou provenientes das atividades de mineração e beneficiamento de
         pedras não devem causar assoreamento dos corpos d água superficiais, mesmo quando enquadrados nos parâmetros
         legais vigentes
         
21.    Os recipientes (tanques, tambores, bombonas, etc.) utilizados para armazenamento de Óleo Diesel e de
         óleos lubrificantes e hidráulicos deverão estar providos de dispositivos de contenção, com capacidade para
         receber e guardar eventuais derrames, de modo a evitar a poluição do solo e das águas.
         
22.    Os resíduos sólidos e líquidos gerados no empreendimento, independentemente de sua classificação,
         deverão ser adequadamente armazenados, em conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira
         de Normas Técnicas (ABNT), e dispostos em locais aprovados pela CETESB.
         
23.    A unidade de abastecimento de combustível (bombas) para os veículos e máquinas do empreendimento, 
         deverá ser operada somente com os seguintes equipamentos, os quais deverão ser mantidos em perfeito estado de
         conservação:
         - Câmara de contenção estanque e impermeável, 
         - Válvula de retenção (check valve) junto às bombas (com eliminação da válvula de pé, instalada no interior
         do tanque), incluindo as unidades de abastecimento de diesel quando não estiverem ligadas à sistema de
         filtragem.
         
24.    Operar e manter adequadamente o sistema Separador de Água e Óleo (SAO) instalado para a área de
         lavagem de veículos e máquinas. 
         Os resíduos contidos no SAO (óleos) deverão ser adequadamente armazenados e destinados a sistemas de
         tratamento ou destinação final aprovados e/ou licenciados pela CETESB, precedidos do respectivo Certificado
         de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI.
         
25.    O óleo lubrificante queimado/usado (vencido) gerado pelos motores dos veículos e máquinas do
         empreendimento deverá ser enviado para empresa de rerrefino devidamente licenciada pelo órgão ambiental e
         pela ANP, precedido do respectivo Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI
         expedido pela CETESB.
         
26.    Os resíduos de filtros de combustível, lubrificantes, graxas, bem como serragem, papéis e estopas
         impregnados com óleo gerados na manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos deverão ser convenientemente
         armazenados, de acordo com as normas e legislação vigentes, e destinados a sistemas de tratamento ou
         destinação final de resíduos sólidos aprovados e/ou licenciados pela CETESB, precedidos do respectivo
         Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI.
         
27.    Os esgotos sanitários gerados no estabelecimento deverão ser segregados dos demais efluentes e receber
         tratamento no próprio local constituído por fossa séptica e filtro anaeróbio, de acordo com as normas NBR
         7229/93 e NBR 13969/97 da ABNT. 
         Caso os mesmos após o tratamento venham a ser infiltrados no solo, deverá ser atendido o artigo 18 (Padrão de
         Emissão) do Regulamento da Lei Estadual n.º 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 8.468/76, antes da
         infiltração.
         

OBSERVAÇÕES
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01.    A presente licença é válida para a atividade de extração de minérios (saibro e granito gnáissico para
         produção de brita para construção civil) numa área de lavra de 9,27 hectares inserida na Poligonal do
         Processo DNPM 821.277/2014 - extração de rocha pelo método de desmonte por explosivos e extração mecânica de
         saibro, associada as atividades de beneficiamento de rochas, utilizando os seguintes equipamentos :
         - 01 (um) Britador Primário de 175 HP e capacidade de 700 t/h
         - 01 (um) Britador Secundário de 300 HP e capacidade de 270 t/h
         - 01 (um) Britador Terciário de 300 HP e capacidade de 300 t/h
         - 01 (um) Britador Quaternário de 300 HP e capacidade de 340 t/h
         - 17 (dezessete) Correias transportadoras de 30 HP e capacidade de 500 t/h 
         - 03 (três) Correias transportadoras de 20 HP e capacidade de 500 t/h
         - 01 (um) Alimentador Vibratório (6,0X1,2m) de 100 HP e capacidade 700 t/h
         - 02 (dois) Alimentadores Vibratórios (3,5X0,9) de 20 HP e capacidade de 500 t/h
         - 04 (quatro) Calhas Vibratórias (1,5X1,0 m) de 10 HP e capacidade de 300 t/h
         - 01 (uma) Peneira Vibratória (4,0X1,5m) de 30 HP e capacidade 300 t/h
         - 02 (duas) Peneiras Vibratórias - 2 Decks (5,0X2,4 m) de 30 HP e capacidade de 300 t/h
         - 02 (duas) Peneiras Vibratórias - 2 Decks (8,0X2,4 m) de 30 HP e capacidade de 300 t/h
         - 04 (quatro) Peneiras Vibratórias - 3 Decks (8,0X2,4 m) de 30 HP e capacidade de 300 t/h
         - 02 (duas) Carretas de perfuração pneumática
         - 03 (três) Compressores de Ar de 750 pcm
         - 06 (seis) Marteletes
         - 04 (quatro) Pás carregadeiras com caçamba de 2,7 m³
         - 02 (dois) Tratores de Esteiras de 140 HP
         - 01 (uma) Motoniveladora
         - 02 (duas) Retroescavadeiras hidráulicas
         - 04 (quatro) Retroescavadeiras
         - 04 (quatro) Caminhonetes
         - 15 (quinze) Caminhões basculantes rodoviários
         - 01 (um) Caminhão Pipa
         - 01 (um) Caminhão comboio
         - 01 (uma) Balança Rodoviária capacidade 80 t
         
02.    A presente Licença encontra-se vinculada aos seguintes Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental
         - TCRA, os quais deverão ser cumpridos integralmente:
          - TCRA n.º 1874/2016
         -  TCRA n.º 28180/2016
         - TCRA n.º 21528/2019
         
03.    Qualquer intervenção nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) existentes e/ou supressões de
         vegetação nativa deverá ser precedida de autorização da CETESB.
         Para intervenções/usos em corpos d´água deve-se obter anuência prévia do DAEE, conforme Lei Estadual n.º
         7.663/1991 e regulamentações complementares.
         A constatação de intervenção em Áreas de Preservação Permanente e/ou supressão de vegetação nativa desprovida
         da devida Autorização da CETESB sujeitará o responsável pela propriedade à aplicação das sanções legais
         cabíveis.
         
04.    Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às
         legislações estaduais e federais pertinentes.
         
05.    Esta licença não desobriga o outorgado a requerer as aprovações municipais, para sua instalação e/ou
         edificação.
         
06.    A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos
         ambientais.
         
07.    A constataçao do nao atendimento das exigências técnicas acima e/ou da inconsistência das informaçoes
         prestadas pelo usuário implicará, automaticamente, no CANCELAMENTO da presente licença.
         
08.    A presente Licença de Operação não dispensa o empreendimento de obtenção das autorizações dos demais
         órgãos competentes, não o desobriga do atendimento à legislação vigente e nem o isenta de sofrer a aplicação
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         de penalidades cabíveis, no eventual caso de infração ambiental.
         
09.    Esta Licença de Operação tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada à
         CETESB com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de validade, nos termos do parágrafo 6° do
         inciso III do art. 2° do Decreto Estadual n° 47.400 de 04 de dezembro de 2002.
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8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
De acordo com as premissas contidas na Resolução CONAMA 001/86 e na literatura especializada 
que versa sobre a definição das áreas de influência em estudos ambientais, a delimitação das áreas 
de influência de um empreendimento potencialmente impactante deve ser vista como produto 
direto dos levantamentos e análises que definem o diagnóstico ambiental do estudo e os impactos 
ambientais decorrentes da implantação de um empreendimento. Desta forma a equipe 
multidisciplinar envolvida nos estudos deste EIA/RIMA avaliou as possíveis áreas que o 
empreendimento pode afetar, em escala direta e indireta, de acordo com as premissas do projeto, 
área ocupada e interferências com diversos atores e processos físicos e ambientais em escala 
espacial e social. 
A seguir estão apresentadas as definições das áreas de influência utilizadas para o desenvolvimento 
dos estudos realizados no diagnóstico ambiental. 
 

8.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 
A área de influência indireta (AII) é entendida como aquela onde poderão ser notados os impactos 
indiretos do empreendimento. Impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto direto 
causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ou terceira ordem. Os impactos 
indiretos são mais difusos do que os diretos e se manifestam em áreas geográficas mais abrangentes, 
porém tais impactos, de um modo geral, tendem a ser de menor intensidade. Nesta área, os 
processos naturais ou sociais ou os recursos afetados indiretamente pelo empreendimento também 
sofrem grande influência de outros fatores não relacionados ao empreendimento. A região se 
caracteriza pela presença do rio Parateí, que constitui um grande divisor físico, com extensa área de 
várzea e atividades de mineração, com presença de vegetação nativa preservada junto à sua margem 
intercalada com ocupações diversas. A área de Influência Indireta (AII) para os meios físico e biótico 
foi definido a partir da distribuição destes usos, e limitada pela área urbanizada a oeste, a uma 
distância de cerca de 1.000 m da ADA, onde presume-se que possam ocorrer impactos indiretos dos 
meios físico e biótico, os afluentes do rio Parateí que sofrem influência do empreendimento ao norte 
e leste, e o próprio rio Parateí e as microbacias diretas ao sul, o que resulta em uma área que cobre 
razoavelmente a possibilidade da ocorrência de impactos indiretos. No Mapa 8.1-1 está apresentada 
a AII para os meios físico e biótico. 
A AII para o meio socioeconômico foi definida como parte da Região Metropolitana de São Paulo, 
mais especificamente na parte leste, onde se situam os municípios de Arujá, Mogi das Cruzes e 
Guararema, onde estão inseridos o empreendimento e o município de Santa Isabel, conforme Figura 
8.1-2. 
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Figura 8.1-1 – Área de Influência Indireta para os meios físico e biótico 
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Figura 8.1-2 – Região Metropolitana de São Paulo, onde se situa o município de Santa Isabel e o 
empreendimento. 
 

8.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 
A área de influência direta (AID) é definida como aquela onde poderão ser detectados os impactos 
diretos do empreendimento. Impactos diretos, por sua vez, são aqueles que decorrem das atividades 
ou ações realizadas pelo empreendedor ou empresas por ele contratadas, ou que por eles possam 
ser controladas. A área de influência direta foi delimitada considerando os aspectos ligados a cada 
meio relacionado. 
A Área de Influência Direta (AID) que foi considerada para os meios físico e biótico abrange uma área 
delimitada pelas sub–bacias hidrográfica representadas pelosafluentes do rio Parateí que cortam a 
área do empreendimento, também um raio de 500 m da ADA nas porções oeste e norte, onde 
presume-se ocorrer impactos diretos dos meios físico e biótico, e a conformação topográfica que 
limita os principais impactos do meio físico nas porções norte e leste, e o próprio rio Parateí ao sul, 
num contexto limite da influência do empreendimento quanto aos estudos dos meios físico e biótico. 
Importantes formações florestais e drenagens que podem ser afetadas pelo empreendimento estão 
situados em todo o entorno, mas principalmente a leste e sul desta sub–bacia. No Mapa 8.2-1 está 
apresentada a AID dos meios físico e biótico. 
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A AID do meio socioeconômico é o município de Santa Isabel, onde está inserido o empreendimento, 
considerando que os impactos sociais e econômicos devido ao empreendimento serão sentidos de 
forma direta no município. 
 

 
Mapa 8.2-1 – Área de Influência Direta (AID) considerada para os meios físico e biótico   
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8.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 
A área diretamente afetada (ADA) é definida como a soma das áreas que sofrerão intervenção direta 
em qualquer uma das etapas do ciclo de vida do empreendimento. 
A área Diretamente Afetada (ADA) referente ao empreendimento é a área de lavra objeto deste 
licenciamento. A área de lavra de 31,37 hectares é, do ponto de vista físico e biótico onde se 
concentra os estudos pois se configura como única área a ser instalada efetivamente. As outras áreas 
em operação, como de beneficiamento, infraestrutura, depósito de estéril e lavra atual já se 
encontram em áreas licenciadas, e serão consideradas nos estudos de avaliação de impactos 
ambientais. 
Nos Mapas 8.3-1 e 8.3-2 – Layout da Situação Atual do Empreendimento, pode-se verificar as áreas 
objeto deste estudo, a ADA, as poligonais da ANM, a AID e a AII. 
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9 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
9.1 MEIO FÍSICO 

9.1.1 GEOLOGIA 
9.1.1.1 Geologia regional 

A área de estudo encontra-se inserida na porção centro-leste do Estado de São Paulo nas rochas do 
Complexo Embu. Este Complexo está alocado no Orógeno Ribeirana porção central da Província 
Mantiqueira. Além disso, na região há os depósitos sedimentares de idade cenozóicas, composto 
pela Bacia de São Paulo (Terciário) e pelos depósitos associados aos rios principais da região 
(Quaternário). 
As rochas da Província Mantiqueira são formadas por sequências vulcano-sedimentares e 
metassedimentares (Figura 9.1.1.1-1). Trata-se de uma entidade geotectônica instalada entre os 
crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná. O sistema Mantiqueira é divido em três cinturões 
orogênicos distintos: Araçuai (setentrional), Ribeira (central) – região de estudo e Tijucas 
(Meridional). 
O segmento central, que representa atualmente o Orógeno Ribeira e/ou faixa Ribeira (Figura 9.1.1.1-
2), faz fronteira com a Faixa Móvel Araçuaí e estende-se do sudeste (São Paulo - Minas Gerais- Rio de 
Janeiro) ao sul (Paraná e leste de Santa Catarina). A oeste é coberto pela Bacia do Paraná e a leste faz 
limite com o margem continental  

 
Figura 9.1.1.1-1 - Províncias Estruturais Brasileiras – Província Mantiqueira (BIZZI et al., 2003) 
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Figura 9.1.1.1-2 - Província Mantiqueira - Sistema Orogênico Ribeira. Os três cinturões representam os 
setores da Província Mantiqueira. Em amarelo, coberturas Fanerozóicas (HASUI, 2012, p. 331-332) 
 
A evolução do Orógeno Ribeira está ligada inicialmente a subducção da crosta oceânica (Paleo 
oceano Adamastor) para SE do Cráton São Francisco resultando na geração do Arco Magmático Rio 
Negro, a partir do fechamento do oceano Adamastor gerado pela convergência dos crátons São 
Francisco e Rio De La Plata com o Congolês e Kalahari, constituindo o orógeno Ribeira (HASUI et al., 
2012). 
No Orógeno Ribeira, a Faixa Ribeira possui aproximadamente 1400 km de comprimento e se estende 
com rumo NE-SW ao longo da costa dos estados São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O 
Orógeno Ribeira foi subdividido em cinco terrenos tectono-estratigráficos separados ora por falhas 
de empurrão, ora por zonas de cisalhamento oblíquas transgressivas. Estes terrenos são 
denominados Ocidental, Paraíba do Sul, Embu (região de estudo), Oriental e Cabo Frio. 
A região central da Faixa Ribeira (Terreno Oriental), na porção sudeste do estado de São Paulo é 
dividida em três domínios tectônicos baseados em informações geocronológicas, separados por 
zonas de cisalhamento NW-SE, sendo eles: São Roque, Embu (área em estudo) e Costeiro. (Figura 
9.1.1.1-3) 
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Figura 9.1.1.1-3 - Cinturão Ribeira – Complexo Embu. Em azul-claro, o Complexo Embu (unidade geológica da 
área em estudo). Adaptado de Hasui (2012, p. 345) 
 
O Complexo Embu foi definido por Hasui (1975) e Hasui e Sadowski (1976) e corresponde a uma faixa 
contínua de afloramento de rochas de direção NE-SW, que se estende desde o Estado do Rio de 
Janeiro até a divisa de São Paulo com o Paraná, sendo limitado, a sul, pela falha de Cubatão e, a 
norte, pelas falhas de Taxaquara, Jaguari e Monteiro Lobato (Hasui et al. 1981). 
Neste sentido, a área de estudos corresponde a rochas gnáissicas do Complexo Embu, que 
compreendem biotita gnaisses graníticos e granodioríticos, bandados, porfiroclásticos, por vezes 
granatíferos. Localmente, ocorrem biotita gnaisses monzodioríticos blastomiloníticos, biotita-
hornblenda gnaisses tonalíticos, hornblenda-granada gnaisses, biotita anfibolitos, anfibolitos e 
quartzitos, além de rochas ortoderivadas são representadas por gnaisses graníticos 3B miloníticos e 
metassedimentos aluminosos, na forma de granada-biotita-quartzo gnaisses e xistos com sillimanita, 
com frequentes intercalações de calcissilicáticas boudinadas (Bistrichi et al. 1990).  
O metamorfismo principal do Complexo Embu é de Médio à Alto Grau (zona da sillimanita ± 
muscovita à zona da sillimanita ± feldspato potássico, com anatexia local, com pressões entre 5 e 6 
kb e temperaturas entre 605° e 772°C, compatíveis com a fácies anfibolito (Vieira 1989, Fernandes 
1991, Vieira 1996). 
Segundo Cordani et al. (2002), as datações geocronológicas, através do método Th-U-Pb, em 
microssonda eletrônica, em rochas da unidade paragnáissica (NPepg) e unidade de xistos, localmente 
migmatíticos (NPexm), forneceram idades de 787 ± 18 Ma e 797 ± 17 Ma, respectivamente, que 
correspondem à idade do metamorfismo principal (Vlach 2001). Pelo mesmo método o autor obteve 
idade de 594 ± 21 Ma na unidade paragnáissica (NPepg), compatível com a colocação dos maciços 
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graníticos tardios e com o metamorfismo principal do Terreno Serra do Mar de Campos Neto (2000). 
Idades de ca. 560 Ma, obtidas pelo método Rb-Sr por Cordani et al. (2002), são interpretadas como o 
período final do metamorfismo regional e deformação dúctil. 
Complementarmente, os depósitos sedimentares terciários situam-se à sul da região em estudo e 
correspondem à Bacia de São Paulo que é subdividida nas formações Resende, Tremembé, São 
Paulo, e Itaquaquecetuba, pertencentes ao Grupo Taubaté. Esta bacia está associada ao contexto do 
rifteamento continental do Sudeste do Brasil (Riccomini, 1989). A Formação Resende está presente 
na região e segundo Riccomini & Coimbra (1992) esta é formada por leques aluviais com diamectitos 
e conglomerados. Além disso, há as coberturas neocenozóicas que compreendem sedimentos argilo-
arenosos associados às drenagens e aos colúvios da região, além de conglomerados associados. Vide 
Figura 9.1.1.1-4 abaixo: 
 

 
Figura 9.1.1.1-4 - Complexo Embu – rochas granito-gnáissicas. Mapa geológico regional da área de estudo 
(polígono vermelho no centro na imagem), que é representada pelos gnaisses do Complexo Embu e rochas 
de composição graníticas. Fonte: Alves et al 2015. 
 

9.1.1.2  Geologia Local 
A região é composta essencialmente por unidades granito-gnáissicas atribuídas ao Complexo Embu e 
aos corpos intrusivos do final do Neoproterozóico. Neste contexto, a região apresenta-se 
densamente entrecortada por falhas de direção NE-SW, em especial zonas de cisalhamento com 
caráter compressivo-transpressivo, a exemplo das falhas de Santa Luzia, Buquira e Parateí. 
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Trabalhos de Motidome (1992) detalharam os facies graníticos e gnáissicos ocorrentes entre as 
cidades de Santa Isabel e Mogi das Cruzes, apresentando em sua dissertação de mestrado um mapa 
geológico de detalhe elevado para a área, incluindo a área de interesse deste estudo.  
Assim, conforme estudos locais de Motidome (1992) a área de estudo está sobre rochas gnáissicas da 
unidade de (hornblenda) biotita gnaisse microporfiróide que ocorre imediatamente a norte dos 
sedimentos da Bacia de Taubaté. Suas melhores exposições são encontradas em estradas vicinais 
que parte da rodovia Presidente Dutra em direção à norte. Dispõe-se na forma de uma faixa de 
direção N55E de cerca de 1 km de largura, balizada a sul pela drenagem do rio Parateí. Nos estudos 
de Motidome (1992), foi observado que o principal tipo petrográfico observado é um biotita gnaisse 
porfiróide, eventual portador de anfibólio, cinza médio leucocrático, granítico a granodiorítico, de 
matriz milonítica, granoblástico, inequigranular, de granulação média. Os megacristais de feldspato 
potássico são ranços a rosados, ocelares a subidiomórficos, com 1 a 3 cm de eixo maior. Exibe bandas 
esparsas subcentimétricas quartzo-feldspáticas brancas, de granulação média a grossa.  
O Mapa geológico local com a localização da ADA, AID e AII se encontra na Figura 9.1.1.2-1 em anexo, 
enquanto as Fotos 9.1.1.2-1 a 9.1.1.2-3 contêm vistas de afloramento de rocha gnáissica e cobertura 
de estéril no empreendimento.   
 

 
Foto 9.1.1.2-1 – Vista de afloramentos de blocos de gnaisse, matacões na área a Oeste do empreendimento 
em estudo 
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FOTO 9.1.1.2-2 – Detalhe de afloramento de rocha de gnaisse ocorrente na área de lavra após a retirada de 
cobertura estéril 
 

 

FOTO 9.1.1.2-3 – Vista para frente de lavra em operação onde se verifica no topo saprolito que constitui 
maior parte da cobertura estéril, seguido de rocha alterada, e na base maciço rochoso de gnaisse 
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Durante os trabalhos de campo, observou-se que a rocha a ser explotada na área da PEDREIRA 
DOVALLE se trata de um gnaisse cinza escuro de composição granítica heterogênea, com bolsões 
anatéticos enriquecido em plagioclásio. 
Os minerais máficos predominantes são a biotita e a hornblenda, e a rocha apresenta um índice de 
cor de entre 15 e 20. Não raro este gnaisse apresenta-se fortemente milonitizado, reflexo das zonas 
de cisalhamento que entrecortam a região. 
Estes gnaisses são submetidos a esforços cisalhantes predominantemente dextrais, conforme 
observado em estruturas macroscópicas (porfiroclastos rotacionados) e microscópicas (mica-fishes), 
ambas texturas comuns nos gnaisses do Complexo Embu na região e amplamente discutidas por 
Motidome (1992). 
Ainda segundo estes trabalhos, o tipo petrográfico principal destes hornblenda-gnaisses apresentam 
composição quartzo-monzonítica, blastoporfirítica, cinza médio e leucocrático, com matriz 
granoblástica ou milonítica, com índice de cor ligeiramente mais elevado devido à segregação de 
máficos. 
Os minerais acessórios mais frequentes nesta rocha são as titanitas, que podem se desenvolver até 
0,3cm, ocorrendo ainda apatita, opacos (pirita), zircões e allanita, estes bastante raros. Em porções 
alteradas, há sericita como principal alteração de feldspatos, e raramente, ocorre carbonato, 
proveniente da alteração das fases cálcicas (hornblendas). 
Complementarmente, foi realizado o levantamento geofísico terrestre pela empresa Libaneo 
&Libaneo Ltda., denominado “Levantamento de Espessura de Solo/Topo Rochoso na Pedreira 
Dovalle”, onde se utilizou o método de eletrorresistividade. Neste estudo foram observados três 
domínios geológicos na área da pedreira: solo, rocha sã e rocha indeterminada (provavelmente trata-
se de rocha fraturada). Bem como, se observou através de sísmica, que as há rochas aflorantes e que 
estas rochas são cobertas por capeamento de espessura variável. (Anexo 4.1.1.2-1). 
Também neste relatório realizado pela empresa Libaneo &Libaneo Ltda.(Anexo 4.1.1.2-1), 
estáapresentada as sondagens rotativas realizadas na área para o no relatório final de pesquisa 
(sondagens estas apresentadas no relatório final de pesquisa – RFP – elaborado pela empresa 
Geocon Projetos e Consultoria Ltda.), onde ficou comprovada uma média de 18 metros de 
capeamento, abaixo dos quais há a rocha granito-gnáissica sã em continuidade horizontal e vertical – 
esses dados estão sintetizados na Tabela 9.1.1.2-1, a seguir. Além disso, no Plano de Aproveitamento 
Econômico realizado pela empresa Geocon Projetos e Consultoria Ltda. foi informado que a 
qualidade do material rochoso presente na área é adequado para uso como agregado de construção 
civil. Abaixo, na Figura 9.1.1.2-1está apresentado o mapa geológico da pedreira com a localização das 
sondagens rotativas realizadas na área, o mapa apresenta as rochas granito-gnáissicas, os 
sedimentos da Formação Resende e os locais das sondagens rotativas na área, bem como a zona de 
cisalhamento, em sentido NE-SW, situada a norte das sondagens. 
 

Tabela 9.1.1.2-1 - Furos de sondagens rotativas realizadas na área em estudo nas pesquisas minerais 
FURO UTM E (m) UTM S (m) SOLO (m) ROCHA (m) PROFUNDIDADE (m) DESCRIÇÃO 
SR-01 376.718,92 7.415.768,30 0-22 22-39,6 39,60 Granito-gnaisse 
SR-02 376.417,67 7.415.290,56 0-17,7 17,7-36,1 36,10 Granito-gnaisse 
SR-03 376.338,40 7.415.524,39 0-26,5 26,5-40,2 40,20 Granito-gnaisse 
SR-04 376.483,11 7.415.651,25 0-6,09 6,09-18,2 18,20 Granito-gnaisse 
SR-05 377.175,22 7.416.049,50 0-18,24 18,24-31,4 31,40 Granito-gnaisse 
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Figura 9.1.1.2-12- Rochas granito-gnáissicas - geologia Local. Mapa com os domínios geológicos na área de 
pesquisa. Na cor rosa, os granitos-gnaisses da área de estudo; na cor amarela, os sedimentos da Formação 
Resende; em linhas vermelhas, os polígonos com os direitos minerários do Titular; linha preta (zona de 
cisalhamento indeterminada); e o marcador amarelo indica os locais das sondagens rotativas na área – 
sondagens essas que confirmaram o granito-gnaisse na área com continuidade vertical/horizontal. (Fonte: 
CPRM e Google Earth, 2021).  
  

Em suma, geologicamente, a área situa-se no Complexo Embu que está alocado no Orógeno Ribeira 
na porção central da Província Mantiqueira. O Complexo Embu é composto essencialmente por 
unidades granito-gnáissicas e corpos intrusivos do final do Neoproterozóico.O metamorfismo do 
Complexo Embu é de Médio à Alto Grau e estruturalmenteé importante ressaltar que estes gnaisses 
foram submetidos a esforços cisalhantes predominantemente dextrais, conforme observado em 
estruturas macroscópicas (porfiroclastos rotacionados) e microscópicas (mica-fishes), bem como a 
região encontra-se fortemente milonitizada, reflexo das zonas de cisalhamento que entrecortam esta 
unidade geológica.  A litologia da área em estudo caracteriza-se predominantemente por 
(hornblenda) biotita gnaisse microporfiróide de composição granítica. Em trabalhos locais, também 
houve o levantamento geofísico que observou três domínios geológicos na região de estudo da 
pedreira: solo, rocha sã e rocha indeterminada (provavelmente trata-se de rocha fraturada). Bem 
como, foram realizadas sondagens rotativas que comprovam a presença de rocha granito-gnáissica 
sã com continuidade do corpo rochoso. 
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9.1.2 GEOMORFOLOGIA 
O terreno da PEDREIRA DOVALLE, bem como a área de interesse para a ampliação da lavra de 
gnaisse, localizado no município de Santa Isabel insere-se no grande compartimento geomorfológico 
denominado Planalto Atlântico que é descrito por Almeida (1964) como uma área com estrutura 
heterogênea que resulta em diversidade morfológica e relativa nitidez de conservação dos indícios 
das antigas superfícies de aplainamento, responsáveis em parte pelo quadro atual do relevo e do 
modelado.  
Ab’Sáber (1954) comparou a área do Planalto Atlântico paulista à grande área de terras altas 
cristalinas do Brasil Atlântico, tão bem descrita por De Martone (1944), afirmando que a despeito de 
tratar-se de uma área relativamente pequena, o mosaico de formas de relevo das terras altas 
cristalinas paulista é bastante variado, exibindo quase todos os quadros morfológicos peculiares aos 
altiplanos e serranias do Brasil Sudeste. 
Conforme IPT (1981a), o Planalto Atlântico caracteriza-se como uma região de terras altas, 
constituída predominantemente, por rochas cristalinas pré-cambrinas e cambro-ordovicianas, 
cortadas por intrusivas básicas e alcalinas mesozoico-terciárias, e pelas coberturas das bacias 
tafrogênicas de São Paulo e Taubaté. Mais recentemente, Ross & Moroz (1997) sintetizaram as 
diversas definições e concluíram que o Planalto Atlântico é uma região com variações fisionômicas 
que possibilitam delimitar regiões geomorfológicas distintas, face às suas características 
geotectônicas, litológicas e estruturais, postas em evidência pelas atividades dos diversos ciclos 
erosivos pré e pós-cretácicos.  
Hassui et al. (1975) descreveram geologicamente toda a fachada atlântica, a qual inclui o Planalto 
Atlântico entre outras grandes unidades geomorfológicas, como uma área que sofreu forte 
deformação tectônica e denominou-a de Cinturão de Dobramentos do Sudeste, de idade 
Neoproterozoica, mas recentemente Hasui (2012) denominou esta área de Cinturão Ribeira 
pertencente a grande Província Geológica da Mantiqueira. Esta área esteve sujeita, no final do Período 
Jurássico, a fenômenos relacionados à reativação da plataforma (Reativação Wealdeniana). Neste 
período de instabilidade da crosta, instalou-se em uma densa trama de falhas transcorrentes 
reativadas, uma feição alongada e deprimida com cerca de 900 km de comprimento, seguindo grosso 
modo a linha de costa, desde Curitiba–PR à Itaboraí-RJ. Essa feição tectônica de idade 
presumivelmente cenozoica foi denominada por Riccomini (1989) como Rift Continental do Sudeste do 
Brasil – RCSB. Na Figura 9.1.2-1 apresentada contexto regional do Rift Continental do Sudeste. 
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 Figura 9.1.2-1 - Contexto Regional do Rift Continental do Sudeste. Fonte: Sanson (2004) 
 
A área do RCSB estende-se sobre o escudo Atlântico alojado no Cinturão Ribeira (HASUI, 2012), onde 
se encontra a área planáltica desgastada, banhada pelo oceano e que vem sofrendo, no decorrer da 
história geológica recente, diversos processos epirogenéticos cíclicos que levaram a erosão a expor 
suas mais profundas estruturas, entre as quais inclui as vastas áreas de batólitos graníticos, restando 
como testemunhos dos ciclos erosivos as superfícies de aplainamento, com destaque para as 
estruturas quartzíticas que sustentam a antiga superfície do Japi no Planalto Atlântico (ALMEIDA, 
1956 e 1964). 
A área de estudo encontra-se no domínio do Cinturão Ribeira, unidade geológica de grande 
abrangência representando o escudo cristalino do estado de São Paulo. O Cinturão Ribeira, unidade 
aflorante desde a porção central do estado do Paraná, até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Esta 
sequência é reconhecida como o embasamento metamórfico regional e caracteriza-se pela 
ocorrência de rochas metassedimentares, gnaisses e migmatitos, com idades variando desde o 
arqueano até o Neoproterozoico. Estas rochas dispõem-se em camadas de direção geral NE-SW, 
direção creditada à foliação metamórfica regional. Os contatos litológicos entre as diferentes rochas 
da Faixa Ribeira também se encontram paralelizados segundo esta direção, resultado da ocorrência 
de zonas de cisalhamento rúpteis-dúcteis predominantemente dextrais, em caráter 
compressivotranspressivo (CAMPANHA, 1991).  
Ao final do Neoproterozoico, todo o Cinturão Ribeira sofreu intensa granitogênese, evidenciada pela 
presença de diversos corpos intrusivos ácidos – plugs, stocks e batólitos - intrudidos em todas as 
unidades do Cinturão. Estes granitos apresentam-se por vezes em corpos de formato sigmoidal 
alongados segundo a foliação metamórfica regional. Esta característica evidencia um caráter sin a 
tardi-cinemático, relacionando a gênese destas rochas à última fase de ativação tectônica do 
Cinturão Ribeira (JANASI & ULBRICH, 1991).  
Na região de Santa Isabel, a leste da capital paulista, ocorrem rochas gnáissico-migmatíticas de alto 
grau metamórfico, pertencentes ao Complexo Rio Capivari. Intercalam-se entre estes migmatitos, 
porções anatéticas de afinidade metassedimentar, com bandas micáceas e xistosas preservadas. A 
este grupo de rochas é dado o nome de Complexo Embu. Este agrupamento litológico apresenta 
migmatitos homogêneos oftálmicos, nebulíticos e facoidais e corpos metabasíticos irregulares, estes 
em geral condicionados em bolsões ou boudins, de ocorrências esparsas. No Complexo Embu há 
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predominância de estromatitos de paleossoma xistoso, gnáissico ou anfibolítico. Além disso, são 
também encontrados migmatíticos homogêneos variados, principalmente os de natureza 
homofânica, oftalmítica e facoidal. Subordinadamente, ocorrem corpos metabásicos e núcleos 
paleossomáticos restritos de natureza quartzítica e calciossilicáticas (MOTIDOME, 1992). 
A região é composta essencialmente por unidades granito-gnáissicas atribuídas ao Complexo Embu e 
aos corpos intrusivos do final do Neoproterozoico. Neste contexto, a região apresenta-se 
densamente entrecortada por falhas de direção NE-SW, em especial zonas de cisalhamento com 
caráter compressivo-transpressivo, a exemplo das falhas de Santa Luzia, Buquira e Parateí. Motidome 
(1992) detalhou os facies graníticos e gnáissicos ocorrentes entre as cidades de Santa Isabel e Mogi 
das Cruzes 
Este arcabouço tectono-estrutural condiciona a geomorfologia da maior parte da região costeira do 
SE do Brasil, sendo responsável pela formação da escarpa da Serra do Mar e do Rift Continental do 
Sudeste do Brasil (RICCOMINI, 1989). Tal diversidade geológico-estrutural se reflete diretamente no 
relevo e no modelado da área de estudo. São formas caracterizadas por morros com vertentes 
inclinadas, com topos convexos e pequena amplitude interfluvial. Ocorrem também serras restritas e 
grandes escarpamentos de falha.  
A morfoestrutura na qual está inserido o Planalto Atlântico assenta-se em área com certa 
estabilidade tectônica denominada de Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA, 1967). No entanto, esta 
velha estrutura cristalina sofreu, no decorrer dos tempos, vários movimentos epirogenéticos, sendo 
que no período Cretáceo, época do auge da última e grande reativação da crosta, esse processo 
levou à exposição diversas estruturas exumadas, destacando-se antigos maciços graníticos que foram 
excessivamente rebaixados e expostos por sucessivos ciclos erosivos no decorrer de milhões de anos. 
As superfícies de aplainamento criadas pelos vários e sucessivos ciclos erosivos, principalmente os de 
idade pós-cretácea (AB’SÁBER, 2000), têm grande expressão na configuração atual da paisagem do 
Planalto Atlântico e seu conhecimento é essencial para a compreensão das unidades morfológicas do 
relevo. Conforme assinalam Peulvast e Sales (2002), as superfícies de aplainamento são testemunhas 
da possante contribuição da erosão para a esculturação da superfície terrestre. Apesar desta grande 
importância no desenvolvimento da morfologia dos terrenos, as superfícies de aplainamento não se 
configuram como a última etapa da evolução do relevo, o que contraria o proposto pelos precursores 
da geomorfologia (DAVIS, 1899; PENK, 1953; KING, 1962). Estudos desde a década de 1960 têm 
registrado a importância da cronologia de denudação Dresch (1962), apontando as superfícies de 
aplainamento em posição de grande relevância para entendimento da evolução da morfogênese 
(WIDDOWSON, 1997). Conclui-se, portanto, que os aplainamentos não são fases terminais de 
evolução do relevo, mas sim formas transitórias cujos testemunhos mostram os vários níveis de 
evolução ou degradação das formas, devendo ser entendidas como verdadeiras heranças que dão 
pistas da gênese e evolução da superfície terrestre e sua idade relativa.  
O nivelamento pós-cretácico reafeiçoou as superfícies à medida que estas eram expostas, tendo 
destaque, na área Sudeste do Brasil, a superfície regional de aplainamento do Japi, ampliada e 
renomeada por Almeida (1975). Esta foi e anteriormente designada por De Martone (1944) de 
Superfície de Cristas Médias e de Peneplano Cretáceo, por Freitas (1951a e 1951b). Ocorre também a 
superfície de erosão mais recente e responsável pelo reafeiçoamento do Planalto Atlântico paulista 
de idade presumivelmente neogênica Almeida e Carneiro (1998), denominam-na Alto Tietê 
(ALMEIDA, 1956). 
Almeida (1964) assinala que a região planáltica onde se encontra a área de estudo tem sua gênese e 
evolução geomorfológica relacionada diretamente à destruição da Superfície do Japi e ao 
estabelecimento, durante o Terciário, da Superfície do Alto Tietê. Recentemente, revendo as diversas 
contribuições ao estudo do Planalto Atlântico, Almeida e Carneiro (1998) estabeleceram novos 
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parâmetros de entendimento da origem e evolução da Serra do Mar e, por conseguinte, de toda área 
planáltica paulista. Afirmaram que as “superfícies de erosão do Alto Tietê mais ou menos 
desenvolvida evoluíram em diferentes níveis nas bacias dos principais rios do Planalto Atlântico. São 
certamente mais recentes que a Superfície de erosão do Japi, já então deformada (...) Na bacia 
hidrográfica do Alto Tietê e médio Paraíba apresenta-se subnivelamento de cimos do relevo em 
rochas metamórfica menos resistentes à erosão. Tem altitude de 850m onde nivela o topo da Serra 
do Mar, a noroeste de Santos, caindo a 800m junto da Serra da Cantareira a norte de São Paulo”. Na 
Figura 9.1.2-2 apresenta-se o perfil geológico-geomorfológico da região abrangida pelos divisores de 
água Alto Tietê e Médio Paraíba, com indicação das superfícies aplainamento existentes. 
Ressalta-se que visando a melhor compreensão geomorfológica do Planalto Atlântico este foi 
subdividido em zonas e subzonas e, considerando-se a classificação do IPT (1981b) a área em estudo 
localiza-se na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, na Zona do Médio Vale do Paraíba, 
Subzona dos Morros Cristalinos. Trata-se de uma zona que compreende morros desenvolvidos sobre 
rochas cristalinas e uma região de colinas sedimentares. A denominação morros cristalinos se deu 
em função do embasamento rochoso do relevo, constituído por granitos e gnaisses. As colinas 
sedimentares estão associadas aos depósitos sedimentares da Bacia de Taubaté e ocorrem em locais 
restritos, a sul do rio Parateí.  
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Figura 9.1.2-2 – Superfícies de Aplainamento com influência para área de estudo. Há indicação do perfil geológico-geomorfológico onde é mostrado os divisores de água 
Tietê/Paraíba. Após a transposição do maciço granítico a cerca de 800m há uma ruptura marcada pelo vale do rio Parateí nos setores cristalinos rebaixados de gnaisses 
a altitudes niveladas de 650m (onde encontra-se a área de estudo), próximas as cotas das altas colinas sedimentares da Bacia de Taubaté. Fonte: Ab’Sáber (1956)
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Almeida (1967) define essa subzona “como de montanhas complexas, maturamente dissecadas, 
antes peneplanada em nível que hoje está cerca de 2.000 metros, altitude que cai gradualmente para 
o limite ocidental” (...). Segundo o IPT (1981b), “a subzona dos Morros Cristalinos dispõe-se ao redor 
da Bacia de Taubaté, emoldurando os relevos de colinas”, sendo constituídas por relevos de morros 
paralelos. Ao norte das colinas sedimentares, este tipo de relevo estende-se de Santa Isabel ao norte 
do município de São José dos Campos e, ao sul das mesmas, estende-se desde Guararema até Cunha 
e é caracterizado por apresentar topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos a convexos, 
vales fechados a abertos e planícies aluvionares restritas. 
Segundo a classificação geomorfológica do estado de São Paulo, de Ross & Moroz (1997), a área em 
estudo localiza-se no Cinturão Orogênico do Atlântico, na unidade morfoescultural do Planalto 
Atlântico, no Planalto do Médio Vale do Paraíba.  
Esta unidade morfoescultural apresenta predominância de formas denudacionais de relevo cujo 
modelado constitui-se basicamente por escarpas e morros altos com topos convexos (Dc). Sobre o 
Planalto Atlântico, Ross & Moroz (1997) delimitaram unidades geomorfológicas distintas, tendo em 
vista as variações fisionômicas regionais (características geotectônicas, litológicas e estruturais), 
resultantes das atividades dos diversos ciclos erosivos as quais foram submetidas. Dentre estas 
unidades de menor táxon na área de estudo há ocorrência do Planalto do Médio Vale do Paraíba. 
O Planalto do Médio Vale do Paraíba compõe-se principalmente de morros baixos, tendo como 
principais substratos rochosos os migmatitos e gnaisses. As altimetrias encontram-se entre 600 m e 
800 m, as declividades predominantes variam de 20 a 30%. Nesse tipo de modelado, o grau de 
entalhamento é fraco, entre 20 m e 40 m, e a dimensão interfluvial é pequena, de 250 m a 750 m, o 
que caracteriza um relevo de denudação com topos convexos e planícies aluvionares interiores 
restritas. 
Na Figura 9.1.2-3, a seguir,está apresentado o mapa geomorfológico regional. 
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Figura 9.1.2-3 – Mapa Geomorfológico regional  
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9.1.2.1  Geomorfologia Local 
As pedreiras existentes na Região Metropolitana de São Paulo instalaram-se preferencialmente nos 
anfiteatros dos morros sustentados por embasamento cristalino. A PEDREIRA DOVALLE situa-se em 
área com morfologias caracterizadas por morros com perfis convexos com pequenos anfiteatros e 
fundos de vales entalhados que foram modeladas sobre gnaisse evidenciando que há uma relação 
notória entre a geologia e geomorfologia com as atividades de mineração que é definida e planejada 
em função da existência da substância a ser explorada. 
Em geral, locais de maior altitude são compostos por rochas de maior rigidez e maior resistência ao 
intemperismo, estas residindo por mais tempo em cotas mais elevadas quando comparadas a 
litologias mais brandas fatos que explicam parcialmente a instalação de pedreiras nestes locais. Na 
RMSP, a maior parte das pedreiras instalou-se em locais formados por uma morfologia de morros 
graníticos, por vezes migmatíticos ou gnáissicos e até sobre calcários silicosos. As morfologias 
atrativas para a instalação de pedreiras comumente são os anfiteatros com afloramentos em sua 
extensão, bem como morros com perfis convexo-côncavo com capeamentos rasos.  
Outro fator determinante para o desenvolvimento da atividade mineradora na RMSP foi a demanda 
por estes recursos que ocorreu graças ao crescimento e a expansão urbana. Grande parte das 
unidades extrativas de brita instalou-se na década de 1960 na RMSP, em função da alta demanda de 
agregados àquela época. Entre as décadas de 1940 e 1970, a metrópole paulistana passou pela maior 
taxa de crescimento de sua história. A população que, em 1940, era de cerca 1.300.000 habitantes, 
chegou a quase 8 milhões de habitantes nos finais da década de 1970. O crescimento urbano-
industrial, com taxas superiores a 4,5% ao ano, foi alavancado, entre outros fatores, pelo incremento 
de diversas matérias-primas.  É inquestionável que os minerais de uso na construção civil (areia, 
cascalho, argila, calcário e rocha britada) exerceram um papel fundamental para alicerçar este 
crescimento. As características geológicas da RMSP contribuíram para relativa abundância dos 
jazimentos em seu território. A proximidade das jazidas com os centros consumidores proporcionou 
a construção de todo tipo de edificação e outros usos diretos na construção civil da Metrópole, a 
baixo custo financeiro (ESTAIANO, 2007). 
A região de Santa Isabel abrange terras pertencentes, em grande parte, à bacia hidrográfica do 
médio vale superior do Paraíba, mas também ocupa, em menor proporção, trechos da bacia do Alto 
Tietê. A passagem da bacia do Tietê para a do Paraíba é rápida transpondo-se um morro suave 
alcançando outra área topográfica com formas de relevo mais vigorosas. A partir da transposição do 
divisor d’águas sucedem-se morros de flancos arredondados, conformando uma topografia 
movimentada e maciça destacando-se o morro do Retiro com 950m, é um morro-espigão alongado e 
orientado de SW-NE. Nesse setor as várzeas reduzem-se muito, ou se apresentam em alvéolos ou 
compartimentos sinuosos e estreitos no fundo dos vales ou desaparecem por completo nas 
pequenas gargantas. A amplitude topográfica chega a atingir 250m nas proximidades do morro do 
Retiro, decaindo para 100m nos arredores de Santa Isabel (AB’SÁBER, 1952). 
Estudos realizados por Coltrinari, et al. (1984) denominaram que a região onde está abrangida a área 
de estudo de Platô de Santa Isabel. Trata-se de uma região no contato com os sedimentos terciários 
da bacia de Taubaté, constituindo-se de um grande conjunto sustentado por rochas cristalinas 
densamente diaclasadas e fraturadas. A morfologia é formada por morros com topos e interflúvios 
majoritariamente convexos que delimitam vales estreitos e bem entalhados, muitos com cursos 
d’água perenes. 
Conforme se observou por meio de atividades em campo desenvolvidas nos meses de março e abril 
(Fotos 9.1.2.1-1 a 9.1.2.1-7), a morfologia encontrada na área de estudo é produto dos processos 
morfogenéticos e pedogenéticos controlados pela estruturação dos corpos rochosos de gnaisse. 
Foram identificadas vertentes que apresentam perfis convexos no terço superior e côncavo a 
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retilíneo no terço inferior, aumentando progressivamente a declividade conforme se aproxima do 
fundo de vale onde o entalhamento foi intenso e expos as rochas cristalinas. Ainda foram 
identificados em setores mais elevados dos morros trechos em que há presença de matacões que 
denunciam maior ação morfogenética na área. 
No Platô de Santa Isabel, destacam-se morfologias de morros mamelonares drenados por cursos 
d’água que compõe a bacia hidrográfica do Alto Parateí. A área de estudo insere-se em uma 
estrutura alongada de morros com topos alinhados no sentido SW-NE com cotas altimétricas que 
alcançam níveis entre 720 a 746m, que se configura em um pequeno espigão. Os topos são convexos 
e ligeiramente aplainados divididos por pequenas selas marcadas por concavidades pouco 
pronunciadas. 
Esta estrutura ligeiramente alongada de morros alinhados divide duas áreas nitidamente 
diferenciada pela morfologia. Nos setores a Sul e Norte do topo dos morros podem ser verificadas 
diferenciações marcadas por cotas altimétricas, entalhamentos fluviais, estruturas de falhas e pela 
morfologia. 
O setor Sul é marcado pelo forte entalhamento da drenagem de primeira ordem em vertentes com 
forte declividade e perfis retilíneos a côncavos. Estes cursos d’água são afluentes diretos do rio 
Parateí, que drena a base do espigão no setor sul. O aprofundamento de seu vale com ação 
morfogenética da corrente fluvial está intimamente relacionado ao forte entalhamento das vertentes 
e seu grande recuo, visto que o rio Parateí é o principal coletor fluvial da área e configura-se no nível 
de base local, fato que explica o rebaixamento deste setor tendo a cota altimétrica base de 599m. A 
amplitude topográfica entre o topo dos morros e o fundo de vale do rio Parateí atingem até 150m. 
Nos setores norte, exatamente onde se pretende a ampliação do empreendimento as vertentes são 
mais alongadas, com menores recuos e declividade altas, porém menos acentuadas que o setor Sul. 
O grau de dissecação do relevo é menor e a rede drenagem apesar de mais densa, mostra-se menos 
eficiente no entalhamento, exatamente por ter como nível de base uma afluente do rio Parateí em 
cota mais elevada que o rio principal. Estes cursos d’água que entalham as vertentes são também de 
primeira ordem, com canais com maiores extensões e perfis com menores gradientes, drenando na 
direção N-S até afluir em um tributário do rio Parateí que circunda o espigão no sopé na direção N-
NW até desaguar no coletor principal. O fundo de vale deste setor atinge cotas altimétricas em torno 
de 624m, isto é, 25m alçado do fundo do vale do rio Parateí, o que explica, em parte, a diferenciação 
morfológica entre os dois setores. A amplitude topográfica neste setor atinge 122 m. 
Na Figura 9.1.2.1-1 é apresentado o Mapa geomorfológico de detalhe, construído por IPT e CPRM 
(2017), com objetivo de identificar e especializar as principais feições do relevo da área, onde se 
encontra a Pedreira DOVALLE.  
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 Foto 9.1.2.1-1– Vista a partir do topo de morro convexo na porção centro leste da área de estudo. É possível 
divisar morros arredondados com vales encaixados em direção NE 
 

 Foto 9.1.2.1-2 – Vista a partir do topo de morro convexo na porção centro leste da área de estudo. É possível 
divisar morros altos com vales encaixados. 
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 Foto 9.1.2.1-3– Topo plano com presença de matacões de gnaisse.  
 
 

 Foto 9.1.2.1-4– Vista a partir do topo de morro convexo na porção centro leste da área de estudo. É possível 
observar o perfil da vertente com topo plano convexo e o aumento gradativo da declividade em direção ao 
fundo de vale. 
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 Foto 9.1.2.1-5– Típico morro ocorrente na área de estudo onde é possível observar o perfil convexo de suas 
vertentes em seu terço superior e o gradativo aumento da declividade em direção ao fundo de vale, onde a 
vertente torna-se côncava-retilínea.  

 
 

 Foto 9.1.2.1-6 – Fundo de vale ao centro com restrita planície de inundação de afluente do rio Parateí que 
drena imediatamente a sul da futura área de ampliação.  
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 Foto 9.1.2.1-7– Afloramento de rocha em fundo de vale na área de estudo, já próximo a um curso d’água de 
primeira ordem.  
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Figura 9.1.2.1-1 - Mapa Geomorfológico de detalhe (formato A4) 
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9.1.3 PEDOLOGIA 
O solo é conceituado como um meio organizado, dinâmico e em constante evolução, sendo resultado 
da relação entre seus fatores de formação (LEPSCH, 2018). O solo pode ser classificado como um 
corpo tridimensional, dinâmico, formado por materiais minerais e orgânicos que guarda grande 
relação com as formas de relevo, cobertura vegetal, hidrografia e principalmente o substrato rochoso 
e tipo de clima, que são condicionantes da pedogênese.  
Em outros termos, na escala local o solo representa, de modo sincrônico e diacrônico, a interação de 
diferentes elementos naturais e sociais, por isto se configura como um importante objeto de 
investigação em estudos aplicados, que normalmente são direcionados ao uso e ocupação da terra 
(QUEIROZ NETO, 1984). Além disso, o estudo do solo auxilia na análise e correlação de informações 
em outros campos das geociências, que tenham por objetivo demostrar as interações entre formas 
de relevo, tipos de solos e processos biogeoquímicos (BOULET, 1992; QUEIROZ NETO, 2002), ou 
aplicar esse conhecimento no zoneamento da superfície a partir das potencialidades e fragilidades do 
ambiente (TRICART, 1977, 1980; TRICART e KIEWIETDEJONGE, 1992; OLIVEIRA, 2008; ROSS, 1992, 
2009). 
Há diversos conceitos para o solo, utilizou-se aqui a sugestão do United States Department of 
Agriculture (USDA), de uso comum no Brasil e no exterior, que define o solo como: 

[…] a natural body comprised of solids (minerals and organic matter), liquid, and 
gases that occurs on the land surface, occupies space, and is characterized by one 
or both of the following: horizons, or layers, that are distinguishable from the initial 
material as a result of additions, losses, transfers, and transformations of energy 
and matter orthe ability to support rooted plants in a natural environment (USDA, 
1999, p. 9). 

Considera-se ainda que o solo como um fenômeno natural, com constituintes, estruturas e dinâmicas 
estão organizadas de modo multiescalar, definidas hierarquicamente do geral e simples ao específico 
e complexo (BOULET, 1992; RUELLAN e DOSSO, 1993; QUEIROZ NETO, 2002). 
O solo é um recurso natural utilizado pela sociedade desde a pré-história, e sua importância para a 
humanidade aumentou ao longo do tempo, desde a passagem da cultura caçadora-coletora para o 
modo de vida sedentário, agrícola e industrial (LEPSCH, 2018). A grande importância deste recurso 
fica evidente quando analisamos os tipos de uso desenvolvidos pela sociedade, que são 
direcionados, principalmente, à produção de bens e a criação de assentamentos (QUEIROZ NETO, 
1984). 
O estudo dos solos da área de estudo adotou ideias presentes no escopo teórico-metodológico da 
Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, que aborda os solos como um continuum espacial e uma 
síntese da dinâmica paisagística em diferentes escalas (BOULET et al., 1982 a, 1982 b, 1982 c; 
RUELLAN e DOSSO, 1993). Esta abordagem pressupõe a análise integrada e multiescalar dos 
elementos naturais (rochas, solos, relevo, vegetação, etc.), com o objetivo de compreender as 
relações da distribuição espacial e a evolução dos materiais encontrados em superfície, as formas de 
relevo e os processos de intemperismo, pedogênese e morfogênese. 
As formas de relevo e o padrão de drenagem são os mais consistentes e confiáveis indicadores dos 
tipos de solo. A morfologia do terreno controla em muitos aspectos a distribuição do solo na 
paisagem. Muitas diferenças marcantes entre os tipos de solo são evidenciadas pela variação 
topográfica (posição e forma da vertente) juntamente com a variação do microclima, pedogênese e 
processos geológicos e geomorfológicos de superfície, demonstrando que as propriedades do solo 
variam lateralmente com a morfologia do terreno (BIRKELAND, 1984; DANIELS e RICHARD, 1992). 
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Oliveira (2011) considera que o principal elemento do relevo que influencia na formação do solo é a 
morfologia, controlando a ação direta da água que infiltra e escoa no solo, atuando decisivamente na 
sua formação e na modelagem dos terrenos. As formas de relevo condicionam e regulam os 
movimentos da água ao longo da vertente, tanto nas superfícies como no interior do solo. Queiroz 
Neto (2010) assinalou que a vertente é uma forma geomorfológica essencial que interfere 
diretamente na pedogênese, condicionando a circulação e ação da água. Uma parte da água 
infiltrada participa da evapotranspiração, possibilitando a existência de um ciclo natural dos 
elementos; outra parte atinge os lençóis, acarretando transporte, migração e exportação de 
elementos; haveria uma ação direta da morfogênese, pois essa água pode determinar a ação de 
movimentos de matéria. 
O Estado de São Paulo apresenta uma pequena diversidade no que tange aos aspectos da geologia, 
da cobertura vegetal e do relevo. Sob o aspecto geológico, distinguem-se no Estado basicamente 
duas unidades geológicas: o Escudo Cristalino e a Bacia Sedimentar do Paraná. Grosso modo, a 
cobertura vegetal é caracterizada por Mata Atlântica na porção leste e por cerrado em direção a 
oeste. As formas de relevo são fortemente condicionadas pela estrutura geológica. Na porção leste, 
onde se encontra o embasamento cristalino, destaca-se a Província do Planalto Atlântico. Seguindo 
para oeste, na Bacia do Paraná, tem-se a Depressão Periférica, seguido pelas Cuestas Basálticas e o 
Planalto Ocidental. 
As formas de relevo e o padrão de drenagem são os mais consistentes e confiáveis indicadores dos 
tipos de solo. A cobertura vegetal, porém, apesar de ser um bom indicativo, atualmente, pelo grau 
de modificação devido ao processo de desmatamento, deve ser considerada com ressalvas. A 
interação da geologia, relevo, cobertura vegetal, juntamente com aspectos climáticos aos quais está 
condicionado o território paulista, possibilitaram a formação de duas grandes classes de solos no 
Estado: Argissolos (P) e Latossolos (L). Secundariamente observa-se a ocorrência doa Cambissolos 
(C), Organossolos (O), Espodossolos (E), Gleissolos (G), Neossolos (R) e Chernossolos (M). 
Segundo o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (ROSSI, 2017), em Santa Isabel, a classe de solo 
mais expressiva é o Argissolo Vermelho Amarelo que pode ocorrer associada ao Latossolo, com 
algumas manchas de Cambissolo nos locais com relevos mais altos e declivosos, além de Gleissolos 
ao longo de planícies de inundação, com destaque para a planície do Rio Parateí, onde há 
predomínio do Gleissolo Melânico. 
Como salientado, os Argissolos formam a classe com ocorrência mais expressiva, que dominam parte 
dos morros baixos de granito e gnaisse na região. Eles ocorrem em relevo ondulado de morros que 
apresentam declividade média.  
Caracterizam-se por serem constituídos por material fino, com argila de atividade baixa e horizonte B 
textural imediatamente abaixo do Horizonte A. O principal atributo deste tipo de solo é o acréscimo 
de argila em profundidade e a capacidade de troca catiônica, e não apresentam qualquer 
impedimento físico à penetração do sistema radicular, pelo menos até 200 cm de profundidade. Os 
Argissolos, de modo geral, são muito suscetíveis à erosão, sobretudo quando o gradiente textural é 
mais acentuado e diante da presença de cascalhos.  
Os Cambissolos, por sua vez, são identificados em locais com maior declividade e constituem uma 
classe de solos definidos por ter um horizonte B incipiente subjacente a um horizonte superficial, 
exceto um horizonte hístico com 40cm ou mais de espessura. Segundo Lepsch (2012) os Cambissolos 
típicos ocorrem em áreas de relevos com alta declividade, escarpados e montanhosos, sendo pouco 
profundos, com argilas de atividade média e alta, variação textural pequena, quantidades de 
minerais intemperizados e fragmentos de rocha. Por estarem em locais de difícil acesso e manejo 
complexo, geralmente ocupam locais com vegetação preservada. 
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Por fim, de forma areal menos expressiva, localizados em fundos de vale e vinculados às planícies de 
inundação ocorrem os Gleissolos, especialmente ao longo do rio Parateí. 
A classe dos Gleissolos compreende os solos constituídos por material mineral, com horizonte glei 
iniciando-se dentro dos primeiros 50 cm a partir da superfície do solo, ou a profundidade maior que 
50 cm e menor ou igual a 150 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte A ou E ou de 
horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos (OLIVEIRA, 2011). 
Na Figura 9.1.3-1 está apresentado o mapa pedológico regional, baseado no trabalho de Rossi 
(2017). 
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Figura 9.1.3-1 – Mapa pedológico regional 
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9.1.3.1  Tipos de solo na área de estudo 
No dia 2 de janeiro de 2021 realizaram-se levantamentos de campo ao longo de toda a área de 
estudo da Pedreira Dovalle com o objetivo de reconhecer e caracterizar os solos que ali ocorrem.  
A área de estudo localiza-se no Planalto Atlântico, em terrenos formados por embasamento 
cristalino, com morfologias de morros com perfil convexos, com altitudes que raramente 
ultrapassam os 650m. Os vales são encaixados formando vertentes côncavas nos fundos de vale 
entalhados, com planícies de inundação restritas na área de estudo. Em muitos locais, o 
entalhamento atingiu o embasamento rochoso exibindo as rochas gnáissicas que sustentam o relevo 
e são a base para formação das classes de solo predominante na área, os Cambissolos (C). 
Com o objetivo de realizar o diagnóstico pedológico da área de estudo, desenvolveu-se o 
levantamento semidetalhado dos tipos de solo em campo, como proposto pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2015). Para o estudo dos solos foram realizados caminhamentos livres 
ao longo da área, principalmente em locais abertos como cortes em estrada, acessos e áreas com 
movimentação de terra, visando analisar pontos que privilegiassem um perfil do topo do interflúvio 
ao fundo de vale, onde foram averiguadas as relações entre as rochas, os depósitos, o modelado de 
relevo e os solos (BOULET et al., 1982 a). 
Foram observados, no total, 9 (nove) pontos para caracterização pedológica no interior da área de 
estudo, onde se procedeu à descrição e análise geral da localização, situação e características dos 
materiais e modelado. Deste montante, 1 (um) perfil de solo foi descrito de modo sistemático, com o 
objetivo de estabelecer os aspectos gerais das formações superficiais, 2 (dois) perfis foram 
observados para validar as informações anteriores, e 6 (seis) pontos de controle foram analisados 
para complementar o entendimento sobre as relações entre formas e materiais, a partir de 
características superficiais e subsuperficiais da paisagem (Figura 9.1.3.1-1). 
 

 Figura 9.1.3.1-1 - Limite da Área, perfis e pontos de controle 
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A descrição dos perfis de solo e a coleta de amostras seguiu as orientações de Santos et al. (2016), 
com o objetivo de detalhar características morfológicas para posterior classificação taxonômica no 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA, 2018). 
Considerando os fatores de formação dos solos que possuem importância regional na área de estudo 
verificou-se que o substrato geológico é composto pelo Complexo Embu (Neoproterozóico) e pela 
Formação Resende (Cenozoico), que contêm litologias variadas, como gnaisse quartzoso, quartzito, 
arenito e lamito, entre outras (PERROTA et al., 2005). Esses materiais estão associados ao Cinturão 
Orogênico do Atlântico (ROSS e MOROZ, 1997), que corresponde a um conjunto de morros e serras 
com elevada declividade. O clima regional é úmido e controlado pelas massas tropicais marítimas 
(MONTEIRO, 1978), e a cobertura vegetal original era formada pela Floresta Ombrófila Densa, com 
alguns setores de Cerrado (IBGE, 2019). 
Nesse contexto, Rossi (2017) indica que as principais ordens de solos da área seriam compostas por 
uma associação complexa de Latossolos, Argissolos e Gleissolos, tipos distintos que ocupam nichos 
específicos da paisagem: a primeira ordem ocorreria em topos planos e bem drenados, a segunda 
ocuparia setores intermediários do relevo, em vertentes menos declivosas e que conectam os topos 
aos talvegues, e a terceira se distribuiria ao longo dos fundos de vale, que se encontram saturados de 
modo contínuo ou sazonal. 
Em âmbito local essas variáveis continuam influenciando a formação dos solos da área de interesse, 
porém os materiais de origem e o modelado de relevo tornam-se elementos muito relevantes e 
passam a atuar diretamente nas características dos solos nessa escala. De modo geral, a maior parte 
da área está inserida em um conjunto de morros sustentados por gnaisse, que em alguns casos estão 
parcialmente recobertos por depósitos antrópicos (material estéril) ou intercalados por fundos de 
vale assoreados com depósitos coluviais (Figura 9.1.3.1-2). 
Os morros de gnaisse possuem elevada altitude (acima de 650 m), vertentes íngremes e retilíneas 
(15º de declividade em 400 m de extensão), e espessos perfis de alteração (com mais de 10 m de 
espessura). Os vales estão inseridos entre os morros e são marcados por rupturas côncavas no 
modelado de relevo, possuem formato de fundo plano e encontram-se assoreados por vários 
centímetros de colúvios (mais de 30 cm), que foram transportados das vertentes próximas. Em locais 
específicos ocorre o acúmulo de material movimentado por ação humana, que formou depósitos 
variados com solos e rochas vindas da área de lavra e alterou o modelado de relevo, que passou de 
íngreme para plano, fato bem visível na paisagem onde se observam rupturas convexas nas bordas 
dos depósitos de material estéril. 
Segundo Oliveira e Queiroz Neto (2017), esses depósitos poderiam ser considerados como 
Tecnogênicos, termo adotado nesse trabalho, pois foram originados pela ação humana. Além disso, a 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2015) indica que tais materiais 
poderiam ser classificados como Tecnossolos pelo mesmo motivo, visto que estes são conceituados 
como: 

Technosols combine soils whose properties and pedogenesis are dominated 
by their technical origin. They contain a significant amount of artefacts 
(something in the soil recognizably made or strongly altered by humans or 
extracted from greater depths) or are sealed by technic hard material (hard 
material created by humans, having properties unlike natural rock) or 
contain a geomembrane. They include soils from wastes (landfills, sludge, 
cinders, mine spoils and ashes), pavements with their underlying 
unconsolidated materials, soils with geomembranes and constructed soils 
[…](FAO, 2015, p. 177-178) 
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É nesse contexto, onde se considerou que os materiais de origem, modelado de relevo e ação 
humana estão atrelados à distribuição e aspectos dos solos e depósitos da área, que foram 
levantados, caracterizados e mapeados seus principais tipos na área de estudo da Pedreira Dovalle.  
 

 Figura 9.1.3.1-2 - Materiais identificados nos morros gnáissicos e fundos de vale. a) Perfil de alteração do 
gnaisse, com detalhe da estrutura bandada; b) Detalhe da estrutura bandada; c) Depósito Tecnogênico sobre 
os solos (depósito de estéril); d) Depósitos Coluviais no fundo de vale e o processo de assoreamento. 
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Tendo em vista as características observadas em campo e obtidas nos materiais cartográficos 
consultados e devido a grande homogeneidade pedológica, foram identificadas três classes de solos 
na área de estudo, classificadas até o 2° nível categórico (Subordem) e agrupadas em duas 
associações complexas: Cambissolos Háplicos / Neossolos Litólicos e Depósitos Coluviais / 
Gleissolos Háplicos, conforme pode ser observado no Mapa Pedológico de Detalhe (Figura 9.1.3.1-7).  
Localmente as características dos solos são controladas pela estrutura geológica e modelado de 
relevo, pois são rasos e pedregosos ou saturados em água. Ambas as condições também apresentam 
aspectos significativos da atuação intensa de processos morfogenéticos, que remobilizam grande 
carga de sedimentos ao longo das vertentes e sobre os fundos de vale. De modo geral, é uma área 
com sérias limitações para o uso e ocupação do ponto de vista pedológico, pois como já indicado, são 
solos pouco profundos, em locais íngremes, com presença abundante de fragmentos de rocha e, 
além disso, podem estar nas planícies de inundação saturados em água. 
Segundo a pesquisa bibliográfica, com destaque para Rossi (20017), associada ao trabalho de campo 
obteve-se como produto o mapa pedológico local semidetalhado, na escala 1:25.000, que é 
apresentado na Figura 9.1.3.1-7 e representa a distribuição espacial dos tipos de solos classificados 
até o 2º nível categórico do SiBCS.  
Na Figura 9.1.3.1-3 mostra-se uma imagem síntese, que complementa o mapa pedológico ao 
evidenciar as relações dos materiais de origem, solos e modelado de relevo, onde se pode apreender 
que: a) a primeira associação complexa, de Cambissolos e Neossolos, ocorre de modo alongado e 
descontínuo na área, com direção preferencial SW-NE e ao longo da maior parte das vertentes; b) a 
segunda possui distribuição alongada e contínua, seccionando a primeira e ocupando os fundos de 
vale e os setores inferiores das vertentes. 
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Figura 9.1.3.1-3 - Perfil síntese da distribuição dos materiais de origem, solos e modelado de relevo.
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Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos 

A associação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS ocupa a maior parte da 
área, distribuindo-se do topo à baixa vertente ao longo dos morros gnáissicos. Segundo o SiBCS, os 
Cambissolos são definidos como “[...] solos constituídos por material mineral com horizonte B 
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (exceto hístico com 40 cm ou mais de 
espessura) ou horizonte A chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e 
saturação por bases alta” (EMBRAPA, 2018, p. 175). Por sua vez, o Neossolo Litólico é conceituado 
como um solo com: 
[...] contato lítico ou lítico fragmentário dentro de 50 cm a partir da superfície, apresentando 
horizonte A ou hístico assente diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre 
material com 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos grosseiros (por 
exemplo, cascalheira de quartzo) com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões). 
Admitem um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a nenhum tipo de 
horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2018, p. 287). 
A primeira ordem é mais comum e possui maior abrangência espacial, apresentando características 
similares ao longo de toda a área, exceto a profundidade da alterita, que em alguns casos está mais 
próxima da superfície. A segunda ordem ocorre de modo pontual em locais ao longo das vertentes 
ou topos, e geralmente está associada à presença de matacões ou afloramento de rocha. 
Os aspectos gerais dos Cambissolos são os mesmos nos Neossolos, apenas se diferenciando na 
profundidade do perfil de alteração e na presença/ausência de um horizonte incipiente, onde 
ocorrem processos de alteroplasmação e pedogênese conjugados. De modo geral, estes solos 
apresentam de dois a três volumes, com sequência A-Bi-C no caso do Cambissolo ou A-C nos 
Neossolos, onde o horizonte superficial (A) está em estágio avançado de pedogênese e os demais 
ainda contêm características herdadas do material de origem (Bi e C).  
Os Cambissolos são solos de coloração bruno e bruno-forte (matiz 7,5YR), com manchas de cor 
vermelho e vermelho-escuro em profundidade (matiz 2,5YR), e textura siltosa com grãos de areia 
média e grossa e pequeno incremento de argila em subsuperfície. A estrutura organiza-se em blocos 
poliédricos subangulares de até 5 cm de diâmetro e grau de desenvolvimento de moderado a pouco, 
que passa a uma organização apédica em profundidade, onde predomina a estrutura bandada 
herdada da rocha – como por exemplo o horizonte C2 na Figura 9.1.3.1-4. A porosidade principal em 
superfície é a tubular, que dá lugar ao arranjo fissural e acompanha as modificações na estrutura. 
A consistência dos solos quando seca é solta, úmida passa a friável, e quando molhada é não plástica 
e não pegajosa em superfície, e com o incremento de argila muda para pouco plástico e pouco 
pegajoso em profundidade. Raízes e atividade biológica são abundantes no horizonte A, e vão 
ficando mais escassas até não serem visíveis no horizonte C2. Há, ainda, presença abundante de 
fragmentos de carvão e rocha ao longo do perfil. 
Com relação aos aspectos geotécnicos desses tipos de solos, Oliveira (2008) considera que essas 
ordens têm suas restrições relacionadas à fertilidade, profundidade do perfil e drenagem interna, 
entre outras características ligadas às especificidades de cada local. No caso da área de interesse, as 
principais limitações estão relacionadas à pequena profundidade dos perfis, a alta pedregosidade e 
declividade, e a ação de processos erosivos, que ocorrem de modo laminar e linear em sulcos e 
ravinas. 
Ainda sobre esse conjunto de características dos perfis de solo e de alteração, os Depósitos 
Tecnogênicos estão sobrepostos a esses materiais, com uma distribuição pontual por toda a área. 
Seus aspectos gerais são os mesmos já descritos para o Cambissolo e o Neossolo, porém muito 
alterados em decorrência dos processos de retirada, transporte e deposição elaborados pela ação 
humana. 
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As características destes solos estão descritas na Tabela 9.1.3.1-1 e mostradas nas Figuras 9.1.3.1-4 e 
9.1.3.1.-5, que contêm imagens sobre o contexto geral onde são encontrados, os perfis típicos dessas 
ordens e alguns detalhes de suas organizações e constituições.  
 
Tabela 9.1.3.1-1 – Pontos observados em campo 

Pontos Código no Mapa Tipo de Observação Tipo de Solo 
(Subordens) 

1 P1 Perfil Cambissolo Háplico 
2 P2 Perfil Cambissolo Háplico 
3 P3 Perfil Cambissolo Háplico 
4 C1 Controle Depósito Tecnogênico 
5 C2 Controle Cambissolo Háplico 
6 C3 Controle Neossolo Litólico 
7 C4 Controle Cambissolo Háplico 
8 C5 Controle Depósito Coluvial 
9 C6 Controle Depósito Coluvial 
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Figura 9.1.3.1-4 - Perfil 1. a) Situação geral do Perfil 1, com detalhe para sua localização; b) Perfil 1 e 
indicação de aspectos principais; c) Atividade biológica no horizonte A; d) Fragmento de rocha no horizonte 
C1; e) Detalhe da alteração do Gnaisse no horizonte C. 
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Figura 9.1.3.1-5. Perfil Cambissolo Háplico. a) Perfil profundo de Cambissolo Háplico com linha de pedra; b) 
Perfil raso de Cambissolo Háplico com linha de pedra; c) Perfil de Neossolo Litólico. 
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Depósitos Coluviais e Gleissolos Háplicos 

Inserido entre esse primeiro conjunto de materiais e formas, ocorre um segundo grupo de 
características, que corresponde à associação complexa de Depósitos Coluviais e GLEISSOLOS 
HÁPLICOS. Os sedimentos que compõem os Depósitos Coluviais são oriundos das vertentes próximas 
e não foram incluídos em uma classificação taxonômica, já os Gleissolos são definidos pelo SiBCS 
como: 

[...] solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se 
dentro dos primeiros 50 cm a partir da superfície do solo, ou a profundidade 
maior que 50 cm e menor ou igual a 150 cm desde que imediatamente 
abaixo de horizonte A ou E ou de horizonte hístico com espessura 
insuficiente para definir a classe dos Organossolos. Não apresentam 
horizonte vértico em posição diagnóstica para Vertissolos ou textura 
exclusivamente areia ou areia franca em todos os horizontes até a 
profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato 
lítico ou lítico fragmentário. Horizonte plânico, horizonte plíntico, horizonte 
concrecionário ou horizonte litoplíntico, se presentes, devem estar à 
profundidade maior que 200 cm a partir da superfície do solo. (EMBRAPA, 
2018, p. 226) 

Na Figura 9.1.3.1-6mostra-se o contexto geral da área de Depósitos Coluviais e Gleissolos, e um 
detalhe para as diferentes cores dos materiais, um mais vermelho-amarelo e outro acinzentado, o 
que poderia indicar tempo de exposição aos processos hidromórficos. 
Os depósitos ocorrem com uma morfologia retilínea a partir do trecho final das vertentes, 
aparentando serem rampas embutidas entre os setores de gnaisse e os vales, que estão preenchidos 
por sedimentos e possuem aspecto de fundo plano. Suas características são similares aos horizontes 
A, Bi e C do Cambissolo, volumes que são removidos dos morros por processos erosivos laminares e 
lineares – que são intensificados pela alta declividade e uso e ocupação da terra. Além disso, nos 
vales ocorrem Gleissolos, que estão em áreas saturadas de modo periódico ou sazonal, fato que 
dificulta sua descrição - também podem estar soterrados ou em superfície, a depender das condições 
locais. 
Com relação às implicações agrícolas e geotécnicas para a ordem dos Gleissolos, há relação direta 
com as condições de drenagem do perfil: “Os Gleissolos, de maneira geral, pela presença do lençol 
freático próximo ou muito próximo à superfície do terreno, pela situação em planícies aluviais 
sujeitas a inundações, não são indicados para uso de cemitérios, aterros sanitários, lagoas de 
decantação, áreas para acampamento e recreação” (OLIVEIRA, 2008, p. 537). 
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Figura 9.1.3.1-6 - Gleissolo e colúvios. a) Fundo de vale plano e assoreado por depósitos coluviais; b) 
Depósito recente com coloração similar ao dos solos nas vertentes; c) Depósito antigo com hidromorfia e cor 
variegada. 
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Descrição Geral da Localização e Situação do Perfil 1- Cambissolo Háplico  

Data da Descrição: 29/01/2021. 
Classificação SiBCS (Subordens): CAMBISSOLO HÁPLICO. 
Município e Coordenadas: Santa Isabel/SP, 23°22'4.40" S e 46°12'35.89" W. 
Situação, Declive e Cobertura Vegetal sobre o Perfil: Descrito em corte de estrada de terra, no topo 
do morro ao lado da área de lavra de Gnaisse, em local de declividade próxima a 5% e sob pasto sujo. 
Altitude: 741 m. 
Litologia: Complexo Embu – Unidade Paragnáissica (PERROTA et al., 2005). 
Geologia: Neoproterozóico. 
Pedregosidade: Média – observado linhas de pedra próximo ao perfil. 
Rochosidade: Não rochosa. 
Relevo Local: Fortemente ondulado. 
Relevo Regional: Cinturão Orogênico do Atlântico (ROSS e MOROZ, 1997). 
Erosão: Laminar e linear em sulcos e ravinas. 
Drenagem: Mal drenado. 
Vegetação Original: Floresta Ombrófila Densa com setores de Cerrado (IBGE, 2019). 
Uso Atual da Terra: Pasto sujo. 
Clima regional: Úmido das costas expostas às massas tropicais marítimas (MONTEIRO, 1978).
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 Tabela 9.1.3.1-2 - Descrição Morfológica do Perfil 1 - Cambissolo Háplico 

Horizonte Símbolo A Bi C1 C2 
Profundidade (cm) 0 - 28 28 - 84 84 - 134 134 - 200 

Cor 
Úmida 7,5YR 4/4 (Bruno) Entre 7,5YR 5/6 e 5/8 

(Bruno-forte) 

Horizonte de transição: 
parte superior 7,5YR 5/6 
(Bruno-forte), setor médio 
2,5YR 4/6 (Vermelho) a 
2,5YR 3/6 (Vermelho-
escuro) e base Roxa e Rosa 
(sem correspondência no 
Munsell) 

Variegada, como o 
horizonte C1 

Textura Expedita Siltosa, com grãos de areia 
média e grossa 

Siltosa, com grãos de areia 
média e grossa e mais argila 

Siltosa, com grãos de areia 
média e grossa e mais argila - 

Estrutura 

Forma Subangular Subangular Subangular 
Apédica – estrutura 
bandada herdada da 
rocha (gnaisse) 

Tamanho Até 5 cm Até 3 cm Até 3 cm - 

Grau de 
Desenvolvimento 

Moderado, passando a 
granular 

Pouco desenvolvida, com 
um segundo padrão de 
organização com aspecto 
laminar, similar ao 
observado na alterita no 
horizonte C2 

Pouco desenvolvida, com 
um segundo padrão de 
organização com aspecto 
laminar melhor definido, 
similar ao observado na 
alterita no horizonte C2 

- 

Porosidade 
Tubular abundante, com 
até 1 cm de diâmetro, 
fissural restrita 

Fissural e tubular, com até 2 
mm de diâmetro 

Fissural e tubular restrita, 
com até 2 mm de diâmetro - 
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Tabela 9.1.3.1-2 - Descrição Morfológica do Perfil 1 - Cambissolo Háplico (continuação) 

Horizonte Símbolo A Bi C1 C2 
Profundidade (cm) 0 - 28 28 - 84 84 - 134 134 - 200 

Consistência 
Seca Solta Solta Solta - 
Úmida Friável Friável Friável - 

Molhada Não plástico e não 
pegajoso 

Pouco plástico e pouco 
pegajoso 

Pouco plástico e pouco 
pegajoso - 

Raízes e Atividade Biológica 

Raízes abundantes, dos 
tipos fasciculada e 
pivotante com até 3 mm 
de diâmetro, e atividade 
biológica abundante, com 
presença de minhoca, 
cupim e formiga 

Raízes poucas, 
principalmente de fixação, e 
atividade biológica pouca, 
com formigas e cupins 

Raízes poucas, 
principalmente de fixação 
com até 2 mm de diâmetro, 
e atividade biológica 
ausente 

Raízes e atividade 
biológica ausentes 

Observações 
Presença de carvão com 
até 1 cm de diâmetro, e 
minerais de mica 

Presença de carvão com até 
2 cm de diâmetro, e grãos 
de Quartzo com até 2 cm de 
diâmetro 

Muitos fragmentos de 
rocha, com até 2 cm de 
diâmetro, e presença 
abundante de Mica 

Alterita do Gnaisse, com 
pequenos núcleos 
semelhantes ao C1 

Transição Plana Plana Plana - 
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Figura 9.1.3.1-7 – Mapa Pedológico de detalhe (formato A3) 
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9.1.4 FRAGILIDADE AMBIENTAL 
O estudo do meio físico, com objetivo de subsidiar a resolução de questões relacionadas aos 
processos de dinâmica superficial, auxiliam na previsão de cenários suscetíveis à deflagração de 
processos erosivos, de inundação e suas associações Zuquette e Gandolfi (2004). Neste sentido, a 
cartografia Geotécnica orienta e subsidia a classificação de unidades territoriais com características 
do meio físico (inclinação e forma das vertentes, formas de fundo de vale, embasamento e estrutura 
geológica, classes de solo, uso e ocupação da terra, pluviosidade, entre outros), formulando 
orientações para ocupação e aproveitamento de recursos naturais de forma segura e panejada, 
tendo em vista a fragilidade potencial da área à deflagração de processos vinculados a dinâmica 
superficial. 

O mapa geotécnico ambiental é um documento complexo que integra certo número de dados do 
solo, geologia, relevo e uso e ocupação da terra de uma determinada área, sintetizando e 
interpretando as informações, prevendo possíveis respostas à intervenção humana, pois o meio 
físico apresenta, além de potencialidades, limites para seu uso e ocupação (SANTOS, 2002). Zuquette 
e Gandolfi (2004) assinalam que “este tipo de mapeamento se caracteriza como um processo 
destinado à avaliação da suscetibilidade da área a processos de superfície e subsuperfície, que busca 
avaliar e retratar as características dos componentes do meio físico, bem como os possíveis 
comportamentos frente às diferentes formas de uso do solo, processos naturais e induzidos”.  

9.1.4.1 Mapa de Suscetibilidade Regional 
A carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação é um documento 
síntese que foi elaborada a partir de uma série de levantamentos e composição de diversas cartas 
temáticas. Em 2017 um convênio entre IPT e CPRM realizaram diversos mapeamentos de 
suscetibilidade para vários munícipios do estado de São Paulo, considerando uma escala média para 
planejamento regional. Este mapeamento dá destaque para a suscetibilidade de ocorrência de 
movimentos gravitacionais de massa e áreas sujeitas à inundação. Foram estabelecidos indicadores 
com objetivo de mostrar a magnitude e frequência de processos geomorfológicos de cunho 
previsional e que pode ser utilizado para auxiliar o planejamento e gestão territorial. As cartas de 
suscetibilidade elaboradas pelo IPT e CPRM (2017) consideram os procedimentos metodológicos 
para sua elaboração conforme indicado na Figura 9.1.4.1-1. 
A construção de cartas de suscetibilidade envolve a compilação e geração de grande quantidade de 
dados, principalmente com a sistematização e organização de dados espaciais e de seu cruzamento 
para geração de informações geoespacializada para geração de mapa síntese. Esse cruzamento de 
informações ocorreu por meio dos seguintes documentos cartográficos gerados: 
• mapa de relevo; 
• mapa de isoietas; 
• mapa de declividade; 
• mapa hipsométrico; 
• mapa de relevo sombreado. 

IPT (2014, p.14) descreve que “As suscetibilidades são analisadas para cada processo 
individualmente, elaborando-se um mapa de áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa 
e outro à inundações. Reflete a compartimentação dos terrenos em zonas, segundo compartimentos 
homogêneos desses processos ante aos fatores condicionantes. As zonas estão representadas por 
polígonos que denotam os distintos graus de incidência espacial, denominados de classe de 
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suscetibilidade (alta, média e baixa) e indicam a propensão relativa dos terreno
abordado”. Na Figura 9.1.4.1-2, está apresentado o mapa de suscetibilidade que abrange os limites 
da área de estudo, com abrangência regional para AII.

Figura 9.1.4.1-1 – Procedimentos metodológicos para elaboração da carta de suscetibilidade regional
IPT (2014) 
 
A área de estudo insere-se em um compartimento topográfico tipicamente de mar de morros 
(Ab’Sáber, 1966). Trata-se de morros com perfis tipicamente poli
no terço superior e retilíneas a côncavas no terço inferior, onde a declividade aumenta 
significativamente nas proximidades do fundo de vale. Os topos dos morros são exceção quanto a 
declividade acentuada, pois possuem perf
média a alta suscetibilidade a deflagração de movimentos gravitacionais de massa para áreas de 
morros com vertentes de alta a média declividade, com perfis majoritariamente retilíneos e/ou 
côncavos. 
A morfologia da área, como salientado, é formada por morros com perfis com declividades que 
variam de acordo com a posição na vertente. Como em geral possuem perfis retilíneos a côncavos no 
terço inferior das vertentes, os fundos de vale são bem encaixado
coletores principais, com destaque para o rio Parateí que apresenta trechos de planície de aluvionar 
sujeita a inundações periódicas. Portanto, a vulnerabilidade à ocorrência de áreas de inundação é 
pequena e estão associadas aos 
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suscetibilidade (alta, média e baixa) e indicam a propensão relativa dos terreno
2, está apresentado o mapa de suscetibilidade que abrange os limites 

da área de estudo, com abrangência regional para AII. 

Procedimentos metodológicos para elaboração da carta de suscetibilidade regional

se em um compartimento topográfico tipicamente de mar de morros 
se de morros com perfis tipicamente policonvexos, com vertentes convexas 

no terço superior e retilíneas a côncavas no terço inferior, onde a declividade aumenta 
significativamente nas proximidades do fundo de vale. Os topos dos morros são exceção quanto a 
declividade acentuada, pois possuem perfil plano convexo. Estas feições são classificadas como de 
média a alta suscetibilidade a deflagração de movimentos gravitacionais de massa para áreas de 
morros com vertentes de alta a média declividade, com perfis majoritariamente retilíneos e/ou 

A morfologia da área, como salientado, é formada por morros com perfis com declividades que 
variam de acordo com a posição na vertente. Como em geral possuem perfis retilíneos a côncavos no 
terço inferior das vertentes, os fundos de vale são bem encaixados com poucas exceções nos 
coletores principais, com destaque para o rio Parateí que apresenta trechos de planície de aluvionar 
sujeita a inundações periódicas. Portanto, a vulnerabilidade à ocorrência de áreas de inundação é 
pequena e estão associadas aos rios principais em áreas restritas de planície de inundação
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suscetibilidade (alta, média e baixa) e indicam a propensão relativa dos terrenos ao fenômeno 
2, está apresentado o mapa de suscetibilidade que abrange os limites 

 
Procedimentos metodológicos para elaboração da carta de suscetibilidade regional. Fonte: 

se em um compartimento topográfico tipicamente de mar de morros 
convexos, com vertentes convexas 

no terço superior e retilíneas a côncavas no terço inferior, onde a declividade aumenta 
significativamente nas proximidades do fundo de vale. Os topos dos morros são exceção quanto a 

il plano convexo. Estas feições são classificadas como de 
média a alta suscetibilidade a deflagração de movimentos gravitacionais de massa para áreas de 
morros com vertentes de alta a média declividade, com perfis majoritariamente retilíneos e/ou 

A morfologia da área, como salientado, é formada por morros com perfis com declividades que 
variam de acordo com a posição na vertente. Como em geral possuem perfis retilíneos a côncavos no 

s com poucas exceções nos 
coletores principais, com destaque para o rio Parateí que apresenta trechos de planície de aluvionar 
sujeita a inundações periódicas. Portanto, a vulnerabilidade à ocorrência de áreas de inundação é 

rios principais em áreas restritas de planície de inundação 
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FIGURA 9.1.4.1-2 - MAPA DE SUSCETIBILIDADE
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A Fragilidade Potencial Ambiental do Meio Físico é definida por condições naturais que favorecem a 
deflagração ou o predomínio de processos erosivos e de perda de solo, ou de excessiva acumulação 
de material que possam implicar risco à vulnerabilidade das morfologias, envolvendo ainda o próprio 
grau de comprometimento destas formas. Estes processos estão vinculados ao que se entende por 
funções morfogenéticas do meio físico, portanto, são respostas sistêmicas naturais. 
Sua ocorrência tem causas relacionadas à dinâmica dos processos de superfície do sistema físico, tais 
como: as características de magnitude e frequência das precipitações ou processos geomorfológicos, 
as declividades das vertentes e sua morfologia e morfometria, os tipos de solos e suas características 
físico-químicas, as coberturas vegetais e as práticas de uso e conservação da terra. 
Os ambientes podem ser classificados de acordo com a configuração do meio físico. Em geral, essa 
classificação identifica níveis de estabilidade e desenvolvimento da paisagem (Tricart, 1977). 
O mapeamento geotécnico ambiental de detalhe iniciou-se com a elaboração da Carta de Fragilidade 
Ambiental seguindo os procedimentos contidos em Ross (1994), fundamentada no conceito de 
Unidades Ecodinâmicas de Tricart (1977) que analisa o ambiente sob a ótica da geomorfologia 
sistêmica (CHORLEY, 1971). Essa concepção parte do pressuposto de que na natureza as trocas de 
energia e matéria estabelecem-se por meio de relações de equilíbrio dinâmico (Hack, 1960) e que 
por meio das intervenções antrópicas (NIR, 1983) geram-se condição de desequilíbrios. Tricart 
(1977), tendo como base a relação entre morfogênese e pedogênese, conceituou três categorias 
morfodinâmicas buscando caracterizar os meios em relação ao equilíbrio dinâmico em meios 
estáveis, intergrades e instáveis. Para Tricart (1977) e Tricart e Killian (1982) o meio estável é aquele 
onde a pedogênese prevalece sobre a morfogênese, os meios intergrades são aqueles com 
comportamento intermediário, com passagem gradual para os outros meios, e por fim os meios 
instáveis são aqueles nos quais os processos morfogenéticos superam os pedogenéticos. 
Partindo destes conceitos, Ross (1994) introduziu as bases e critérios para a delimitação de dois tipos 
de Unidades Ecodinâmicas: as Estáveis, que correspondem às áreas que se encontram em seu estado 
de conservação mais próximo ao natural e que tenham atingido seu estado de equilíbrio dinâmico, e 
as Instáveis, correspondentes às áreas que progressivamente sofreram a ação do homem como 
desmatamento entre outras decorrentes de várias atividades econômicas. A fim de que esses 
conceitos fossem utilizados no planejamento ambiental ampliou-se o conceito de Unidades 
Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente em vários graus que vão desde muito fraca a 
muito forte. As Unidades Ecodinâmicas Estáveis, que apesar de apresentarem equilíbrio dinâmico, 
passam a demonstrar uma Instabilidade Potencial frente às características naturais e possível 
intervenção antrópica em diferentes graus.  
No presente caso, elaborou-se um mapa de fragilidade do terreno aos processos de dinâmica, 
indicando os graus de fragilidade ambiental. Para a elaboração do mapa geotécnico ambiental, foi 
realizado levantamento bibliográfico e caracterização regional dos aspectos do meio físico que se 
apresentassem mais relevantes para a compreensão da dinâmica atual dos processos de superfície e 
de subsuperfície, de forma a proporcionar uma melhor compreensão do ambiente estudado a partir 
de uma visão multiescalar e integradora.  
A Carta de Fragilidade Ambiental individualiza as Unidades Ecodinâmicas, instáveis ou estáveis, por 
meio da correlação entre as classes de declividade, a pedologia, os tipos de uso e ocupação da terra, 
as formas de relevo e a litologia presentes na área. Para cada tema relacionado, adotou-se uma 
fragilidade potencial com base nos estudos realizados tanto em campo como em gabinete utilizando-
se das fontes primárias e secundárias, estabeleceu-se uma hierarquização da vulnerabilidade em 
cinco classes e a cada uma atribuiu-se um valor que varia de 1 a 5 sendo que as classes mais estáveis 
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apresentam valores mais próximos ao 1 e as mais vulneráveis estão próximas a 5. Tais classes 
apresentam a seguinte descrição: muito baixa (1), baixa (2), média (3), alta (4) e muito alta (5). 
Para a delimitação das classes de declividade, tomou-se por base os intervalos de classe já aplicados 
nos estudos de aptidão agrícola e associados aos processos erosivos, riscos de escorregamentos, 
deslizamento e inundações (Ross, 1994, 1999, 2004), conforme apresentado no Quadro 9.1.4.1-1. 
 
Quadro 9.1.4-1 - Fragilidade para as classes de declividades 

CLASSE FRAGILIDADE 
Até 6% Muito Baixa (1) 
6 a 12% Baixa (2) 

12 a 20% Média (3) 
20 a 30% Alta (4) 

Acima de 30% Muito Alta (5) 
 
Os parâmetros utilizados na classificação da fragilidade dos solos foram textura, estrutura, 
plasticidade, grau de coesão das partículas e profundidade/espessura dos horizontes superficiais e 
subsuperficiais, visto que essas características estão diretamente relacionadas com o relevo, litologia 
e clima (ROSS, 1994, 1999, 2004). Os valores para a vulnerabilidade dos solos são apresentados no 
Quadro 9.1.4-2. 
Quadro 9.1.4-2 - Fragilidade para os tipos de solos 

SUBTIPO FRAGILIDADE 
Cambissolo Háplico com associação com Neossolo Litólico Média (4) 

Gleissolo Háplico com associação complexa  Alta (4) 
 
A hierarquia dos tipos de uso e ocupação da terra é determinada pelo grau de proteção oferecida 
pela cobertura vegetal (ROSS, 1994, 1999, 2004), conforme apresentado no Quadro 9.1.4-3. 
 
Quadro 9.1.4-3 - Fragilidade para os usos e ocupações dos solos 

CLASSE FRAGILIDADE 
Pasto/Campo antrópico Alta (4) 

Hidrografia  Não Utilizado 
Mineração Muito Alta (5) 
Vegetação Baixo (2) 

Ocupação Isolada Alta (4) 
Solo Exposto Muito Alta (5) 

 
Também foram utilizados os dados referentes aos compartimentos de relevo extraídos do mapa 
geomorfológico de detalhe e tipos litológicos presentes na área.  
O cruzamento destas cinco informações resultou na Carta de Fragilidade Ambiental, representando a 
vulnerabilidade das áreas conforme a hierarquização já apresentada (ROSS, 1994). Após a elaboração 
do mapa síntese de fragilidade ambiental em ambiente SIG, procedeu-se ao mapeamento de feições 
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morfológicas que evidenciassem algum tipo de processo vinculado a erosões, assoreamentos, 
recalques, entre outros e morfologias que apresentam maiores propensões a deflagrações de 
processos ligados à dinâmica de superfície. Foram utilizados símbolos lineares, plotados no mapa 
síntese. Para complementação do mapeamento efetuou-se trabalho de campo para verificação de 
ocorrência de feições erosivas de assoreamentos como também aquelas ligadas a outros processos 
que dominam a morfodinâmica da área. Na Figura 9.1.4.1-3 é apresentado o Fluxograma simplificado 
com os procedimentos básicos para geração da carta geotécnica ambiental. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9.1.4.1-3 – Fluxograma da elaboração do Mapa Geotécnico 

 

9.1.4.2 Resultados obtidos 
Por meio do mapeamento de fragilidades, é possível identificar e analisar os ambientes em função de 
seus diferentes níveis de fragilidade. Com estas informações, podem ser apontadas as áreas onde os 
graus de fragilidade são mais baixos, favorecendo, desta forma, determinados tipos de inserção, e 
também aquelas áreas mais frágeis onde são exigidas ações tecnicamente mais adequadas a essas 
condições (SPÖRL, 2001). 
Algumas dessas áreas, sob o aspecto ambiental, são mais ou menos frágeis, dependendo de diversos 
fatores, tais como: substrato rochoso, ocorrência ou ausência de cobertura vegetal, morfologia e 
morfometria das formas de relevo, relações entre pedogênese e morfogênese, aspectos que 
condicionam os processos geológicos e geomorfológicos. Tais processos superficiais e subsuperficiais 
da dinâmica atual da área sofrem alterações pela inserção da variável antrópica. A ação 
antropogênica altera o balanço geomorfológico (produção, retirada, transporte e deposição) 
atingindo os limiares para a aceleração de processos e até introduzindo novos processos que não 
existiam na área. Estes processos acontecem entre as interações rocha-solo-relevo (pedogênese e 
morfogênese) e os agentes de transformação vegetação-água-clima (intemperismo) e por fim, não 
de menor importância, a variável humana, que modifica as relações naturais. 
Na Figura 9.1.4.2-1, está apresentado o mapa de Fragilidade ou Geotécnico Ambiental de detalhe. 
Quanto ao grau de fragilidade, a leitura do mapa possibilita a visualização da distribuição espacial das 
fragilidades potenciais na área de estudo e as porcentagens de ocorrência de cada nível atingido pelo 
terreno mapeado, conforme apresentado na Tabela 9.1.4.2-1. 
Tabela 9.1.4.2-1 - Áreas de fragilidade potencial 

Altimetria 

Hidrografia 

MapaHipsométrico 

MapaClinográfico 

Usoeocupação da 
terra 

Mapa de Fragilidade 
Ambiental 

Processos 
geomorfológicos  

Mapa 

Geotécnico 
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Classe de Fragilidade Total (em ha) Porcentagem % 
Baixa (2) 14,40 3,27 
Média (3) 145,32 33,07 

Alta (4) 259,90 59,15 
Muito Alta (4) 19,82 4,51 

Total 439,4689 100 
 

A classe com maior ocorrência é a de fragilidade alta perfazendo cerca de 60% da área mapeada 
(AID), englobando os morros mais com vertentes declivosas. Logo após aparecem as médias 
fragilidades, com cerca de 33%, que se concentram também nos morros nas vertentes menos 
declivosas, nos topos convexos e em trechos restritos de planícies de inundação, onde podem 
ocorrer cheias periódicas. As áreas com graus de fragilidade muito alta são cerca de 4,5% e estão 
locadas nos locais onde há intervenção antrópica, com cortes e aterros. São áreas onde ocorrem a 
cava e depósito de estéril (Foto 9.1.4.2-1) e outros setores com solo exposto que possuem taludes 
inclinados. Ainda foi identificado pequeno trecho de nível de fragilidade baixo com cerca de 3%, em 
setores de topos planos e setores restritos de planícies de inundação.  
Conclui-se que os processos observados na área são condicionados, em sua maioria, pelo tipo de 
solo, embasamento rochoso, estruturas, declividade, forma de relevo, cobertura vegetal e clima, 
juntamente com a inserção das atividades antrópicas que em conjunto com as características 
naturais impuseram uma fragilidade média a baixa a área. De modo geral, não foram constatados 
processos ligados a grandes escorregamentos gravitacionais, voçorocas e ravinamentos. Não foram 
constatadas, subsidências, recalques, tombamentos, quedas de blocos e colapsos. Porém, ocorre na 
área pequenos sulcos causados por fluxo turbulento das águas pluviais em cortes de estrada de 
acesso na propriedade (Foto 9.1.4.2-2). Em trechos com alta declividade, nos setores com cortes ao 
longo da estrada que leva ao antigo pesqueiro foram observadas feições erosivas nos taludes 
formados por cortes em solo (Fotos 9.1.4.2-2 e 9.1.4.2-3). Por fim, foram identificados setores com 
processo de assoreamento no curso d’água que drena a área de estudo, imediatamente a montante 
da Administração (Fotos 9.1.4.2-5 e 9.1.4.2-6). 
 

 Foto 9.1.4.2-1 – Depósito de estéril onde estão sendo depositados material terroso e rochas alteradas 
advindas da área de lavra. Neste local as fragilidades são altas e muito altas devido a declividade e o solo 
exposto. 
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 Foto 9.1.4.2-2 – Feição erosiva identificada na área de estudo às margens da estrada que dá acesso 
ao antigo pesqueiro desativado. 

 
 

 
Foto 9.1.4.2-3 – Feição erosiva identificada na área de estudo às margens da estrada que dá acesso 
ao antigo pesqueiro desativado. 
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Foto 9.1.4.2-4 – Feição erosiva com pequenos sulcos ocasionados pelo fluxo de água pluvial, 
identificada na área de estudo às margens da estrada que dá acesso ao depósito de estéril. 

 

 Foto 9.1.4.2-5 – Processo de assoreamento identificado próximo ao curso d’água que drena a área 
de estudo, a jusante da Administração da Pedreira Dovalle. 
 

 Foto 9.1.4.2-6 – Curso d’água com processo avançado de assoreamento na área de estudo, 
imediatamente a jusante da Administração da Pedreira Dovalle. 
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Figura 9.1.4.2-1 - Mapa geotécnico ambiental de detalhe
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Mapa geotécnico ambiental de detalhe 
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9.1.5 CLIMA 
A área pretendida pela Pedreira Dovalle para ampliação da área de lavra de gnaisse e ampliação do 
depósito de estéril localiza-se no município de Santa Isabel no estado de São Paulo. Conforme 
classificação de Köppen, o clima da área de estudo é do tipo Cwa, clima subtropical úmido, com 
chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C 
(ROLIM, et al., 2007). 

Nimer (1989) destaca que a posição e a topografia acidentada da região sudeste constituem os 
fatores estáticos que, em interação com os fatores dinâmicos, respondem pela diversificação 
climática na região. A sua posição latitudinal determina a transição entre os climas quentes das 
baixas latitudes e os mesotérmicos do tipo temperado das latitudes médias. Além disso, a 
proximidade do Oceano Atlântico aumenta a umidade do ar e diminui as amplitudes térmicas e os 
contrastes morfológicos favorecem a variação térmica e as precipitações graças à influência da 
orografia.  

Porém, a compreensão do clima depende da compreensão das relações entre os fatores fixos e a 
circulação atmosférica regional. O sudeste brasileiro recebe o deslocamento de duas massas de ar 
que regem a dinâmica climática regional, a saber: a Massa Tropical Atlântica (MTA), originada no 
centro das altas pressões subtropicais do Oceano Atlântico tem por características temperatura e 
umidade elevada. Ocorre principalmente no verão, e é atraída pelas áreas de baixa pressão formadas 
no interior do continente. No inverno, a Massa Polar Atlântica (MPA) atua de maneira intensa. 
Originada no Oceano Atlântico, próximo à porção centro-sul da Patagônia, a MPA possui baixas 
temperaturas e baixa umidade. É atraída pelas baixas pressões do interior do continente e recebe 
influência do relevo. A essa massa de ar estão associados os baixos índices de umidade do ar e de 
pluviosidade que ocorrem nesta época do ano (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
A circulação atmosférica da região sudeste é caracterizada pela atuação e interação entre o 
anticiclone móvel polar e o anticiclone subtropical semifixo do Atlântico Sul, além da penetração das 
correntes perturbadas de Sul, de Oeste e de Leste. O anticiclone semifixo do Atlântico Sul apresenta-
se como uma massa de ar tropical, com temperaturas mais ou menos elevadas e forte umidade 
específica. O seu domínio mantém a estabilidade do tempo que somente cessa com a participação de 
correntes perturbadas. As correntes perturbadas de Sul são representadas pela invasão do 
anticiclone polar, mais frequentes no verão e responsáveis pela abundante precipitação. As 
correntes perturbadas de Oeste atuam entre meados da primavera e do outono quando ocorre a 
invasão de ventos de W a NW trazidos por linhas de instabilidade tropical, acarretando chuvas e 
trovoadas, as chamadas chuvas de verão. As correntes perturbadas de Leste deslocam-se de E para 
W, são acompanhadas de chuvas que anunciam sua passagem e são mais frequentes no inverno, e, 
secundariamente no outono, sendo raras na primavera-verão (NIMER, 1989). 
A dinâmica atmosférica característica da região Sudeste apresenta duas situações distintas, uma no 
verão, com predomínio das correntes de leste, originadas pelo deslocamento dos ventos alísios, 
materializadas na baixa troposfera pela Massa Tropical Atlântica. Este sistema produz estabilidade do 
tempo e, à medida que penetra pelo interior da região, provoca elevação das temperaturas e 
diminuição da umidade em sua trajetória. No inverno, as correntes de sul e, particularmente, a 
penetração do anticiclone polar atlântico, provocam a formação de extensas zonas de perturbação 
frontal, no confronto das massas tropicais, de sentido leste/norte e as equatoriais, em sentido 
noroeste/oeste, responsáveis por quase 2/3 da gênese pluvial da região sudeste (SANT’ANNA NETO, 
2005). 
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A Região Sudeste apresenta uma diversificação climática, considerando-se o regime de temperatura, 
decorrentes de fatores de ordem estática (aspectos geográficos) e de natureza dinâmica (circulação 
atmosférica), que atuam simultaneamente e em constante interação. Situa-se numa área de 
transição entre os climas quentes das latitudes baixas e os climas mesotérmicos de tipo temperado 
das latitudes médias (MONTEIRO, 1976). Nas latitudes baixas (zona tropical) o traço mais marcante 
do clima é definido por duas estações, a chuvosa e a seca, e nas latitudes médias (zona temperada), 
embora existam quatro estações mais ou menos definidas, dentre as quais uma de chuvas mais 
abundantes e outra com seca ou pouco chuvosa, o que mais define seu clima é a variação de 
temperatura durante o ano. Outra importante característica dessa região é a distinção entre as 
temperaturas máximas diárias registradas no verão e as mínimas observadas no inverno, em função 
de sua latitude e em relação aos sistemas de circulação atmosférica. 
Nas regiões tropicais do Brasil, sopram frequentes ventos de leste e nordeste oriundos das altas 
pressões subtropicais, ou seja, do anticiclone semifixo do Atlântico Sul. O domínio dessa massa de ar 
tropical (anticiclone do Atlântico) mantém a estabilidade do tempo, com tempo ensolarado que 
somente cessa, praticamente, com a chegada de correntes perturbadas. Estas correntes, de 
incidência eventual, são responsáveis por instabilidades e bruscas mudanças de tempo, geralmente 
acompanhadas de chuvas.  
Sant’anna Neto (2011) destaca que a posição latitudinal e a localização do Estado de São Paulo 
determinam um caráter transicional climática caracterizado pelo confronto entre os sistemas 
tropicais e os extratropicais (polares) e o desenvolvimento dos fenômenos frontológicos. 
Segundo Monteiro (1973) “o território paulista sofre influência de quatro massas de ar principais: as 
massas tropicais Atlântica e Continental, a Equatorial Continental e Polar Atlântica. Aqui se dá o 
encontro dessas massas de ar e, consequentemente, as perturbações decorrentes. Esse fator se alia à 
posição, do território, na faixa limítrofe entre duas grandes regiões climáticas da vertente Atlântica 
da América do Sul. Justamente a transição entre o Brasil Oriental e o Brasil Meridional”, 
permanentemente úmido e o Brasil Central, com alternância de períodos seco e úmido bem definidos 
(...)”.  
A Figura 9.1.5-1 mostra a circulação das massas de ar na América do Sul, nos meses de janeiro 
(verão) e julho (inverno) e permite identificar as massas de ar e frentes que atuam em todo o 
território brasileiro.  

Página: 310



 

178 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 9.1.5-1 - Circulação das massas de ar na América do Sul, nos meses de janeiro (verão) e julho (inverno) 
com as incursões das massas e frentes identificadas por setas. (Onde: Ea= Equatorial Atlântica, Ep= 
Equatorial Pacífica, Ec= Equatorial Continental, Tc= Trop 

Monteiro (1973) analisa a circulação atmosférica em São Paulo e assinala que o fator determinante 
para quantidade e distribuição das chuvas deve-se à circulação e choques das correntes atuantes. “A 
pluviosidade é consequência da atuação das principais correntes de circulação atmosférica da 
vertente atlântica na América do Sul e, sobretudo do choque entre elas. A Frente Polar Atlântica, que 
oscila do rio da Prata até próximo do Equador, é a principal responsável pela gênese das chuvas aqui 
caídas”.  
Entre os meses de dezembro e fevereiro são observados os mais elevados índices totais de chuvas de 
todo o ano. Em geral, as chuvas concentram-se nos finais dos dias, apresentam volumes elevados em 
curtos períodos de tempo. São chuvas típicas de verão, que normalmente são acompanhadas de 
rajadas de vento, trovoadas e descargas elétricas. As chuvas mais intensas ocorrem na porção leste 
do Estado. Janeiro é o mês com maior índice de pluviosidade,assim como o mais quente, situando-se 
a média das máximas entre 30 °C e 32 °C.  
De maio a agosto, as temperaturas são sensivelmente mais baixas, atingindo o mínimo entre junho e 
julho, em decorrência da entrada de massas de ar frio com maior frequência e intensidade. No 
inverno, é frequente a atuação da Frente Polar Atlântica (FPA), que empurra as massas tropicais para 
o norte do país. Observam-se então, quedas de temperatura e pluviosidade na região, as chuvas são 
acompanhadas de trovoadas, o ar é frio e seco. Também é comum a atuação da Massa Polar 
Atlântica (MPA), ocasionando tempo bom e seco. O mês de julho é o mais significativo do inverno, 
apresentando registros de temperaturas mais baixas, geadas, nevoeiros e raras ocorrências de neve, 
devido à grande quantidade de incursões de massas de ar frio, oriundas de latitudes mais altas. O 
mês de agosto ainda é caracterizado por sucessivas incursões de frentes frias, acompanhadas de 
fortes massas de ar frio, quando ainda são registradas temperaturas baixas. 
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Os meses de setembro e outubro caracterizam-se pelo início da transição entre a dinâmica de 
circulação atmosférica de inverno e de verão, quando se observa a entrada das massas polares no sul 
do Brasil ocorre com menor frequência em relação aos meses de inverno, sendo notável o aumento 
na temperatura média mensal.  
A área de estudo apresenta como principais controles climáticos a maritimidade, o relevo, como a 
barreira da escarpa da Serra do Mar e Mantiqueira, além de conjuntos serranos mais próximos como 
destaque para Serra do Itapeti, a altitude e a proximidade com o Trópico de Capricórnio (latitude). 
Juntamente com esses controles que agem sob o clima da região, a dinâmica dos sistemas frontais e 
anticiclônicos polares com as várias incursões durante o ano, principalmente no outono e inverno, 
dão feição a um tipo de clima tropical com forte influência das correntes perturbadas do sul. 
A baixa altitude interage com a proximidade dos relevos mais proeminentes provocando altos índices 
de temperatura e precipitação durante boa parte do ano por ação do efeito orográfico sobre o clima. 
A proximidade com as regiões mais atingidas do sul do Brasil pelas frentes frias contribui para a 
sensível queda de temperatura durante o inverno, por ocasião das incursões da Frente Polar 
Atlântica. 

9.1.5.1 Clima Local 
A caracterização do clima local da área de estudos foi baseada na série de dados registrados na 
estação meteorológica Mirante de Santana/SP do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A 
adoção da série de dados desta estação meteorológica considerou que não há estação meteorológica 
oficial no município de Santa Isabel e há proximidade entre o município e a estação Mirante de 
Santana/SP. Foram gerados gráficos e análises sobre os seguintes elementos climáticos: 
temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, insolação e ventos uma vez 
que são importantes elementos do clima e cuja distribuição temporo-espacial definem os padrões 
meteorológicos de um local. 
O Quadro 9.1.5.1-1, a seguir, apresenta os dados de identificação e localização da estação 
meteorológica Mirante de Santana /SP do INMET. 

Quadro 9.1.5.1-1 - Informações sobre a estação climatológica selecionado 
Estação Estação Código 

WMO 
Latitude (º) 

S 
Longitude (º) 

W 
Altitude 

(m) UF Município 
Mirante 

de 
Santana 
(83781) 

A701 23,496294 46,620088 785,64 SP São Paulo 

Fonte: INMET (2021). 
 
Temperatura 

A Figura 9.1.5.1-1 representa a variação anual da média térmica mensal para os componentes da 
média máxima, média mínima e média compensada. O gráfico de temperaturas representa os dados 
da estação Mirante de Santana/SP do INMET para o período de 1984 a 2019.  
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Figura 9.1.5.1-1 - Variação da temperatura em Mirante de Santana/SP.Fonte: INMET (2021). 

 
Considerando a curva definida pelos dados de temperatura média a amplitude térmica anual atinge, 
aproximadamente, 6,4ºC.  Destacam-se os meses de julho como o mais frio, com 17,9ºC e fevereiro o 
mais quente, com 24,3ºC. A temperatura média anual do período histórico da estação do INMET é 
21,2ºC revelando um clima de temperaturas amenas.   
Na estação Mirante de Santana/SP, as médias térmicas mínimas não atingiram 20,0ºC em nenhum 
mês e variam entre 19,6º C em janeiro a 12,6º C em julho registrando uma amplitude de 7ºC. 
Na curva de temperaturas máximas, observa-se que a mais elevada atingiu 29,0ºC em janeiro e a 
menor temperatura nesta curva registrou 22,6ºC em julho. Assim, ocorreu uma variação de 6,4ºC nas 
temperaturas máximas.  
 
Pluviosidade x Temperatura 

O climograma apresentado a seguir na Figura9.1.5.1-2 relaciona a variação anual da precipitação 
média mensal e as médias mensais da temperatura. Para a elaboração do climograma de Mirante de 
Santana/SP foram utilizados os dados da estação do INMET para o período de 1984 a 2019. 
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Figura 9.1.5.1-2– Climograma de Mirante de Santana/SP.Fonte: INMET (2021). 

 
É possível observar que ocorrem dois períodos bastante distintos no que tange à distribuição 
temporal da pluviosidade e da temperatura, definindo um intervalo com ocorrência de maiores 
temperaturas e pluviosidade entre os meses de primavera-verão e um período entre outono-inverno 
com menores temperaturas e menor pluviosidade, caracterizando o ritmo climático com duas 
estações. 
A variação térmica anual é pouco expressiva, com amplitude térmica anual média de 6,4ºC, sendo 
que os meses mais quentes (dezembro, janeiro, fevereiro e março) apresentaram temperatura média 
em torno de 23,7ºC. No inverno as temperaturas decaem com os meses de maio, junho, julho e 
agosto apresentando média de 18,3ºC para o período.  
Pela leitura dos climogramas, é possível observar que não há seca durante o ano, apesar de o inverno 
apresentar os mínimos pluviométricos registrados. Os verões apresentam as maiores temperaturas e 
com chuvas mais concentradas. Os sistemas atmosféricos atuantes na área, especialmente a Massa 
Tropical Atlântica e a Massa Tropical Polar são responsáveis pelo período anual sem seca, 
respondendo pela chuva o ano todo e sua distribuição temporal, além da variação térmica. 
Para a estação de Mirante de Santana/SP, destacam-se dezembro, janeiro e fevereiro como os meses 
mais chuvosos com média pluviométrica de 226,9 mm para o período, sendo janeiro o mês mais 
chuvoso com 253,3 mm. A estiagem coincide com o outono-inverno, porém sem período seco. Sendo 
o trimestre de menor precipitação junho, julho e agosto, com valores máximos de 58 mm e 
reduzindo ao mínimo de 35 mm em agosto.  
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Umidade Relativa do Ar 

A Figura 9.1.5.1-3 representa a distribuição da umidade relativa do ar para a estação de Mirante de 
Santana/SP do INMET referente ao período de 1984 a 2019. 

 
Figura 9.1.5.1-3 – Umidade relativa do ar em Mirante de Santana/SP. Fonte: INMET (2021). 

 
Os meses com maior umidade do ar coincidem com os mais chuvosos, janeiro apresentou umidade 
relativa de 74,5%, enquanto os meses com menor umidade relativa concentraram-se nos meses mais 
secos, sendo 67,2% em agosto. Entretanto, também é possível notar que meses menos chuvosos 
como junho, julho e agosto a umidade relativa do ar não foi inferior a 67%, possivelmente associada 
às temperaturas mais baixas que diminuem a evaporação e mantendo um nível ainda adequado à 
saúde das pessoas. Ressalta-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que índices 
inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. 
 
Pressão Atmosférica 

Na prática meteorológica, a pressão atmosférica é reduzida ao nível do mar para eliminar os efeitos 
de altitude, tornando-a comparável espacialmente, bem como para permitir a identificação das 
configurações dos sistemas atmosféricos.  

De uma forma geral, a pressão atmosférica em qualquer ponto da superfície terrestre está oscilando 
de forma contínua com o tempo. Por isso, pode variar, em um mesmo lugar, com a hora do dia, 
estação do ano, como também, de local para local, ao mesmo tempo.  
A estação de Mirante de Santana/SP disponibiliza dados para este parâmetro para o período 
histórico de 1984 a 2019 e estão representados na Figura 9.1.5.1-4, a seguir. 

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
em

pe
ra

tu
ra

 m
éd

ia
 (

°C
)

U
ni

da
de

 R
el

at
iv

a 
(%

)

Meses

Umidade Relativa (%) Temperatura Média

Página: 315



 

183 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 9.1.5.1-4– Pressão atmosférica em Mirante de Santana/SP. Fonte: INMET (2021). 

 
É possível observar na Figura 9.1.5.1-4 que o maior valor de pressão atmosférica foi registrado no 
mês de julho e é igual a 697,3 mmHg e ao longo de todo o ano nunca está abaixo dos 692 mmHg. 
Esses valores de pressão podem influenciar na ocorrência de chuvas, uma vez que áreas de alta 
pressão impedem a formação de nuvens, e baixas pressões concentram a formação de nuvens. Esta 
relação entre pressão atmosférica e chuvas pode ser identificada na estação Bragança Paulista/SP 
que apresenta menores valores de pressão no período primavera-verão, estação tipicamente 
chuvosa, e, outono-inverno que é o período seco apresenta os maiores valores para este parâmetro. 
 
Insolação 

A insolação de determinada região é contabilizada pelo número de horas que a luz do sol atinge a 
superfície terrestre durante determinado período, sem interferências de nuvens.  

No gráfico apresentado na Figura 9.1.5.1-5 estão representados os dados de radiação disponíveis 
para a estação Mirante de Santana/SP para o período histórico de 1984 a 2019 medidos em número 
de horas com insolação durante o dia. 
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Figura 9.1.5.1-5 – Insolação em Mirante de Santana/SP. Fonte: INMET (2021). 

Os meses de primavera a verão apresentam maior número de horas de insolação alcançando entre 
novembro a março valores sempre acima de 7,8h e são menores no período de outono-inverno 
recebendo em agosto apenas 6,4h, o mês com menor número de horas recebendo insolação. 
Observa-se no gráfico representado na Figura 9.1.5.1-5 que em julho ocorre um aumento do número 
de horas que atinge 7,2 horas de insolação o que se justifica pela constância da atuação dos sistemas 
atmosféricos das altas pressões que garantem um céu com baixa nebulosidade, desta forma, com 
mais horas de insolação, como pode ser observado. Por outro lado o mês de fevereiro apresenta 
diminuição no número de horas de insolação passando de 8,3h em janeiro para 7,9h em fevereiro e 
retornando a 8,1h em março. Esta queda verificada em fevereiro pode estar associada à presença de 
alta nebulosidade dos períodos chuvosos. 
Portanto, a alta nebulosidade predominante nos períodos chuvosos e as incursões de massas 
polares, são os principais elementos que controlam quantidade de insolação diária.  
 
Ventos 

Os ventos são causados pelas diferenças existentes no aquecimento da atmosfera, sendo resultantes 
do deslocamento de massas de ar, devido à diferença de pressão atmosférica entre dois locais ou 
entre duas áreas distintas, sendo também influenciado por efeitos da rugosidade da superfície.  
A intensidade e a direção dos ventos resultam da variação espacial e temporal do balanço (saldo) de 
energia à superfície, que induz variações no campo de pressão atmosférica e, consequentemente, 
nos ventos. Por isso, o ar em movimento se desloca de áreas de maior pressão (mais frias) para as de 
menor pressão (mais aquecidas). Quanto maior for a diferença de pressão entre dois pontos, maior 
será a velocidade.  
Na Figura 9.1.5.1-6 está apresentado o gráfico em forma de rosa dos ventos para o posto 
meteorológico de Mirante de Santana/SP do INMET, foram utilizados dados diários disponíveis para 
o período de 2007 a 2020. 
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Figura 9.1.5.1-6-Rosa dos ventos para Mirante de Santana/SP.Fonte: INMET (2021). 
 
Os dados sobre direção predominante dos ventos expressos na Figura 9.1.5.1-6 para a estação 
Mirante de Santana/SP mostram que a região apresenta registros predominantes de brisa e calmaria, 
com velocidades mais acentuadas para leste e sudoeste. As direções predominantes foram aquelas 
que atingiram os quadrantes leste e sudeste, com velocidades maiores para os de origem noroeste. 
Os ventos vindos do quadrante norte tiveram menor frequência e velocidades baixas.  
Os ventos que sopram do quadrante NE/E são explicados pela circulação atmosférica geral de ventos 
alísios, relacionados ao Centro de Alta Pressão do Atlântico. As direções S e SE relacionam-se ao 
avanço de frentes frias, especialmente no outono e inverno.  
A classificação da velocidade dos ventos é feita através da escala de Beaufort que classifica os ventos,  
de acordo com a escala de velocidade. Para a estação estudada ocorre calmaria, aragem e com 
menor frequência brisas. As maiores velocidades concentram-se no quadrante NW no período 
analisado. 
9.1.6 HIDROGRAFIA 
O município de Santa Isabel está inserido na bacia do reservatório do Jaguari, formada 
principalmente pelo rio Pilões, com o afluente ribeirão Vermelho, ribeirão Jararaca, ribeirão Fazenda 
Velha e pelo rio Jaguari, além do ribeirão Araraquara e rio Parateí. O Plano Diretor do Município1 

                                                           
1https://santaisabel.sp.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/10/Lei-Compl.-184-2016-Plano-Diretor-Lei-
Complementar-106-1.pdf 
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destaca na rede hidrográfica que drena o município de  Santa Isabel os seguintes corpos hídricos: Rio 
Parateí; Rio Jaguari; Represa do rio Jaguari; Rio dos Pilões; Ribeirão Araraquara, conforme descrição a 
seguir. 
A bacia hidrográfica do reservatório Jaguari que, por sua vez, faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, 
pertence à UGRHI 02 – Paraíba do Sul, subcomitê da bacia do rio Jaguari pertencente ao Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Figura 9.1.6-1). 
Dos 39 municípios paulistas, 34 pertencem à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 
UGRHI-2-Paraíba do Sul, dentre os quais Santa Isabel, e abriga quase 5% da população paulista. 
Pouco mais de 90% dos habitantes residem nas áreas urbanas; 89% do total de esgoto produzido é 
coletado e desse total, 33% é tratado.  
De acordo com a CETESB (2008a), as principais características dessa UGRHI são:  
• Área de drenagem: 14.444 km²  
• Constituintes principais: Rios Paraibuna e Paraitinga, formadores do rio Paraíba do Sul e rios 

Parateí, Jaguari e Una  
• Usos do solo: caracteriza-se pela presença de atividades de uso do solo tão complexas 

quanto diversificadas. Possui alta densidade populacional, sendo 3 dos municípios que a 
compõem pertencentes à maior região metropolitana do país. A porção sudoeste desta 
UGRHI é protegida pelas Leis de Proteção aos Mananciais – 898/75 e 1.172/76  

• Usos da água: abastecimento público, uso industrial e irrigação  
• Principais atividades: indústrias aeronáutica, automobilística, química, mecânica, 

eletroeletrônica, extrativista e de papel e celulose e centros de pesquisa tecnológica com 
mão-de-obra especializada; loteamentos; atividades pecuárias; agricultura, destacando-se a 
cultura de arroz, feijão e milho  
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Figura 9.1.6-1 - Mapa da UGHRI 2 – Paraíba do Sul. Fonte: http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhps/apresentacao 
A bacia do Paraíba do Sul estende-se pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, inclusive 
a sub-bacia do reservatório Jaguari. A região é drenada pelos rios Jaguari, Pilões e afluentes formadores 
do reservatório do Jaguari. Ocupa aproximadamente 55.500 km², assim distribuídos: estados de São 
Paulo (13.900 km²), Rio de Janeiro (20.900 km²) e Minas Gerais (20.700 km²), abrangendo 180 
municípios (88 em MG, 53 no RJ e 39 em SP), com 88,79% desta população vivendo em áreas urbanas. 
Apesar de a bacia do Rio Paraíba do Sul ser fortemente urbanizada e industrializada, o principal usuário 
da água em termos de volume de captação é o setor agrícola, principalmente para irrigação (49,73 
m³/s). Não levando em consideração as transposições dos rios Paraíba do Sul (160 m³/s) e Piraí (20 m³/s) 
para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), o abastecimento urbano utiliza cerca de 16,50 
m³/s enquanto o setor industrial capta 13,65 m³/s, superando somente o setor de pecuária, cujo 
consumo é inferior a 4 m³/s. 
O rio Paraíba é formado a partir das águas represadas pelas barragens dos rios Paraibuna e Paraitinga, 
que formam uma represa de cerca de 176 km² de área. O reservatório, único formado por esses 
barramentos, tem como principal papel regularizar as vazões do Paraíba mediante a operacionalização 
de seus 2.636 hm³ (volume útil). A descarga máxima, através de turbinas e válvulas, é de 120 m³/s na 
cota 714 metros, quando se inicia o vertimento através de um vertedor de descarga livre (tulipa) que 
pode atingir uma descarga de 671 m³/s na cota 716,50 metros. A cerca de 4 km a jusante, outro 
barramento, em Santa Branca, controla a vazão de descarga através de três válvulas dispersoras com 
capacidade de liberação de 275 m³/s, além de duas comportas de setor capazes de descarregar até 
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1.300 m³/s. Tendo entrado em operação em 1952, até hoje é operada pela Light – Serviços de 
Eletricidade. Em Portaria datada de 24/2/77, do DNAEE, que estabelece as normas de operação dos 
reservatórios integrantes do Plano de Regularização do Rio Paraíba, as comportas de Santa Branca são 
obrigadas a permanentemente liberar uma vazão mínima de 40 m³/s.  
Após percorrer cerca de 90 km, o Rio Paraíba recebe as águas de um de seus maiores afluentes, o Rio 
Jaguari tem suas águas represadas compondo o sistema regulador das vazões. 
A sub-bacia do Rio Jaguari localiza-se no extremo oeste da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 
afluindo em sua margem esquerda e orientando-se de sudoeste para nordeste. Possui área de 1.767,32 
km², tendo suas cabeceiras nascendo na Serra da Mantiqueira e no divisor de águas da bacia 
hidrográfica do Alto Tietê (CPTI, 2001). Sua área equivale a menos de 10% do total da Bacia do Paraíba e 
conta com população estimada em cerca de 1,8 milhão de habitantes (Projeções SEADE 2014), 
alcançando já cerca de 20% do total de população da Bacia do Paraíba.  
A sub-bacia do Rio Jaguari contém importante área de reservatório que, juntamente com as represas de 
Santa Branca, Paraibuna e Paraitinga, controla a saída de água para o Rio Paraíba do Sul e produz 
energia elétrica através da Usina Hidrelétrica do Jaguari (UHE Jaguari, com a produção de 27,6 MW). Seu 
território é formado pelos seguintes municípios: Arujá, Guarulhos, Igaratá, Jacareí, Santa Isabel, 
Monteiro Lobato e São José dos Campos, sendo que apenas dois deles situam-se inteiramente na UGRHI 
do Paraíba do Sul: Santa Isabel e Igaratá.  
São usos atuais dos recursos hídricos da sub-bacia do Rio Jaguari: a regularização (Reservatório do 
Jaguari), abastecimento público, industrial e irrigação. O abastecimento público dos municípios da sub-
bacia do Jaguari pertencentes à UGRHI-2 é de responsabilidade de: 
• Jacareí: SAAE – Sistema Autônomo de Águas e Esgotos de Jacareí;  
• Santa Isabel: DAE – Departamento de Águas e Esgotos de Santa Isabel; 
• Demais municípios: SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 

A disponibilidade hídrica superficial da sub-bacia do rio Jaguari, segundo estimativas daCooperativa de 
Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais - CPTI (2001), apresenta precipitação média plurianual de 
1.475,4 mm, vazão específica (Qesp) de 17,0 l/s km, vazão média de longo período (Qmédia) de 
30.053,9 l/s e vazão mínima de 7 dias com período de retorno de 10 anos (Q7,10) de 9.993,6 l/s.  
A bacia do Reservatório Jaguari reveste-se de importância por ser uma sub-bacia de um dos principais 
afluentes do rio Paraíba do Sul, de modo que pesam sobre ela expectativas em relação à gestão 
compartilhada dos seus recursos hídricos, segundo as diretrizes tanto do Sistema de Gestão Federal 
quanto do Estadual, além das demandas municipais.  
O Reservatório do rio Jaguari foi construído na década de 1970 para fins de geração de energia elétrica 
(potência instalada de 27,6 MW) entrando em operação comercial em 1972.  
A represa tem 22 quilômetros de extensão e 56 km² de área e passa pelas cidades de Santa Isabel, 
Igaratá, São José dos Campos e Jacareí. Ela corta Igaratá e o Vale do Paraíba seguindo até a cidade de 
Campos no Rio de Janeiro2. 
Além da função de geração elétrica, o reservatório tem por objetivo garantir uma vazão regularizada 
para o curso principal do rio Paraíba do Sul de, no mínimo, 10,0 m³/s ou 43,0 m³/s no período de seca 
                                                           
2https://libifsp.com.br/represa-santa-isabel-represa-de-jaguari/ 
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(entre junho e novembro), podendo ser ampliada em situações de emergência como, por exemplo, para 
diluição de poluentes dos cursos de água a jusante. Mais que isso, constitui-se, potencialmente, em 
excelente manancial para abastecimento público, cuja utilização é ainda pouco explorada, 
especialmente se preservadas as suas características de qualidade. 
Um grande trecho do Rio Jaguari foi ocupado pelo reservatório que compõe o sistema regulador das 
vazões, o qual recebe a contribuição lateral de diversos afluentes de pequeno porte. No município de 
Santa Isabel as contribuições são representadas pelo ribeirão Araraquara (que drena a área urbana) e o 
rio Pilões.  
A Portaria DNAEE nº 22, de 24/2/1977, solicita a garantia de descarga mínima de 10 m³/s a partir do 
reservatório do Jaguari, e segundo normas de operação, exceto quando as condições hidrológicas não 
exijam, durante o período seco (junho a novembro), a descarga deve ser de 42 m³/s. Durante o período 
mais úmido (dezembro a maio) a água deve ser retida, sendo liberada até a descarga mínima de 10 
m³/s, como definido pela portaria.  
O município de Santa Isabel está inserido totalmente na bacia do Reservatório Jaguari e atualmente 
representa um eixo bem definido de crescimento de núcleos padrões populares na porção Nordeste do 
município que está em expansão. 
A sub-bacia do Jaguari é uma porção territorial bastante preservada e abrange o contraste morfológico 
entre a serra da Mantiqueira de formação cristalina e o vale do Paraíba de formação sedimentar.  
Por outro lado, entretanto, na malha urbana, o município de Santa Isabel é recortado pelo Ribeirão 
Araraquara e seus afluentes, totalmente poluídos, ao longo dos quais foram, historicamente, 
concentrando as edificações e atualmente as ocupações ribeirinhas encontram-se consolidadas, 
inclusive passando esta rede hidrológica, dentro do centro da cidade.  
Ab’Sáber (1952b) destaca o papel do Ribeirão Araraquara, que se orienta de sudoeste para nordeste 
como fator natural que orientou o surgimento e crescimento da cidade de Santa Isabel. Segundo o 
autor, a cidade surgiu e cresceu numa planície alveolar deste curso d’água. Além disso, Ab’Sáber (1952b) 
afirma que o caminho que deu origem ao primeiro arruamento da cidade foi feito paralelo ao eixo do 
vale e encostados aos sopés dos morros e patamares arredondados da vertente direita. Assim, a 
estrutura urbana apresenta um traçado longitudinal definido pelo Ribeirão Araraquara e as morfologias 
ao longo de sua bacia hidrográfica. 
Através dos resultados de amostragens realizadas em diferentes locais do município de Santa Isabel, ao 
longo do Ribeirão Araraquara, através dos estudos realizados pela Empresa Prime, em 2006, podem-se 
constatar concentrações de DBO acima do limite (5mg/L – Classe 2) nos locais monitorados a montante 
e a jusante do ponto de lançamento dos efluentes industriais (Paramount/Karibê Indústria e Comércio). 
Denota-se, portanto, a necessidade imediata de ações na área de saneamento básico principalmente 
com relação ao tratamento dos efluentes domésticos e industriais. 
A sub-bacia do rio dos Pilões é uma região sensível de cabeceiras de grandes cursos de água, ricamente 
irrigada e capilarizada. O rio dos Pilões nasce na serra da Pedra Branca, desenvolvendo seu curso no 
sentido norte-sul, até desembocar na represa do Jaguari. A atual rede de drenagem (típica de áreas de 
cabeceira) desenvolve-se num terreno movimentado e com litologias variadas, tendo a peculiaridade de 
formar planícies aluvionares cobertas com vegetação de várzea ao longo de todo o seu curso desde as 
cabeceiras, o mesmo ocorrendo com seu principal afluente, o ribeirão da Pedra Branca. Esta sub-bacia 
possui boa quantidade de riachos e ribeirões, próprios para a pescaria amadora em águas límpidas. A 
principal corrente de água é a do rio dos Pilões, que tem como afluente o ribeirão Vermelho, ambos 
ricos em peixes de várias espécies, camarões e caranguejos de água doce. Além desses, há vários 
ribeirões, como o Jararaca, o Araraquara e o Fazenda Velha. 

Página: 322



 

190 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

Os ribeirões Jararaca e Fazenda Velha são corpos d´água menores e com menor quantidade de 
poluentes.  
De acordo com a Prefeitura Municipal de Santa Isabel, o principal curso d’água que drena o município de 
Santa Isabel é o Rio Pilões, que tem como afluentes o ribeirão Vermelho, o ribeirão Jararaca e o ribeirão 
Fazenda Velha e como o mais expressivo destaca-se o Rio Jaguari, que, segundo o pesquisador Eugênio 
Egas, prestava-se à navegação de pequenas canoas. O ribeirão Araraquara que atravessa o perímetro 
urbano em toda a sua extensão. Todos são formadores da Bacia do Reservatório do Jaguari. Há ainda o 
Rio Parateí, pertencente àbacia do Rio Paraíba3. 
A área de estudo para a pretendida ampliação do empreendimento da PEDREIRA DOVALLE está 
localizada na bacia hidrográfica do rio Parateí, sendo este um importante afluente do alto curso do rio 
Paraíba do Sul, ainda no setor paulista.  
O Rio Parateí drena a área de estudo e tem sua nascente na serra de Itaberaba. É um afluente do rio 
Jaguari, já próximo a sua foz no rio Paraíba do Sul, segue adiante pela zona rural de Arujá em direção a 
Santa Isabel. Abrange uma área aproximada de 92 km², formando quatro unidades de relevo: os platôs 
de Santa Isabel, a escarpa de falha do Parateí, a várzea deste rio e as colinas do espigão Parateí-Paraíba. 
A rede de drenagem é densa, apresentando arranjo dendrítico-retangular, condicionado pela estrutura. 
A declividade das vertentes é grande, sobretudo nos vales dos afluentes do Parateí, que atravessam o 
reborbo SE do platô e a escarpa. Em paralelo à escarpa, que constitui uma descontinuidade topográfica 
claramente visível, se localiza a várzea do Parateí, formada por depósitos fluviais recentes constituídos 
por argilas e areias. Junto com os depósitos aparecem quase sempre restos vegetais. A várzea forma 
estreita faixa que separa o platô de Santa Isabel das colinas sedimentares, que ocupam a maior parte da 
área. Próximo ao ângulo SE localiza-se o divisor, bastante restrito, que separa os rios que vão ter ao 
Parateí (em direção a NW) e ao Paraíba (a SE e Ne). 
Na área de estudo, há ocorrências de cursos d’água de primeira e segunda ordens que drenam o local 
onde se pretende a ampliação do empreedimento. Visando a determinação dos pontos de nascente e 
seu real posicionamento no terreno foi realizado um levantamento de campo detalhado das cabeceiras 
de drenagens, determinado os pontos de nascentes de água e o traçado dos cursos d’água que drenam 
a Área Diretaments Afetada. 

 
9.1.6.1  Determinação das nascentes na área de estudo 

No dia 2 de junho, foi realizado trabalho complementar de campo com objetivo de identificar a 
existência de nascentes e respectivos cursos d’água em pontos pré-determinados na área de ampliação 
da lavra de gnaisse pretendida pelo empreendimento da Pedreira Dovalle. 
Foi executado registro fotográfico dos locais vistoriados para identificação de nascentes e cursos d’água, 
com coleta de pontos de coordenadas UTM, referenciadas pelo Datum SIRGAS 2000, a gravação em 
aparelho GPS de trilha percorrida ao longo dos talvegues e vertentes. 
A realização do mapeamento e identificação das nascentes que drenam parte da área de estudo foi feita 
seguindo o protocolo básico para sua caracterização, por meio dos seguintes procedimentos: 
• Verificação prévia em gabinete da rede hidrográfica contida no levantamento topográfico do 
Sistema Topográfico Metropolitano da EMPLASA na escala 1:10.000, que abrange a área de estudo, 
considerando aspectos relacionados à morfologia das cabeceiras e dos talvegues; 

                                                           
3https://santaisabel.sp.gov.br/portal/ 
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• Verificação prévia em gabinete com comparação da rede hidrográfica mapeada pela EMPLASA 
com imagem de satélite recente para verificação do uso do solo atual na área; 
• Para confirmação da existência e respectivo posicionamento das nascentes mapeadas pela 
EMPLASA na década de 1980, com base nas informações previamente coletadas procedeu-se ao 
trabalho de campo, que foi dividido em 4 (quatro) etapas: 
a) Deslocamento até o ponto mais a montante da cabeceira indicada em mapa oficial e 
comprovada em campo com auxílio de GPS portátil e verificação da morfologia do local; 
b) Anotação das coordenadas UTM e da altitude do ponto por meio de GPS portátil; 
c) Verificação visual da presença de afloramento de água no local; 
d) Utilização de trado manual quando necessário em locais com ausência de afloramento de água; 
e) Registro fotográfico das etapas de identificação da nascente. 
Portanto, para comprovação da existência de nascentes em cada um dos pontos pré-determinados em 
gabinete, da rede hidrográfica que drena parte da área de estudo e sofrerá interferência em sua Área de 
Preservação Permanente (APP), foram realizados os procedimentos elencados acima. A verificação 
iniciava-se no ponto mais a montante possível, considerando a morfologia típica de anfiteatro com 
erosão remontante nas áreas de nascentes, onde foram identificadas rupturas morfológicas.  
No total foram percorridas 4 (quatro) cabeceiras de drenagem, todas em anfiteatro escavado, com 
objetivo de comprovar a existência de nascentes e seu real posicionamento. Em cada anfiteatro foi 
realizada uma detalhada vistoria para verificação da existência de afloramento de água ou umidade que 
pudesse evidenciar a presença de alguma surgência.  
Todos os cursos d’água mapeados drenam para margem esquerda do córrego que é afluente do rio 
Parateí. Este primeiro curso d’água vistoriado, denominado de “P1”, drena no sentido SW-NE e possui 
cerca de 750m de extensão. Neste curso d’água, foram identificadas nascentes em uma cabeceira 
sulcada com sinais de erosão remontante onde se identificou uma ruptura de declividade (fotos 9.1.6.1-
1 a 9.1.6.1-4). A nascente apresenta baixa vazão e configura-se em um curso d’água de regime perene, 
visto que o trabalho de campo foi realizado no período da seca, mês de junho, e observou-se uma vazão 
constante na cabeceira. 
Os outros três cursos d’água vistoriados são drenagens de primeira ordem paralelas entre si, com 
orientação geral N-S e localizadas da nascente P1. As nascentes identificadas nestes cursos d’água foram 
identificadas como sendo P2, P3 e P4. 
Os pontos P2 (fotos 9.1.6.1-5 a9.1.6.1-8) e P3 (fotos 9.1.6.1-9 a9.1.6.1-12) tem gênese análoga ao curso 
d’água que comporta a nascente P1. Desenvolvem-se em anfiteatros onde ocorre ruptura morfológica 
marcada por presença de declividade marcada por blocos rochosos e erosão remontante e na base 
destas rupturas ocorrem as surgências de água. São nascentes de baixa vazão, porém de regime perene. 
O ponto P4 configura-se em uma nascente com gênese diferenciada, onde foi identificado um nicho de 
nascente em uma pequena ruptura morfológica. Neste local havia um solo hidromórfico (Gleissolo) com 
muita umidade, porém sem afloramento de água. Foi realizada tradagem e verificou-se que havia água 
em subsuperfície a cerca de 50 cm de profundidade, comprovando tratar-se de um curso d’água de 
regime intermitente (fotos 9.1.6.1-13a9.1.6.1-15) 
O mapa com a rede drenagem atual e as nascentes identificadas está apresentado na Figura 9.1.6.1-2. 
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Foto 9.1.6.1-1- Curso d’água a jusante da nascente. Apesar da baixa vazão o curso d’água tem regime perene e 
drena por um fundo de vale bem entalhado com presença de blocos rochosos ao longo do fundo de vale. 

 

 
Foto 9.1.6.1-2 – Curso d’água a jusante da nascente. Este ponto encontra-se próximo da nascente e marcado 
por ocorrência de grandes blocos rochosos marcando alta declividade e forte gradiente. 
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Foto 9.1.6.1-3 - Curso d’água P1 a jusante da nascente. Este ponto encontra-se próximo da nascente e marcado 
por ocorrência de grandes blocos rochosos marcando alta declividade e forte gradiente. 

 

 
Foto 9.1.6.1-4 - Nascente identificada como ponto P1. A surgência de baixa vazão encontra-se numa pequena 
ruptura morfológica num ponto bem elevado da vertente. 
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Foto 9.1.6.1-5 - Curso d’água P2 a jusante da nascente. Apesar da baixa vazão o curso d’água tem regime 
perene. 

 

 
Foto 9.1.6.1-6 - Curso d’água P2 a jusante da nascente. Apesar da baixa vazão o curso d’água tem regime 
perene. 
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Foto 9.1.6.1-7 - Curso d’água P2 a jusante da nascente, próximo a um acesso em terra que corta a drenagem. 
Observar o acúmulo de água devido a barreira causada pelo aterro da estrada. 

 

 
Foto 9.1.6.1-8 - Nascente identificada como ponto P2. A surgência de baixa vazão encontra-se numa pequena 
ruptura morfológica, marcado por afloramentos de rocha em forma de matacões de gnaisse. 
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Foto 9.1.6.1-9 - Curso d’água P3 a jusante da nascente. Foi identificada baixa vazão, porém constante 
comprovando o regime perene da drenagem. 

 

 
Foto 9.1.6.1-10- Curso d’água a jusante da nascente. Este ponto encontra-se próximo da nascente e marcado 
por ocorrência de pequenos blocos rochosos e gradiente acentuado. 
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Foto 9.1.6.1-11 - Curso d’água P3 na ruptura morfológica onde encontra-se a nascente. Observar que a ruptura 
é marcada por diversos blocos de rocha. 

 

 
Foto 9.1.6.1-12- Nascente identificada como ponto P3. A surgência de baixa vazão encontra-se numa na 
ruptura morfológica, marcado por afloramentos de rocha em forma de matacões de gnaisse. 
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Foto 9.1.6.1-13 - Curso d’água P4 em sua cabeceira. Esta nascente encontra-se em forma de um pequeno nicho 
em uma área com pequena ruptura onde se forma uma área com acúmulo de umidade e ocorrência de solo 
hidromórfico, especialmente o Gleissolo Háplico. 

 

 
Foto 9.1.6.1-14 – Tradagem realizada na cabeceira do curso d’água P4. Notar a presença de água que foi 
identifica a cerca de 50cm de profundidade. 
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Foto 9.1.6.1-15 - Curso d’água P4 a jusante da nascente, próximo a um acesso em terra que corta a drenagem. 
Observar o acúmulo de água devido a barreira causada pelo aterro da estrada. 
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FIGURA 9.1.6.1-2 – Mapa com identificação de nascentes na área de estudo 
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9.1.7 GEOTECNIA 
A descrição dos aspectos geotécnicos da AII do empreendimento, a seguir apresentada, é baseada na 
Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, Folha São Paulo, em escala 1:500.000, elaborada pelo 
DCET/IPT (Nakazawa et al., 1994) e na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e 
Inundações dos municípios de Santa Isabel e Mogi das Cruzes (Bitar et al., 2017), na escala 1:50.000. 
A primeira delimita terrenos com comportamento homogêneo frente ao seu uso, denominados 
unidades geotécnicas, cujo reconhecimento baseia-se na predominância ou no grau de suscetibilidade 
aos processos do meio físico analisados. 
Os processos do meio físico identificados na área são a erosão por ravinas e boçorocas e os movimentos 
gravitacionais de massa, principalmente. A sudeste do rio Parateí, em território do município de Mogi da 
Cruzes, os processos do meio físico atuantes estão relacionados à expansão ou contração dos solos, 
enquanto nas várzeas dos principais corpos d’água dizem respeito ao adensamento de solos moles e às 
inundações. 
A erosão por ravinas e boçorocas origina-se a partir do escoamento concentrado de águas pluviais nas 
vertentes, no caso de sulcos e ravinas, aliado ao fluxo das águas subsuperficiais no caso das boçorocas, 
as últimas com desenvolvimento de piping (erosão interna), solapamento de taludes e erosão 
remontante. Constituem os processos de maior impacto no meio, pois mobilizam grandes volumes de 
solo e podem provocar a destruição de obras de infraestrutura urbana e viária, além do assoreamento 
de rios e reservatórios. 
Quanto aos movimentos gravitacionais de massa, ocorrem em regiões com relevo de morros, 
montanhas e serras. Têm como principal agente deflagrador, no Estado de São Paulo, a água das chuvas, 
que se infiltra nos terrenos e pode aumentar as solicitações sobre os maciços terrosos e rochosos. As 
modificações associadas ao uso e ocupação do solo interagem sinergicamente com os fatores naturais 
predisponentes aos escorregamentos, podendo constituir um dos principais fatores 
indutores/potencializadores desses processos. 
Os escorregamentos planares envolvendo solo, em especial os induzidos pela ocupação, são os mais 
importantes com relação aos problemas para o uso do solo. Decorrem, na maioria das vezes, da 
execução de taludes de corte e aterros mal dimensionados e desprotegidos. 
A infiltração descontrolada de água no solo, a partir de vazamentos nas redes de abastecimento de água 
e de esgoto, das fossas e dos lançamentos de águas servidas, assim como do acúmulo de lixo e entulhos 
em setores críticos das encostas, também colaboram no desencadeamento destes escorregamentos. 
Os dois processos ocorrem combinados na área estudada, onde foi identificada a ocorrência largamente 
predominante da Unidade Geotécnica 3/6a. 
Em território do município de Mogi das Cruzes, o processo atuante está relacionado à variação 
volumétrica dos solos em virtude da presença de argilo-minerais expansivos, quase sempre como 
consequência de alterações introduzidas pelo uso e que resultam na exposição de rocha e solo de 
alteração a ciclos de umedecimento e ressecamento, em taludes de corte e áreas terraplanadas, 
gerando o fenômeno denominado empastilhamento. A Unidade Geotécnica 9, de ocorrência espacial 
restrita na porção sudeste da AII, representa esses processos. 
Nas calhas e planícies aluviais de cursos d’água, os processos do meio físico predominantes são as 
inundações e o adensamento de solos moles. 
As inundações são fenômenos naturais da dinâmica fluvial, que atingem periodicamente as várzeas. Elas 
passam a constituir problema quando afetam terrenos ocupados junto às drenagens.  
A urbanização das áreas inundáveis pode levar à drástica redução do tempo de concentração das águas 
pluviais e ao aumento das áreas inundáveis decorrente do entulhamento das planícies de inundação ou 
redução da calha da drenagem por assoreamento ou por implantação de obras civis. O assoreamento 
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tem sido causado pelo aporte de sedimentos gerados a partir da erosão por ravinas e boçorocas e da 
erosão urbana. 
Quanto ao adensamento de solos moles, tem como condicionante principal a ocorrência de solos 
compressíveis em subsuperfície, constituídos na maior parte das vezes por argilas orgânicas moles. A 
eventual expulsão da água presente nos vazios dessa argila, quer seja por processos naturais, quer seja 
por indução, acarreta o adensamento, que reduz o volume dos sedimentos e se reflete em recalques na 
superfície e nas estruturas fundadas nestes materiais. 
Restrita às calhas e planícies aluviais dos cursos d’água presentes, tem-se a Unidade Geotécnica 15, 
onde predominam processos de adensamento de solos moles e inundações. 
A seguir são descritas as três unidades geotécnicas presentes da AII. 
 
Unidade Geotécnica 3/6a – Terrenos com alta suscetibilidade à erosão no horizonte C e média 
suscetibilidade a processos secundários de movimentos de massa (exclusivamente induzidos) 

A Unidade Geotécnica 3/6a ocorre largamente na AII do empreendimento. 
Constitui terrenos onde predominam os processos de erosão, com processos de movimento de massa 
subordinados. Apresentam alta suscetibilidade à erosão nos solos subsuperficiais induzida por 
movimentos de terra, além de média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos) 
sobre as rochas cristalinas do embasamento. 
De acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA, 1994), os 
problemas predominantes existentes e/ou potenciais abrangem erosão acelerada por sulcos e ravinas 
desenvolvidas a partir da concentração do escoamento superficial, exclusivamente sobre os solos de 
alteração in situ e nos aterros, exposição de solos de alteração associada aos movimentos de terra em 
loteamentos habitacionais e industriais e obras civis diversas, erosão pouco significativa sobre solos 
superficiais, assoreamento generalizado nas drenagens e reservatórios de abastecimento, como 
consequência da erosão das áreas de expansão urbana e do lançamento de resíduos/entulhos diversos 
no sistema de drenagem. 
Ainda de acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA, 
1994), os problemas associados aos processos secundários – média suscetibilidade a escorregamentos – 
existentes e/ou potenciais são os rastejos e escorregamentos de solos planares e circulares associados 
aos setores de encosta acima de 20º, rastejos e escorregamentos associados a depósitos detríticos  
(tálus/coluviões), localizados principalmente a jusante  de compartimentos de alta  e muito alta 
suscetibilidade. Os processos de instabilização ocorrem principalmente induzidos por movimentos de 
terra, mudanças na dinâmica das águas nas encostas, decorrentes da ocupação urbana, obras lineares e 
explotação mineral.  
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos – do processo 
predominante observado na Unidade Geotécnica 3/6a correlacionam as rochas do embasamento 
cristalino, o relevo de morros e morrotes predominantes, encostas com declividades predominantes 
entre 20% e 70%, cobertura generalizada de solo superficial argiloso vermelho, laterizado, com 1 m de 
espessura muito resistente à erosão, solos de alteração subjacentes predominantemente siltosos, às 
vezes micáceos, com cor variegada, mantendo as estruturas da rocha matriz, baixa coesão, sendo 
francamente erodíveis, espessura dos solos de alteração muito variável e dependente da litologia e do 
relevo, passando de poucos metros nos relevos enérgicos a dezenas de metros nos relevos mais suaves, 
nível d’água muito profundo, porém podem-se registrar surgências d’água nos cortes. 
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos – do processo 
secundário associado na Unidade Geotécnica 3/6a correlacionam o relevo de morros e morrotes no 
domínio das rochas do embasamento cristalino, encostas com perfil predominantemente convexo, com 
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declividades mais frequentes entre 15% e 30%, solos superficiais argilosos com espessuras médias em 
torno de 1 m, e solos de alteração siltosos, eventualmente micáceos, com espessuras da ordem de 
dezenas de metros.  
Quanto aos aspectos de uso de solo, a Unidade Geotécnica 3/6a contém boa parte das áreas de 
expansão urbana da região metropolitana da cidade de São Paulo. O assentamento urbano em geral é 
carente de infraestrutura, como pavimentação e drenagem, e a ocupação frequentemente é realizada 
sem critérios ou, no máximo, com critérios inadequados, estabelecidos para as áreas mais favoráveis de 
urbanização mais antigas. 
 
Unidade Geotécnica 9 – Terrenos com possíveis problemas de fundação e estabilidade de taludes por 
expansão/contração nos materiais do subsolo 

Corresponde às áreas de ocorrência de formações geológicas em que predominam litologias com 
presença significativa de argilo-minerais expansivos, como é o caso dos arenitos e argilitos da Formação 
São Paulo, na Bacia de Taubaté. 
Parte significativa dos problemas nessa unidade está associada à abertura de estradas e à fundação de 
edificações e outras obras civis, caso os terrenos com argilo-minerais sejam expostos a ciclos de 
umedecimento/ressecamento, o que pode promover danificação das estruturas das obras executadas 
por fundação direta. 
De acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA, 1994), os 
problemas predominantes existentes e/ou potenciais abrangem variação volumétrica por saturação 
e/ou perda de umidade por argilo-minerais expansivos, alívio de tensão no estado degradado devido ao 
desconfinamento e exposição da superfície e intemperismo afetando até 40 cm de espessura do 
material, desagregação superficial de taludes com escorregamento/erosão posterior, desabamento de 
túneis e basculamento de estruturas em edificações leves, todos ocorrendo principalmente quando da 
exposição do substrato rochoso nas operações de terraplenagem. 
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos – do processo 
predominante observado na Unidade Geotécnica 9 correlacionam terrenos constituídos por solo/rocha 
com argilo-minerais 2:1 expansíveis, rochas sedimentares com presença marcante de argilo-mineraisdo 
grupo das esmectitas, relevo predominante de morrotes, rochas de coloração geralmente 
cinza-esverdeada ou marrom-avermelhada, e solo argilo-siltoso, com gretas de dissecação. 
Quanto aos aspectos de uso de solo, as áreas com maior ocupação urbana e viária na Unidade 
Geotécnica 9 estão no Vale do Paraíba e na Depressão Periférica. Seus problemas estão 
tradicionalmente relacionados aos taludes viários e, mais recentemente, também a outros tipos de usos, 
como o habitacional, em virtude das extensas terraplenagens. 
 
Unidade Geotécnica 15 – Terrenos com alta suscetibilidade a inundações, recalques, assoreamento e 
erosão fluvial 

A Unidade Geotécnica 15 constitui terrenos onde predominam os processos de inundações e 
adensamento de solos moles. Apresentam alta suscetibilidade às inundações, recalques, assoreamento 
e solapamento das margens dos rios. 
De acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA, 1994), os 
problemas existentes e/ou potenciais abrangem inundações fluviais (associadas aos períodos de cheias) 
e/ou pluviais (provocadas pela dificuldade de escoamento das águas das chuvas, antes de estas 
atingirem os cursos d’água), assoreamento de canais da drenagem, solapamento das margens, 
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recalques excessivos e/ou diferenciais das estruturas de fundação, degradação de pavimentos viários e 
dificuldades eventuais de escavação pela instabilidade das paredes.  
Estão associados à Unidade Geotécnica 15, os terrenos da várzea e da calha do rio Parateí e de seus 
afluentes. 
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos – associados 
aos processos de inundações e adensamentos descritos na Unidade Geotécnica 15 correlacionam os 
sedimentos aluviais recentes com textura diversa; terrenos praticamente planos (declividades inferiores 
a 5%) formando as planícies aluviais, geralmente estreitas e alongadas, acompanhando os cursos d’água 
e estruturadas com até três níveis de terraços; nível d’água raso; presença eventual de camadas de turfa 
ou argilas orgânicas moles; e materiais com baixa capacidade de suporte, principalmente no domínio 
dos sedimentos mais finos (argilo-siltosos e/ou orgânicos).  
Quanto aos aspectos de uso de solo, nas cidades de menor porte esses terrenos ainda se encontram 
preservados ou com ocupação incipiente, enquanto nas cidades de médio e grande porte a maioria dos 
terrenos da Unidade Geotécnica 15 encontra-se aterrada e ocupada por moradias, indústrias e sistemas 
viários, com os cursos d’água alterados (retificados/canalizados) para reduzir as inundações. 
Para os municípios de Santa Isabel e Mogi das Cruzes, mais recentemente, foram elaboradas as cartas 
de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações na escala 1:50.000 (Bitar et al., 
2017). De forma geral, compreendem as mesmas unidades geotécnicas apresentadas na Carta 
Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA, 1994) na escala 1:500.000 e, comparativamente, 
exibem um maior nível de detalhe. Desta forma, para a contextualização geotécnica da AII e da AID/ADA 
do futuro empreendimento Pedreira Dovalle, serão consideradas as unidades conforme as cartas na 
escala 1:50.000 dos municípios de Santa Isabel e Mogi das Cruzes. 
A Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações dos municípios de Santa 
Isabel e Mogi das Cruzes (Bitar et al., 2017) atende às diretrizes da Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei Federal 12.608/2012 (BRASIL, 2012), e indica áreas 
suscetíveis a fenômenos e processos do meio físico cuja dinâmica pode gerar desastres naturais, ou seja, 
ruptura da dinâmica socioeconômica decorrente de evento associado a fenômeno ou processo natural 
(Bitar, 2014). 
Considera que a suscetibilidade pode ser inicialmente analisada por meio de fatores predisponentes 
intrínsecos à natureza dos terrenos e que, ainda que uma área tenha sido modificada em suas 
características, seja pela urbanização ou por outros tipos de intervenções que passem a favorecer ou 
desfavorecer o desenvolvimento de processos do meio físico, os fatores predisponentes podem ainda 
estar presentes e devem ser considerados para fins de planejamento e gestão territorial. A carta não 
inclui qualquer tipo de análise acerca de perigo ou risco, entendidos como condição potencial para a 
geração de perdas e danos num dado período de tempo, e medida da ameaça e das consequências 
(financeiras, bens, vidas) que este poderá causar num dado intervalo de tempo, respectivamente. 
Os movimentos gravitacionais de massa analisados no mapeamento, envolvendo solos e rochas, são 
deslizamento, rastejo, queda de rocha e corrida de massa, enquanto os processos hidrológicos 
considerados incluem inundação e enxurrada. 
Os fatores predisponentes envolvidos nos movimentos gravitacionais de massa consideram as 
características geológicas, geomorfológicas, climático-hidrológicas e a vegetação, num primeiro 
conjunto; e os fatores efetivos, responsáveis pela deflagração dos movimentos, subdivididos em 
preparatórios e imediatos, e que abrangem chuvas e influência antrópica, entre outros processos 
naturais e induzidos. 
Assim, a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações dos municípios 
de Santa Isabel e Mogi das Cruzes (Bitar et al., 2017) demonstra que a área avaliada no presente estudo 
possui altitude maior que 570 m e relevo de morros baixos, com declividades situadas no intervalo de 10 
a 30°, predominantemente. Está sujeita a precipitações anuais menores do que 1.400 mm. 
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Tais características redundam na definição de terrenos de média e baixa suscetibilidade a movimentos 
gravitacionais de massa, predominantemente, com ocorrência subordinada de terrenos de alta 
suscetibilidade, nas áreas de influência do empreendimento. 
Os terrenos de baixa suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa ocorrem em relevos de 
planícies e terraços fluviais, morros baixos e morrotes, com encostas convexas suavizadas e topos 
amplos com amplitudes menores que 75 m e declividades menores que 15°, com baixa densidade de 
lineamentos ou estruturas geológicas. Estão associados tanto às rochas cristalinas quanto aos depósitos 
aluviais, com desenvolvimento de solos evoluídos e profundos nos morros baixos e morrotes, ou aluviais 
sobre os depósitos homônimos. Aqui, predominam os processos de deslizamento, rastejo e queda de 
rocha. Essa unidade ocupa os terrenos mais elevados da área estudada, ao longo do limite sudeste da 
Área Diretamente Afetada (ADA). 
Os terrenos de média suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa ocorrem em relevos de 
morros baixos, morros altos e serras, com encostas convexas a retilíneas e côncavas com anfiteatros de 
cabeceira de drenagem, cujas amplitudes situam-se no intervalo de 25 a 150 m e as declividades entre 
10 e 30°. A densidade de lineamentos ou estruturas geológicas é média, e os solos identificados são 
evoluídos a moderadamente profundos. Os processos do meio físico predominantes são o deslizamento 
e o rastejo. Essa unidade está presente ao longo dos vales e nos terrenos de menor altitude da área, na 
porção noroeste e leste da AID/ADA. Ocupa ainda, juntamente com a unidade de alta suscetibilidade, a 
vertente sudeste da elevação que configura a área, drenada diretamente para o rio Parateí, região 
sudeste da AID. 
Restritos a este setor, ocorrem ainda os terrenos de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de 
massa, caracterizados por relevo de morros altos, serras e morros baixos com 50 a 200 m de amplitude 
e mais de 25° de declividade, com encostas retilíneas e côncavas e anfiteatros de cabeceiras de 
drenagem abruptos.  A densidade de lineamentos ou estruturas geológicas é alta, enquanto os solos são 
pouco evoluídos e rasos. Da mesma forma, os processos do meio físico predominantes são o 
deslizamento e o rastejo. 
Por fim, terrenos com média suscetibilidade a inundações estão restritos ao extremo sudeste da AII, 
junto à várzea do rio Parateí, onde o relevo é de terraços aluviais baixos e/ou flancos de encostas com 
amplitudes e declividades baixas (<5°) situados ao longo de cursos d’água, ocupados por solos 
hidromórficos e não hidromórficos, em terrenos argilo-arenosos com nível d’água subterrânea raso a 
pouco profundo. A altura de inundação nesses locais é de 2 a 5 m em relação à borda da calha do leito 
regular do curso d’água. Os processos do meio físico predominantes nesses terrenos são a inundação, o 
alagamento e o assoreamento. 
Nos anexos 9.1.7-1 e 9.1.7-2 são apresentados os mapas geotécnicos da AII e da AID-ADA, 
respectivamente, elaborados a partir da Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa 
e Inundações dos municípios de Santa Isabel e Mogi das Cruzes (Bitar et al., 2017). 
 

9.1.7.1 Sondagens à Percussão e Unidades Geológico-geotécnicas 
Para a caracterização geral das unidades geológico-geotécnicas presentes em subsuperfície na região da 
AID-ADA, foram executadas dez sondagens à percussão - SP-01 a SP-06 e deslocamentos SP-03A, SP-
03B, SP-04A e SP-04B - que avançaram até atingir o impenetrável. 
O Relatório P-1405.01.RT-21 (GEOCOR, março/2021) constitui o Anexo 9.1.7.1-1 e contém os perfis 
individuais de sondagem com as descrições táctil-visuais, características geológico-geotécnicas e demais 
informações de interesse. 
De acordo com as investigações realizadas, as sondagens avançaram até as profundidades mínima de 
0,88m (SP-04B) e máxima de 12,30m (SP-06), tendo sido reconhecidas as seguintes unidades geológico-
geotécnicas: 
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• Aterro (AT): identificado na sondagem SP-01, trata-se de uma argila com detritos vegetais 
esparsos, marrom. 

• Coluvião (CO): identificado nas sondagens SP-05 e SP-06, ocorre como argila com detritos 
vegetais, marrom a marrom-avermelhado. 

• Solo Residual maduro (SRm): identificado nas sondagens SP-01 a SP-06. Caracterizado 
como argila sitosa, argila arenosa (areia fina), argila siltosa pouco arenosa (areia fina), por 
vezes micácea a pouco micácea, muito mole a média, eventualmente rija, por vezes com 
detritos vegetais e/ou fragmentos de quartzo (de 0,5 cm até 2 cm), marrom e vermelho, 
por vezes cinza e marrom. 
 

Eventualmente pode ocorrer horizonte de transição SRm/SRj constituído por silte argiloso pouco 
arenoso (areia fina), muito mole a mole, micáceo, com fragmentos de quartzo (até 2 cm), 
variegado (marrom, vermelho e branco). 
Solo Residual jovem (SRj): reconhecido imediatamente abaixo do Solo Residual maduro nas 
sondagens SP-01 a SP-06. Ocorre como silte arenoso (areia fina a areia fina e média), fofo a 
compacto no topo a medianamente compacto a muito compacto em maiores profundidades. 
Comumente pode apresentar níveis muito micáceos cinza-escuros e níveis cauliníticos brancos, e 
fragmentos de quartzo (entre 0,5 cm até 5 cm, mais comuns entre 2 cm e 3 cm); variegado 
(vermelho, cinza e roxo ou vermelho, rosa e cinza, ou ainda, vermelho, rosa, cinza e branco).  
O SRj também pode ocorrer como areia fina e média siltosa, pouco compacta a medianamente 
compacta, micácea, com fragmentos de quartzo (até 2 cm), variegada (vermelho, rosa e cinza), 
com níveis escuros micáceos e níveis brancos cauliníticos. 
Com exceção da sondagem SP-01 - executada próxima a um curso d'água -, que apresentou o 
Nível de Água (N.A.) medido após 24 horas a 1,58 m de profundidade, todas as demais sondagens 
foram caracterizadas como furos secos (N.A. não atingido). 
No anexo 9.1.7.1-2 pode ser observada a distribuição das sondagens à percussão e seus deslocamentos, 
assim como a localização das seções geológico-geotécnicas elaboração. 
Nos anexos 9.1.7.1-3 a 9.1.7.1-5 podem ser observadas as seções geológico-geotécnicas transversais A-
A', B-B' e C-C', elaboradas para as faces nordeste, sul-sudeste e sudoeste da futura cava da pedreira a 
ser implantada, respectivamente. 
As unidades AT e/ou CO ocorrem de forma bastante subordinada e têm menos de 1 m de espessura.  
A unidade SRm foi identificada abaixo das unidades AT ou CO, ou diretamente a partir da superfície do 
terreno. Não foi identificado na sondagem SP-04B, ocorre até as profundidades mínima de 1,0 m (SP-
03A) e máxima de 2,45 m (SP-01), e sua espessura máxima foi identificada na sondagem SP-03B, com 
1,90 m. 
A unidade SRj foi atravessada integralmente em todas as sondagens realizadas, sendo identificada 
imediatamente abaixo da unidade SRm ou, excepcionalmente, a partir da superfície do terreno (SP-04B). 
As profundidades mínimas atingidas variam de 0,88 m (SP-04B) a 2,36 m (SP-04A), enquanto as 
profundidades máximas - coincidentes com o encerramento dos ensaios de lavagem por tempo - 
situam-se entre 11,45 m (SP-02) e 12,30 m (SP-06), e as espessuras desse horizonte SRj variam de 0,88 
m / 1,16 m (SP-04B / SP-04A) até 9,65 m (SP-02) e 10,90 m (SP-06). 
A partir do critério de impenetrabilidade das sondagens SP-01 a SP-06 - impossibilidade do avanço pelo 
método à percussão - caracterizado pela execução de três ensaios consecutivos de Lavagem por Tempo 
(L.T.), foi definido o provável contato do topo do maciço rochoso das rochas granitóides na região da 
futura cava. 
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9.1.7.2 Estudos de Estabilidade dos Taludes de Solo 
Os estudos de estabilidade do material de cobertura da pedreira tiveram, por finalidade, a verificação 
do Fator de Segurança (FS) dos taludes projetados e a definição das inclinações de taludes e larguras de 
bermas a serem adotados nas escavações a ser realizadas, em conformidade com as normas técnicas. 
 
Seções de estudo 

Foram elaboradas três seções geológico-geotécnicas transversais às encostas, denominadas A, B e C. Os 
estudos de estabilidade foram desenvolvidos para as seções B e C, consideradas mais críticas e mais 
representativas da área da pedreira. Foram elaboradas com base nas sondagens à percussão realizadas, 
e sua localização pode ser observada na Figura 9.1.7.2-1. 
 

 
Figura 9.1.7.2-1 - Localização das Sondagens e Seções de Estudo 

Análises de estabilidade dos taludes de solo 

As seções de estudo foram avaliadas quanto à sua estabilidade estática por meio do software 
computacional GEOSLOPE, conforme o método de cálculo de BISHOP do equilíbrio-limite, com rupturas 
de superfícies circulares, sendo quantificados os Fatores de Segurança (FS) contra escorregamentos. 
Por FS, entende-se o valor numérico da relação estabelecida entre a resistência ao cisalhamento 
disponível do solo para garantir o equilíbrio do corpo deslizante (s = c’ + (σ - u) tg φ’) e a tensão de 
cisalhamento mobilizada (sm) sob o efeito dos esforços atuantes. 
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A resistência ao cisalhamento disponível, que se desenvolve ao longo da superfície de ruptura, pode ser 
explicitada através das forças resultantes de coesão e atrito, Rc e R
produto dos parâmetros de resistência pela área (A) da superfície onde se desenvolve essa resistência.

 

De acordo com a definição de Fator de Segurança, a 
manter o equilíbrio do corpo potencialmente deslizante 

 
As solicitações que provocam o deslizamento dos maciços, dentre elas a força peso, são designadas 
através de suas resultantes Forças Atuantes.
Um valor de FS > 1 implica em estabilidade do maciço e/ou seção de análise, ou seja, os esforços 
atuantes são menores do que os esforços resistentes, sendo maior a estabilidade na medida em que 
aumentam os esforços resistentes.
Dentre os diversos métodos de equilíbrio
para solos argilosos e arenosos (e
caso. Conforme KRAHN (2001), as grandes diferenças entre os métodos residem nas equações da 
estática que são satisfeitas, nas forças entre fatias consideradas no cálculo (normais e de cort
distribuição das forças de interação.
As forças normais e de corte atuam na base e nas faces laterais das fatias, conforme ilustrado na 
9.1.7.2-2, em que Xi representa a força tangencial e 
aplicadas Ni e Ti, a reação normal e de corte, respectivamente.
 

Figura 9.1.7.2
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A resistência ao cisalhamento disponível, que se desenvolve ao longo da superfície de ruptura, pode ser 
explicitada através das forças resultantes de coesão e atrito, Rc e Rφ, respectivamente, que s

uto dos parâmetros de resistência pela área (A) da superfície onde se desenvolve essa resistência.

 
De acordo com a definição de Fator de Segurança, a resistência mobilizada (S
manter o equilíbrio do corpo potencialmente deslizante será: 

 

 
As solicitações que provocam o deslizamento dos maciços, dentre elas a força peso, são designadas 
através de suas resultantes Forças Atuantes. 
Um valor de FS > 1 implica em estabilidade do maciço e/ou seção de análise, ou seja, os esforços 

es são menores do que os esforços resistentes, sendo maior a estabilidade na medida em que 
aumentam os esforços resistentes. 
Dentre os diversos métodos de equilíbrio-limite, o método de BISHOP é o mais comumente utilizado 
para solos argilosos e arenosos (entre eles solos residuais de granito), que se enquadram no presente 
caso. Conforme KRAHN (2001), as grandes diferenças entre os métodos residem nas equações da 
estática que são satisfeitas, nas forças entre fatias consideradas no cálculo (normais e de cort
distribuição das forças de interação. 
As forças normais e de corte atuam na base e nas faces laterais das fatias, conforme ilustrado na 

representa a força tangencial e Ei a força normal entre fatias. Na base estão 
, a reação normal e de corte, respectivamente. 

Figura 9.1.7.2-2 - Forças Atuantes nas Fatias de Solo 
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A resistência ao cisalhamento disponível, que se desenvolve ao longo da superfície de ruptura, pode ser 
φ, respectivamente, que são o 

uto dos parâmetros de resistência pela área (A) da superfície onde se desenvolve essa resistência. 

(S
m

) ou necessária para 

As solicitações que provocam o deslizamento dos maciços, dentre elas a força peso, são designadas 

Um valor de FS > 1 implica em estabilidade do maciço e/ou seção de análise, ou seja, os esforços 
es são menores do que os esforços resistentes, sendo maior a estabilidade na medida em que 

limite, o método de BISHOP é o mais comumente utilizado 
ntre eles solos residuais de granito), que se enquadram no presente 

caso. Conforme KRAHN (2001), as grandes diferenças entre os métodos residem nas equações da 
estática que são satisfeitas, nas forças entre fatias consideradas no cálculo (normais e de corte), e na 

As forças normais e de corte atuam na base e nas faces laterais das fatias, conforme ilustrado na Figura 
a força normal entre fatias. Na base estão 
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O método de BISHOP foi desenvolvido, inicialmente, para a análise de superfícies circulares, mas sua 
aplicação também é válida para superfícies não circulares. O método ignora as forças de corte entre as 
fatias de solo (Figura 9.1.7.2-3) e satisfaz apenas o equilíbrio de momentos (de onde deriva o Fator de 
Segurança). 
Os bons resultados de Fator de Segurança que este método fornece para determinado tipo de análises 
motivaram seu estudo mais aprofundado. ZHU (2008) mostra que o fato de as forças de corte entre 
fatias não aparecerem na equação do Fator de Segurança, não quer dizer que as mesmas sejam zero, 
mas sim que um dos termos dessa equação seja zero. Isso acontece caso se admita uma distribuição 
adequada das forças de corte verticais entre fatias, que satisfaça o equilíbrio de forças horizontais ao 
mesmo tempo. Daí sua precisão quando comparado com outros métodos. A reação normal na base é 
obtida através do equilíbrio de forças segundo a direção vertical. 
 

Figura 9.1.7.2-3 - Forças Atuantes nas Fatias de Solo para o Método de BISHOP 
 

Para as condições locais da área de estudo, o método de BISHOP apresenta-se, portanto, como o mais 
adequado. 
Quanto aos Fatores de Segurança obtidos, um valor de FS > 1,00 implica em estabilidade do maciço, ou 
seja, os esforços atuantes são menores do que os esforços resistentes, sendo maior a estabilidade na 
medida em que aumentam os esforços resistentes. 
Para a avaliação dos Fatores de Segurança referentes aos Graus de Segurança, são considerados os 
valores de FS mínimos satisfatórios preconizados pela norma NBR-11682/1991 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, para a estabilidade de taludes e encostas, conforme a Tabela 9.1.7.2-1 a 
seguir. 
 

Tabela 9.1.7.2-1 - Fatores de Segurança Mínimos Satisfatórios (ABNT) 

 

De forma a atender as condições de segurança dos taludes, em conformidade com a norma da ABNT, 
considerou-se o Fator de Segurança mínimo de 1,50 como satisfatório, nas análises de estabilidade. 
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Por se tratar de camada de solo de cobertura de morro, com o aquífero freático totalmente rebaixado 
pela escavação da pedreira, não foi considerada a formação de uma linha freática no seu interior, que 
pudesse determinar sua saturação parcial ou total. 
Considerando-se a circulação de caminhões e equipamentos utilizados nas atividades de extração de 
rocha, adotou-se uma sobrecarga de 15 kN/m² na crista dos taludes avaliados. 
 

Parâmetros geotécnicos de resistência 

Os parâmetros geotécnicos dos solos adotados para os solos residuais de granito foram definidos com 
base em pesquisa bibliográfica (BROWN, 2007; GIBBS & HOLTZ, 1957; MELLO, 1971; MEYERHOF, 1956; 
PECK et al., 1953; QUARESMA apud FONSECA, 1996; e SAXENA & SRINIVASULU, 1982); características 
geotécnicas de formações geológicas similares; e experiência adquirida pela GEOCOR em estudos 
semelhantes. 
Para o solo residual de rochas granitóides, foram considerados como representativos dos parâmetros de 
resistência médios, aqueles apresentados por PINTO et al. (1993) para solos residuais de granitos do 
Estado de São Paulo. Foram obtidos a partir de ensaios de compressão triaxial drenados ou CD 
(Consolidated Drained) e de ensaios adensados não drenados, com saturação por contrapressão e com 
medida de pressões neutras ou CU sat (Consolidated Undrained saturados). São apresentados na Tabela 
9.1.7.2-2. 
 

Tabela 9.1.7.2-2 - Parâmetros Geotécnicos Médios de Solos Residuais de Granito 
Parâmetro Geotécnico Granitos 

Peso específico natural (γ) (kN/m3) 15,5 
Peso específico natural submerso (γsat) (kN/m3) 17 
Coesão efetiva (c’) (kPa) 10 
Ângulo de atrito efetivo (φ’) 31º 

 

Esses valores podem ser considerados conservadores em relação aos parâmetros de solos residuais 
semelhantes obtidos nas pesquisas de PINTO & NADER (1991), PINTO et al. (1993) e livros-texto 
especializados como o Geotechnical Engineering Investigation Manual, de ROY E. HUNT (1984) e Rock 
Slope Engineering de E. HOEK & J.W. BRAY (1977). 
Para os estudos de estabilidade, foram adotados os parâmetros geotécnicos de resistência indicados na 
Tabela 9.1.7.2.-3. 
 

Tabela 9.1.7.2-3 - Parâmetros Geotécnicos de Resistência Adotados 

Solo Peso (KN/m³) Coesão (KN/m²) Ângulo de Atrito (o) 
SRM (*) 18 5 30 

SRJ 19 10 32 
AT 17 10 25 

Rocha (impenetrável à 
percussão no SPT) Opção impenetrável no software utilizado para análise da estabilidade 

(*) SRM: solo residual maduro / SRJ: solo residual jovem / AT: Camada de aterro. 
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As camadas de solo da cobertura da pedreira foram consideradas homogêneas, uma vez que não foram 
identificadas estruturas geológicas reliquiares preservadas no solo residual jovem, que pudessem 
provocar instabilidades. 
 

Estabilidade dos taludes de solo 

Os estudos de estabilidade foram realizados considerando-se a altura máxima de 8m, e a utilização de 
berma intermediária com 8m de largura quando a altura máxima adotada fosse ultrapassada. 
Para a inclinação de 1(v):1(h) (45º), foram obtidos Fatores de Segurança (FS) iguais ou superiores ao 
mínimo de 1,50 exigido pela Norma NBR-11682/1991 da ABNT, nas duas seções avaliadas, sendo os 
resultados obtidos apresentados na Tabela 9.1.7.2-4. 
 
Tabela 9.1.7.2-4 - Valores de FS Obtidos 

Inclinação dos 
taludes 

Seção B Seção C 
Estabilidade 

Local 
Estabilidade 

Global 
Estabilidade Local 

(*) 
Estabilidade 

Global 
1(V):1(H) 1,50 1,74 - 1,51 

(*) realizado apenas o estudo de estabilidade global dada a presença de apenas uma berma no talude 
Nas figuras 9.1.7.2-4 a 9.1.7.2-6, são apresentados os círculos de ruptura global (altura superior a 8m, 
com berma intermediária) e de ruptura local (altura de 8m), com os Fatores de Segurança obtidos nos 
estudos realizados para taludes com inclinação 1(v):1(h).  

 

 

Figura 9.1.7.2-4 – Seção B – Círculo de Ruptura Local 
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Figura 9.1.7.2 - 5 - Seção B – Círculo de Ruptura Global 

 
Figura 9.1.7.2 – 6 – Seção C – Círculo de Ruptura Global 

Considerando-se que a geometria de talude avaliada, com altura máxima de 8m e bermas 
intermediárias com 8m de largura onde essa altura for ultrapassada, e inclinação de 1(v):1(h), atende à 
norma, essa geometria deverá ser adotada na escavação dos taludes em solo na região da pedreira. 
As camadas de solo da cobertura da pedreira foram consideradas não saturadas e homogêneas, uma 
vez que se encontram em topo de morro e não foram identificadas estruturas geológicas reliquiares 
preservadas que pudessem provocar instabilidades. No entanto, recomenda-se que, após as escavações, 
os taludes sejam inspecionados quanto à presença de água e de estruturas desfavoráveis nos solos 
residuais, devendo-se adequar sua geometria às eventuais ocorrências. 
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9.1.8 HIDROLOGIA 
A área objeto do presente diagnóstico integra a Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos Paraíba do Sul (UGHRI 02), conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), aprovado 
pela Lei Estadual no 9.034/94 (SÃO PAULO, 1994). 
Com uma superfície de 14.491,17km2, a UGRHI 02 abrange os trechos paulistas da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul e da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, e inclui, total ou parcialmente, 
territórios de trinta e nove municípios paulistas. É fisicamente envolvida e estruturada pela Serra da 
Mantiqueira, a noroeste, e pela Serra do Mar, a sudeste, além de ser atravessada longitudinalmente 
pelo vale do rio Paraíba do Sul (SÃO PAULO, 2016). 
A unidade é palco de um fenômeno denominado “transição florestal”, que consiste na recuperação 
espontânea da floresta nativa sobre o uso agrícola, predominantemente em terrenos com declividade 
superior a 20%, com as dinâmicas de regeneração excedendo a taxa de desmatamento. Entretanto, as 
pastagens para a produção de carne bovina e leite ainda são a principal cobertura vegetal da Unidade 
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos Paraíba do Sul. 
A UGRHI 02 é dividida nos compartimentos hidráulicos CP1 – Região das Cabeceiras, CP2 – Região do 
reservatório do Jaguari, CP-3 Região do Paraíba do Sul e CP4 – Região da Bocaina. O município de Santa 
Isabel está integralmente inserido no compartimento hidráulico Região do reservatório do Jaguari, ou 
CP2, o qual compreende ainda os subcompartimentos CP2-JAG-A e CP2-JAG-B. 
A UGRHI 02 possui quatro áreas de drenagem distintas, denominadas Área 1, Área 2, Área 3 e Área 4. Os 
subcompartimentos CP2-JAG-A e CP2-JAG-B integram a primeira delas. A área objeto desse estudo, 
especificamente, situa-se no subcompartimento CP2-JAG-B, que compreende a bacia hidrográfica do rio 
Parateí, afluente da margem direita do rio Jaguari. Os afluentes e o curso principal do rio Parateí 
possuem uma extensão de 1.299,26km distribuídos em 454,69km2 de área, o que configura uma 
densidade de drenagem de 2,86km/km2. 
A bacia do rio Parateí foi definida como priorizada pelo Plano de Bacias da UGRHI 02 - 2011-2014 (IPT, 
2011), tendo em vista os seguintes aspectos: por ser área de manancial e/ou apresentar problemas, tais 
como, intensa aceleração do processo erosivo, assoreamento expressivo de cursos d’água, eventos 
recorrentes de inundação que causam prejuízos ou conflitos de usos da água. 
As áreas de influência do empreendimento em tela são banhadas, a sudeste, pelo rio Parateí, enquanto 
afluentes da sua margem esquerda, drenam o restante do território. 
Na ADA especificamente, configurada como uma vertente de face noroeste, os cursos d’água presentes 
correm neste sentido, predominantemente, ou para nordeste, até atingir outro curso d’água de 
orientação geral SW-NE. Este último sofre inflexão para sudeste a leste da área estudada, desaguando 
no rio Parateí. A AID inclui, além dos corpos d’água descritos acima, aqueles que drenam a vertente 
sudeste da mesma serra, e que deságuam diretamente na margem esquerda do rio Parateí. 
No Anexo 9.1.8-1 é apresentado o mapa da rede de drenagem da AII (Mapa Hidrológico) na escala 
1:25.000, elaborado a partir de partes das folhas cartográficas Ribeirão dos Tabões SF-23-Y-D-I-4-NO-C 
(Articulação 5413), Morro Grande SF-23-Y-D-I-4-NO-D (Articulação 5414), Jaramuniz SF-23-Y-D-I-4-NO-E 
(Articulação 5415), Maracaju SF-23-Y-D-I-4-NO-F (Articulação 5416), Taboão SF-23-Y-D-I-4-SO-A 
(Articulação 5431) e Parada Lambari SF-23-Y-D-I-4-SO-B (Articulação 5432) do Levantamento 
Aerofotogramétrico EMPLASA na escala 1:10.000, emitidas e revisadas durante as décadas de 1980 e 
1990. 
No Anexo 9.1.8-2 pode ser observado o mapa da rede de drenagem da AID/ADA (Mapa Hidrológico) na 
escala 1:10.000, elaborado a partir de partes das folhas cartográficas Jaramuniz SF-23-Y-D-I-4-NO-E 
(Articulação 5415) e Taboão SF-23-Y-D-I-4-SO-A (Articulação 5431). 
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9.1.9 HIDROGEOLOGIA 
De acordo com o Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE, IG, IPT, CPRM, 2005, 
2007), as áreas de influência do empreendimento estão assentadas em região de ocorrência de aquífero 
cristalino de meio fraturado, o denominado Aquífero Pré-Cambriano, descontínuo e de extensão 
regional. A presença de aquíferos de meio poroso está limitada ao extremo sudeste da AII, em território 
do município de Mogi das Cruzes, onde ocorre o Aquífero Taubaté, e aos aluviões quaternários, 
distribuídos pelas calhas e planícies aluviais dos corpos d’água, especialmente do rio Parateí, e aos solos 
residuais que recobrem o maciço cristalino. 
Nos aquíferos fraturados, a água circula ao longo de fraturas nas rochas cristalinas, formadas após seu 
resfriamento e consolidação, configurando meios com porosidade e permeabilidade secundárias. A 
ocorrência, frequência e abertura dessas fraturas tendem a diminuir com a profundidade até se 
extinguir por completo em profundidade. 
Na região de Santa Isabel, o aquífero fraturado integra o Aquífero Pré-Cambriano (pЄ) que, embora 
tenha potencial de produção de águas subterrâneas mais baixo que o dos aquíferos granulares, é de 
grande importância para o abastecimento local de indústrias, propriedades rurais e condomínios, entre 
outros. Seu potencial, expresso por meio da vazão explotável por poço, é de 3 a 23m3/h na região. Está 
hospedado em biotita gnaisses bandados, migmatizados e miloníticos do Complexo Embu, bem como 
por biotita granitos e granodioritos porfiríticos cinza, foliados, do Complexo Santa Isabel, de acordo com 
a Carta Geológica Santos (CPRM, 1999). 
Próximo à superfície, essas rochas cristalinas apresentam perfil de alteração com espessuras variáveis 
entre menos de um até dezenas de metros, onde são identificados os horizontes A e B do solo, mais 
próximos à superfície, e o horizonte C ou saprolito, mais profundo, em que as estruturas e a composição 
mineralógica da rocha original são parcialmente reconhecíveis. Esse perfil de alteração, ou manto 
inconsolidado, se comporta principalmente como meio de porosidade granular, onde a água circula 
pelos espaços existentes entre os grãos que constituem o material. 
Além do manto inconsolidado, depósitos aluviais quaternários, localizados nas calhas fluviais, planícies 
de inundação e terraços dos rios, sobre as rochas cristalinas, hospedam o aquífero granular, 
denominado superficial ou freático, e que possui extensão limitada, livre e descontínua. As 
características desse aquífero dependem da sua forma de ocorrência e da natureza local dos sedimentos 
ou solos residuais que o compõem. 
A superfície superior da zona de saturação é chamada superfície do lençol freático e sua forma depende 
da topografia do terreno tendendo, em parte, a acompanhar a conformação do relevo. Na superfície do 
lençol, a água contida nos poros do aquífero encontra-se sob pressão atmosférica, de forma semelhante 
a um reservatório ao ar livre. 
A recarga desse aquífero é feita, predominantemente, por infiltração vertical. A água atravessa a zona 
de aeração e se acumula na zona de saturação, ambas governadas pelas características locais dos solos e 
condições do relevo, que também controla o escoamento subterrâneo. Sua descarga se dá nas 
nascentes perenes ou intermitentes, córregos e rios. A descarga também pode ocorrer no mar, em 
regiões costeiras, conforme a Figura 9.1.9-1. 

Página: 347



 

251 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 9.1.9-1 – Esquema de recarga através de precipitações e descarga em nascentes, córregos, rios e mares4 
 
Por fim, restrito ao município de Mogi das Cruzes, ocorre o Aquífero Taubaté, constituído por 
sedimentos da Bacia de Taubaté. Consiste em um aquífero descontínuo, de extensão regional limitada, 
do tipo multicamadas com alternância de camadas arenosas ou aquíferas, de fácies fluvial, e argilosas ou 
confinantes, de fácies lacustre ou de planície de inundação. Ocorre principalmente de forma livre ou 
pouco confinada, com poucas áreas sob pressão, com cotas potenciométricas variando entre 550m e 
600m. A vazão explotável por poço, na AII, é inferior a 10 m3/h. 
 

9.1.9.1 Poços de Monitoramento 
Para a avaliação do nível d'água no alto do morro e nas encostas marginais da região da futura cava da 
pedreira, nos locais das sondagens à percussão mais profundas - SP-01, SP-02, SP-03A, SP-04, SP-05 e 
SP-06 - foram instalados os poços de monitoramento PM-01 ao PM-06. 
Com exceção do poço PM-01 que apresentou o nível d'água em 1,58 m de profundidade, os demais 
poços PM-02 ao PM-06 - com profundidades variadas entre 4,12 m (PM-03) e 12,30m (PM-06) - foram 
instalados secos, sendo que os fundos desses poços ocorrem apoiados no topo do maciço rochoso, 
caracterizado nas respectivas sondagens à percussão. 
A seguir é apresentado o Quadro 9.1.9.1-1 com os dados gerais dos poços de monitoramento instalados. 
No Anexo 9.1.7.1-1(Relatório P-1405.01.RT-21 - GEOCOR, março/2021) estão disponíveis os perfis 
construtivos dos poços PM-01 ao PM-06 e a figura de localização dos poços. 
 

 

 

 

 

                                                           
4 https://geologia12.blogs.sapo.pt/13548.html 
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Quadro 9.1.9.1-1 – Dados dos poços de monitoramento instalados 

POÇO Profundidade 
(m) 

Coordenada 
(N) 

Coordenada 
(E) 

COTA  
terreno 

(m) 

COTA  
tubo 2” 

(m) 

COTA 
tubo 4” 

(m) 
PM-01 8,00 7.416.000 376.780 622,00* 622,50 622,60 
PM-02 11,45 7.416.095 377.186 647,46 647,98 648,06 
PM-03 4,12 7.415.656 376.694 689,09 689,59 689,69 
PM-04 4,45 7.415.930 377.271 620,89 621,43 621,47 
PM-05 8,15 7.415.389 376.697 733,39 733,89 733,99 
PM-06 12,30 7.415.585 377.096 725,03 725,53 725,63 

(*) - cota topográfica levantada a partir da Folha Topográfica EMPLASA (1:10.000) 
 
O poço de monitoramento PM-01 foi instalado em área relativamente plana e que integra a região de 
várzea formada pela confluência de duas drenagens perenes e um curso d'água indefinido, de acordo 
com a folha cartográfica JARAMUNIZ SF-23-Y-D-I-4-NO-E (EMPLASA, 1992). O nível d'água medido após 
instalação do PM-01 foi registrado a 1,58 m de profundidade e se encontra abrigado em solo residual 
maduro derivado de rochas granitóides, ou seja, associado ao aquífero quaternário, superficial e de 
porosidade granular. 
Posteriormente à instalação do poço PM-01, entre fevereiro e maio de 2021, o levantamento de campo 
ao longo dos talvegues secundários dessa região e instalados na margem direita do curso d'água que se 
desenvolve imediatamente a NNW da ADA (e da futura cava), permitiu localizar duas nascentes perenes 
e uma nascente intermitente nas porções superiores dos seus traçados, sendo identificadas próximas às 
cabeceiras dos referidos talvegues. 
Os poços PM-02 e PM-03 foram instalados nas porções intermediárias das encostas da porção nordeste 
e centro-noroeste do morro da futura cava da pedreira, enquanto os poços PM-05 e PM-06 foram 
executados próximos ao topo de morros locais das porções sudoeste e centro-sul da futura cava. Todos 
esses poços têm seus fundos apoiados no topo do maciço rochoso e o nível d'água não foi reconhecido 
ao longo dos perfis dos furos, indicando que o nível freático ocorre abrigado no maciço rochoso, ou seja, 
no aquífero cristalino do meio fraturado do Aquífero Pré-Cambriano. 
Já o poço de monitoramento PM-04 foi instalado com 4,45m de profundidade no local da sondagem SP-
04, com seu fundo assentado sobre o topo do maciço rochoso. As sondagens SP-04, SP-04A e SP-04B 
foram executadas na margem direita do talvegue que ocupa a porção centro-leste da encosta da futura 
cava, sendo que as sondagens SP-04A e SP-04B atingiram o impenetrável às profundidades de 2,38m e 
0,88m, indicando a presença do topo rochoso bastante raso nessa região do talvegue local. 
Chama atenção que a nascente do talvegue foi identificada mais de uma centena de metros a montante 
da região das sondagens à percussão SP-04 e do poço de monitoramento PM-04, e caracterizada como 
perene nos levantamentos de fevereiro e maio de 2021. Desta forma, a nascente estaria localizada no 
interior da futura cava da Pedreira e, muito provavelmente, parece associada à exposição de uma 
fratura - ou mais fraturas, eventualmente conectadas - do maciço rochoso, abrigada no aquífero 
cristalino do meio fraturado do Aquífero Pré-Cambriano. 
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9.1.9.2 Ocorrências de Água e Mapa Hidrogeológico da AII e AID/ADA 
Equipes técnicas que participaram dos estudos do meio físico realizaram levantamentos gerais de 
campo e inspeções direcionadas em parte dos talvegues secundários na região da futura cava e 
arredores imediatos entre fevereiro e maio de 2021, após a instalação dos poços PM-01 ao PM-06 
ocorrida em janeiro de 2021.  
Além dos poços PM-01 ao PM-06 instalados para a avaliação do nível de água na região da futura cava e 
arredores, foram reconhecidos na AID/AII outros três poços de monitoramento instalados a nordeste da 
AID, sete poços cacimba (PC-01 ao PC-07) distribuídos próximos do limite AID/AII (PC-03 e PC-04) e os 
demais em terras da AII; bem como nascentes perenes e intermitentes nos talvegues secundários, a 
maior parte delas instaladas no interior do perímetro da ADA. 
Após o período das chuvas de verão – e consequentemente do tempo necessário para a maior recarga 
dos aquíferos locais – a equipe do meio físico retornou ao campo para a inspeção mais detalhada e 
caracterização das ocorrências de água de alguns dos talvegues secundários instalados nas encostas do 
morro onde deverá se desenvolver a futura cava da pedreira. 
Alguns dos pontos com nascentes identificadas em fevereiro de 2021 na porção intermediária dos 
traçados desses talvegues secundários, foram reconhecidos na inspeção de maio de 2021, deslocados 
algumas dezenas de metros acima em planta. Assim algumas nascentes identificadas em fevereiro, 
foram caracterizadas como ponto de nascente perene e o ponto superior do talvegue como 
intermitente. 
Outros talvegues inspecionados apenas em maio de 2021 tiveram seu ponto de ocorrência de água 
como o mais provável local da nascente perene, devido às características locais observadas. 
De forma geral, as nascentes identificadas nos talvegues secundários do morro principal da futura cava – 
em terras da ADA e parte da AID – ocorrem instaladas próximas às cabeceiras desses talvegues. Sendo 
assim, por extensão significativa dos talvegues avaliados desenvolvem-se cursos d’água, sejam eles 
perenes ou intermitentes.  
A partir da identificação desses pontos de nascentes perenes e intermitentes reconhecidas entre 
fevereiro e maio de 2021, parte dos talvegues contendo cursos d'água indefinidos na cartografia da 
EMPLASA puderam ser reclassificados como locais que abrigam drenagens perenes ou intermitentes, e 
os pontos das nascentes associadas identificados/lançados na carta topográfica. 
No Anexo 9.1.9.2-1 - Mapa Hidrogeológico da AID/ADA - fev-mai/2021, podem ser observados os pontos 
de ocorrência d'água identificados, com destaque para os poços de monitoramento PM-01 ao PM-03, os 
três poços de monitoramento externos localizados a nordeste da AID, os sete poços cacimba (PC-01 ao 
PC-07), as nascentes perenes e intermitentes, reconhecidas durante os levantamentos de campo e 
integradas nos mapeamentos como "nascentes",assim como a reclassificação de parte dos cursos 
d'água: registrados como indefinidos na cartografia EMPLASA 1:10.000 e caracterizados atualmente 
como perenes ou intermitentes, após os levantamentos de campo. 
A partir da atualização/reclassificação da hidrologia local e dos aspectos hidrogeológicos reconhecidos 
em campo nos levantamentos do primeiro semestre de 2021, também foi possível estimar de forma 
aproximada as posições onde devem ocorrer algumas das nascentes da encosta sul-sudeste do morro da 
futura pedreira, local bastante íngreme e de difícil acesso. Esses pontos, ocorrem posicionados em 
alguns dos talvegues que drenam a porção sul-sudeste da encosta do morro, e referem-se àqueles 
talvegues que a cartografia EMPLASA identificava contendo cursos d'água indefinidos. 
O lançamento desses pontos de controle de possíveis nascentes instaladas na vertente sul-sudeste do 
morro também auxiliou na elaboração do mapa potenciométrico atual da AID/ADA. 
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9.1.9.3 Mapas Potenciométricos Conceituais da AII e AID/ADA - Situação 
Atual (2021) e Situações Futuras: Fundo da Cava na Cota 660 m e 
Fundo da Cava nas Cotas 635 m-625 m 

Para a elaboração do Mapa Potenciométrico atual da AID/ADAforam utilizados os dados das sondagens 
à percussão SP-01 a SP-06 e seus deslocamentos e a profundidade do topo rochoso nestas investigações 
de subsuperfície, dos poços de monitoramento instalados PM-01 ao PM-06, da inspeção dos talvegues 
secundários na região e identificação das ocorrências de nascentes perenes e intermitentes nesses 
talvegues, e do levantamento da profundidade do Nível de Água (N.A.) nos poços de monitoramento e 
poços-cacimba acessados na região de interesse. 
Associados ao levantamento de dados primários em campo e avaliação das seções geológico-
geotécnicas elaboradas, também foram considerados pontos de controle (cotas topográficas) do nível 
de água ao longo das drenagens principais que se desenvolvem a norte e a leste do morro da futura 
cava, assim como no rio Parateí instalado a sul do morro onde será implantada a futura cava.  
Adicionalmente, foram distribuídos vários outros pontos de controle nos topos dos morros e suas 
encostas laterais, nos cursos d'água secundários reconhecidos nas cartas EMPLASA 1:10.000, assim 
como outros pontos de controle de curvas de nível da cartografia EMPLASA 1:10.000 e dos seus 
talvegues encaixados, contendo cursos d'água indefinidos. 
Para os pontos de controle dos topos de morro foi considerada uma carga hidráulica instalada a cerca 
de 15m abaixo da cota topográfica daquele local; para as encostas laterais em posições intermediárias 
dos morros e morrotes adotou-se uma carga hidráulica 10m abaixo da cota topográfica, enquanto que 
para a última curva de nível (acima) da drenagem perene e de talvegues cartografados contendo cursos 
d'água indefinidos a carga hidráulica ocorreria abrigada 5 m abaixo das cotas topográfica desses pontos 
de controle. Nas regiões com desnível topográfico considerado e que apresentam diversas curvas de 
nível nas cartas EMPLASA 1:10.000 foram considerados valores de cargas hidráulicas intermediárias 
entre 15m-10m, entre 10 m-5 m e, eventualmente menores que 5 m. 
No Anexo 9.1.9.3-1 pode ser observado o Mapa Potenciométrico Conceitual Atual da AID/ADA (2021). 
Com base nas investigações realizadas e no desnível topográfico considerável entre os altos de morros e 
as calhas das drenagens principais instaladas ao redor e distribuídas a norte, a leste e a sul, também 
foram estimadas as profundidades aproximadas que o nível d'água deve ocorrer abrigado em 
subsuperfície.  
Nas cotas topográficas mais elevadas, o nível d'água do aquífero poroso e granular superficial deve 
ocorrer próximo do contato com o topo do maciço rochoso, ou não ser identificado no horizonte dos 
solos superficiais. Nessas áreas mais elevadas - como verificado nas sondagens SP-05 e SP-06 e nos 
poços PM-05 e PM-06) - o nível d'água não foi atingido, indicando não haver nesses locais o aquífero 
freático superficial.  
O nível d'água associa-se ao aquífero cristalino fraturado e sofre influência direta do sistema de 
descontinuidades - falhas e fraturas abertas - instaladas no maciço rochoso de rochas granitóides. 
O nível d'água nessas áreas ocorre com profundidade estimada acima de 12m a 15m - ou ainda mais 
profunda. Assim, para a elaboração do mapa potenciométrico conceitual atual foi adotada a 
profundidade (mínima) de 15m abaixo da superfície topográfica no topo dos morros locais.  
Da mesma forma, para a elaboração do mapa potenciométrico conceitual atual (2021), nas porções 
intermediárias das encostas dos morros da região da futura cava foram distribuídos pontos de controle 
e adotada a profundidade (mínima) de 10m para que seja atingido o nível d'água nessas porções das 
encostas marginais. Os 10m foram arbitrados a partir da sondagem SP-02 executada a nordeste da 
futura cava e que atingiu o impenetrável a 11,45m de profundidade.  
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Considerando as sondagens à percussão executadas e a caracterização do provável topo do maciço 
rochoso nesses pontos, também foi possível estimar a profundidade da ocorrência do nível d'água em 
profundidade, no aquífero poroso superficial e no aquífero do meio fraturado. 
Com base nas investigações de subsuperfície, exposições dos horizontes de solo e dos afloramentos 
rochosos em campo e levantamentos dos talvegues foi possível reconhecer a ocorrência de um 
horizonte superficial que, de forma geral, acompanha a topografia da região e engloba os solos 
coluviais, os solos residuais derivados das rochas granitóides e os solos aluvionares, além dos solos 
associados aos sedimentos terciários em terras de Mogi das Cruzes, presentes na extremidade sudeste 
da AII, instalados na encosta da margem direita do rio Parateí. 
Ao pacote de solos diversos e que acompanha a topografia local e regional associa-se o aquífero 
superficial livre, granular e poroso. 
Sotoposto ao pacote de solos superficiais - aluviais, coluviais, residuais e dos sedimentos terciários - 
ocorre o maciço rochoso de rochas granitóides, onde se abriga o aquífero cristalino de meio fraturado 
(Aquífero Pré-Cambriano), descontínuo e de extensão regional. 
Nas porções topográficas mais elevadas - altos de morros e eventualmente até porções intermediárias 
das encostas laterais aos talvegues secundários - o nível d'água ocorrerá abrigado nas descontinuidades 
(falhas e fraturas) do maciço cristalino e associado tão somente ao aquífero fraturado. 
Já nas porções intermediárias das encostas e nas proximidades dos talvegues secundários encaixados 
nessas encostas e nas porções topograficamente rebaixadas associadas às calhas das drenagens 
principais locais - instaladas a norte, a leste e a sul - o nível d'água ocorre abrigado nos solos superficiais 
e constitui o aquífero freático superficial, poroso e granular. 
Deve-se ressaltar que os dois sistemas aquíferos identificados na região (i) freático superficial poroso e 
granular e (ii) cristalino fraturado são intercomunicantes (interconectados). Sendo assim, as linhas 
equipotenciais apresentadas no mapa potenciométrico conceitual são comuns e representativas desses 
dois sistemas aquíferos mais comuns presentes na região do futuro empreendimento. 
A partir do mapa potenciométrico conceitual atual da AID/ADA, foram elaborados mapas 
potenciométricos conceituais para os cenários futuros: (i) fundo da cava na cota 660 m e (ii) fundo da 
cana na situação final da implantação, com o fundo nas cotas 635 m (porção sudoeste) e 625 m (pátio 
principal). 
Para a situação intermediária do fundo da futura cava implantado na cota 660 m, as porções centro-sul 
e norte-nordeste terão sido regularizadas nessa cota, com desníveis topográficos significativos 
instalados na porção sul-sudoeste, onde já deverá ter atingido cerca de 65 m. 
A noroeste e a leste-nordeste encontram-se instalados talvegues secundários com nascentes perenes 
associadas e com a rebaixamento significativo de grande parte do morro principal e suas encosta 
laterais, as águas antes direcionadas para esses talvegues - seja através das águas superficiais ou das 
águas subterrâneas associadas ao aquífero de maciço cristalino - serão direcionadas para o fundo da 
cavas, e não mais para os aquíferos locais. 
Nessa situação futura com a cota de fundo da cava em 660 m, deve-se considerar o rebaixamento 
significativo das linhas equipotenciais da porção sudoeste, conformando um cone de rebaixamento do 
aquífero local abrigado no maciço rochoso, com suas linhas equipotenciais instaladas aproximadamente 
paralelas ao talude maior já implantado. 
Imediatamente a sul-sudeste da cava em desenvolvimento, devido à supressão da grande área de 
recarga da encosta do morro e o direcionamento das águas superficias para o interior da cava, deve-se 
considerar o rebaixamento do sistema aquífero nesta região, com a migração das possíveis nascentes 
indefinidas cartografadas pela EMPLASA para porções mais baixas da encosta, ou ainda, o seu 
desaparecimento.   
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Para leste-nordeste e a noroeste a carga hidraúlica deverá ser rebaixada de forma menos significativa, 
mas ainda assim devendo provocar a migração das nascentes e seus cursos d'água para as porções 
topograficamente mais baixas desses talvegues, seja no interior da cava em desenvolvimento, ou ainda, 
além de seus limites. 
No Anexo 9.1.9.3-1 pode ser observado o Mapa Potenciométrico Conceitual Atual da AID/ADA para a 
situação futura - fundo da cava na cota 660m. 
Para o cenário futuro, com o fundo final da cava implantado nas cotas topográficas 635 m (porção 
sudoeste) e 625 m (pátio principal ocupando restante da cava), a situação descrita anteriormente 
deverá sofrer impactos mais significativos, devido ao avanço do rebaixamento e instalação de desníveis 
topográficos da ordem de 80 m -90 m na porção sudoeste, 80 m-100 m na porção sul-sudeste, 50 m – 75 
m na porção leste-nordeste e desníveis inferiores a 10 m na porção noroeste. 
Nas porções oeste-sudoeste, sul-sudeste e leste-nordeste, as linhas equipotenciais tenderão a se ajustar 
aos taludes de escavação implantados, propiciando a inversão do sentido de fluxo da água subterrânea 
para o interior da cava e gerando um cone de rebaixamento mais extenso, enquanto que a norte e, 
principalmente, a noroeste, as cargas hidráulicas deverão sofrer menor oscilação negativa, porém de 
maior significância para o sistema de drenagem local, com o seu nível de base assentado entre as cotas 
topográficas 627m e 628m, praticamente na mema cota de fundo para essa região. 
As nascentes instaladas nos talvegues secundários na porção noroeste e seus cursos-d'água serão 
impactados, sofrendo migração para a posição topograficamente mais baixa dos seus traçados, ou 
poderão desaparecer. Consequentemente, as lagoas instaladas imediatamente a noroeste destas 
drenagens secundárias, no leito do curso d'água principal que se desenvolve nessa região, também 
poderão sofrer impactos significativos. 
No Anexo 9.1.9.3-1 pode ser observado o Mapa Potenciométrico Conceitual Atual da AID/ADA para a 
situação futura - fundo da cava nas cotas 635 m - 625 m. 
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9.1.9.4 Seções Hidro-estratigráficas e Rebaixamento do N.A 
A partir da elaboração do mapa potenciométrico conceitual para a situação atual, referente às 
informações levantadas em campo entre janeiro e maio de 2021 e pontos de controle do nível d'água 
obtidos na cartografia EMPLASA 1:10.000 nas principais drenagens dos arredores, associados com a 
estimativa da ocorrência do nível d'água subsuperfície em outros pontos de controles distribuídos no 
alto dos morros e nas porções intermediárias das encostas laterais, foram construídas três seções hidro-
estratigráficas, contendo informações topográficas, geológicas e do nível d'água (levantados em campo 
e estimados), e a situação aproximada da ocorrência da superfície potenciométrica nos sistemas 
aquíferos intercomunicantes (i) freático superficial poroso e granular e (ii) cristalino fraturado. 
A seções hidro-estratigráficas A-A' e B-B' têm direção geral SW-NE e foram levantadas nas porções sul e 
centro-norte da ADA / Futura Cava (Projetada), respectivamente, enquanto a Seção Hidro-estratigráfica 
C-C' tem direção geral NW-SE e foi levantada na porção central da ADA / Futura Cava (Projetada).  
As seções A-A' e B-B' avançam para nordeste da ADA um pouco além da calha de um afluente da 
margem esquerda do rio Parateí, e a Seção C-C' projeta-se para noroeste até a região da Rodovia 
Presidente Dutra, e para sudeste até a encosta marginal de uma colina na margem direita do rio Parateí, 
conformada sobre os sedimentos terciários.  
No Anexo9.1.9.5-1 pode ser observada a localização das seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C'. 
A partir das seções hidro-estratigráficas elaboradas e o projeto conceitual de implantação da futura cava 
da pedreira, foram consideradas três situações: 
• (i) Atual (2021) - Terreno Natural Pré-cava 
• (ii) Futura Intermediária - Fundo da Cava na cota 660 m 
• (iii) Futura Final - Fundo da Cava das cotas 625m / 635m 
Para essas três condições foi considerado o cenário do comportamento da superfície potenciométrica 
integrada dos sistemas aquífero freático superficial e cristalino (maciço) fraturado, e o seu rebaixamento 
estimado com o avanço da cava da pedreira em profundidade. 
Deve-se ressaltar que não foi realizado o mapeamento geológico-estrutural em campo e o sistema de 
descontinuidades (falhas/fraturas) apresentado para o maciço rochoso nas seções A-A', B-B' e C-C' é 
esquemático. Desta forma, as descontinuidades lançadas nas seções podem não representar a situação 
de campo.  
 

9.1.9.5 Situação Atual (2021) - Terreno Natural Pré-cava 
Para as seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C' elaboradas para a situação atual - levando em 
consideração todos os parâmetros primários levantados em campo e aqueles inferidos nos mapas 
hidrogeológicos e potenciométrico da AID/ADA - foi possível indicar a ocorrência de um horizonte 
superficial de solos diversos associados às unidades geológico-geotécnicas aterro / aluvião / coluvião / 
solos residuais derivados de rochas granitóides e dos sedimentos terciários da Bacia de Taubaté. 
Sotopostos ao horizonte dos solos superficiais diversos e de forma geral acompanhando a superfície 
topográfica da região, ocorre em subsuperfície o maciço rochoso fraturado associado às rochas 
granitóides que predominam amplamente na região dos morros e principais elevações topográficas. 
O horizonte dos solos superficiais nos locais mais delgados pode atingir cerca de 1 m - 2 m, enquanto 
nos locais onde o manto de intemperismo é mais desenvolvido foi verificado entre 8 m e 12,3 m nas 
sondagens à percussão realizadas, mas estima-se que pode atingir pelo menos 15 m ou mais. 
Para facilitar a visualização nas seções hidro-estratigráficas, o coluvião e solos residuais são integrados 
em um pacote único, com essas unidades indiferenciadas.  
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A posição do nível d'água encontra-se demarcada através de uma superfície potenciométrica 
indiferenciada e associada ao (i) aquífero superficial poroso granular abrigado nos solos superficiais e ao 
(ii) aquífero cristalino fraturado do maciço rochoso. 
Pode-se inferir que a superfície potenciométrica encontra-se em maiores profundidades nas áreas mais 
elevadas topograficamente onde, quando identificada no horizonte do solo, é mais comum que ocorra 
instalada próxima do contato solo/rocha. Em outras porções das encostas/vertentes dos morros, a 
superfície potenciométrica poderá ser reconhecida em posições intermediárias do horizonte de solo e, 
quando interceptada por um talvegue secundário, pode associar a ocorrência de um ponto de nascente, 
de caráter perene ou intermitente. 
Na região do contato solo/rocha, as falhas/fraturas reliquiares do maciço rochoso preservadas na base 
do horizonte podem constituir um sistema de descontinuidades abertas, em que as águas subterrâneas 
circulem livremente através dessas zonas preferenciais entre o aquífero superficial poroso granular e o 
aquífero cristalino fraturado. 
De forma geral, as águas superficiais drenam os terrenos nos períodos mais chuvosos e contribuem para 
a recarga dos sistemas aquíferos locais. Primeiramente, essas águas superficiais infiltram por gravidade 
e abastecem o aquífero freático superficial, e esse conecta-se através do sistema de descontinuidades 
(falhas e fraturas abertas) com o aquífero cristalino fraturado, abastecendo-o também. 
Nos períodos de máxima recarga, algumas das falhas e fraturas abertas, em alguns pontos, podem 
interceptar a superfície topográfica local de um talvegue secundário, dando origem a uma nascente 
intermitente. 
Em condições específicas, os sistemas sobrepostos de falhas e fraturas abertas do maciço rochoso, de 
famílias estruturais distintas, tem seus planos interligados em profundidades consideráveis, e propiciam 
a recarga contínua do aquífero. Caso uma dessas descontinuidades abertas no maciço - favorecido por 
recarga mais intensa - intercepte a superfície topográfica local, será observada a instalação de uma 
nascente perene.  
O Anexo 9.1.9.5-1apresenta as seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C' e no Anexo 9.1.9.5-2 o mapa 
potenciométrico, considerando dados levantados em campo e situações inferidas e/ou conceituais, 
sendo observado o comportamento estimado da superfície potenciométrica na situação atual pré-cava 
(janeiro a maio de 2021) e integrada (não individualizada) para os sistemas aquíferos (i) freático 
superficial poroso granular e (ii) cristalino fraturado. 
Com a implantação da futura cava da pedreira, o horizonte dos solos superficiais será integralmente 
removido na área da cava, e com o avanço da escavação do maciço rochoso em maiores profundidades, 
o nível d'água e a superfície potenciométrica, consequentemente, sofrerão rebaixamento. 
 A seguir são apresentadas as seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C' e suas superfícies 
potenciométricas considerando o avanço da escavação do morro da pedreira, para as situações futuras 
intermediária (fundo da cava na cota 660 m) e final (fundo da cava nas cotas 635 m na porção sudoeste 
e 625 m na porção centro-leste).  
 

9.1.9.6 Situação Intermediária Futura (Fundo da Cava cota 660 m) 
Com o avanço da implantação da cava da pedreira, dois aspectos importantes devem ser levados em 
consideração e que trazem implicação direta na recarga dos dois sistemas aquíferos da região: 
• decapeamento e remoção parcial e/ou integral do horizonte dos solos superficiais; e 
• avanço da cava em profundidade e bombeamento das águas superficiais e subterrâneas. 
O horizonte dos solos superficiais na futura cava deve ocorrer predominantemente com uma espessura 
estimada de 10 m a 15 m. As cotas topográficas na região da futura cava situam-se entre 715 m – 730 m 
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nas porções mais elevadas, enquanto que as porções do terreno natural mais baixas ocorrem entre 
620m e 625m na face noroeste da futura cava. 
O decapeamento do morro na situação intermediária (fundo da cava na cota 660 m) terá removido 
parcialmente o horizonte dos solos superficiais nas porções norte e noroeste (ver seções B-B' e C-C') e 
integralmente na porção sul (ver seções A-A' e C-C'). Desta forma, o aquífero freático superficial poroso 
granular - caso presente na região do contato solo-rocha nas porções mais elevadas - deixará de existir 
nas porções onde o horizonte de solo for completamente removido.  
Com o desmonte parcial do maciço rochoso e avanço da cava em maiores profundidades, as águas 
superficiais antes captadas diretamente nas áreas naturais pretéritas - que existiam na região da cava 
em implantação - serão direcionadas por gravidade para o fundo da escavação e não mais abastecerão o 
aquífero superficial freático. 
Da mesma forma, eventuais descontinuidades - falhas e fraturas - abertas e conectadas com áreas 
preservadas (não removidas) do horizonte de solos superficiais e interceptadas nos taludes da cava em 
implantação, em situação desfavorável - planos de mergulho para o interior da cava - deixarão de 
abastecer o aquífero cristalino fraturado. 
Deve-se ainda considerar que alguns planos de descontinuidade instalados no maciço rochoso mais 
próximos à superfície e antes preenchidos com solo e com baixa condutividade hidráulica, a partir do 
uso de explosivos para o desmonte do maciço rochoso, podem tornar-se descontinuidades abertas.  
Ou ainda, fraturas abertas em profundidades intermediárias no maciço rochoso e que não 
apresentavam conexão com o aquífero livre superficial e/ou com outras fraturas preenchidas com água 
subterrânea do sistema aquífero confinado fraturado, com o avanço da implantação da cava poderão 
ser expostas nos taludes laterais e no fundo da cava, e constituir parte ativa do sistema aquífero local.    
Nos taludes inferiores e no fundo da cava em implantação tal situação deve ser levada em consideração, 
visando evitar a contaminação do aquífero cristalino fraturado por atividades desenvolvidas no 
empreendimento durante sua exploração. 
O bombeamento contínuo das águas superficiais e subterrâneas direcionadas para o fundo da cava da 
pedreira, durante o período de operação, promoverá o rebaixamento do nível d'água e da superfície 
potenciométrica integrada/unificada dos sistemas aquífero freático superficial e cristalino fraturado dos 
terrenos elevados preservados ao redor da cava da pedreira em desenvolvimento, levando à formação 
de um cone de rebaixamento do nível d'água e da superfície potenciométrica ao redor da cava , 
preferencialmente na porção sul da cava em implantação, enquanto que na porção norte as cotas 
topográficas do terreno natural - em grande parte - estarão preservadas nessa fase da escavação. 
Como consequência direta do cone de rebaixamento da superfície potenciométrica que deverá se 
instalar na cava da pedreira e arredores imediatos, as nascentes perenes e/ou intermitentes 
reconhecidas no interior da futura cava da pedreira deverão migrar para porções mais baixas 
topograficamente em seus talvegues naturais ou, na situação mais críticas, serão suprimidas.  
Eventualmente, parte das nascentes instaladas nos talvegues secundários ao redor da futura cava 
poderão sofrer migração para as porções inferiores de suas encostas reduzindo a extensão de cursos 
d'água; nascentes antes reconhecidas como perenes poderão passar a ser intermitentes, e ainda, em 
situações excepcionais, parte das nascentes - sejam perenes ou intermitentes - poderão deixar de 
existir. 
O Anexo 9.1.9.6-1apresenta as seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C' para a situação intermediária 
futura. 
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9.1.9.7 Situação Final Futura (Fundo da Cava cotas 625 m /635 m) 
Com o avanço da escavação da pedreira, o fundo da cava deverá ser implantado na cota 635m na 
porção sudoeste constituindo um patamar elevado (ver Seção A-A'), e na cota 625m em grande parte da 
futura escavação configurando um amplo pátio no fundo da cava para a sua situação final.  
A oscilação negativa do nível d'água da superfície potenciométrica e o aumento do cone de 
rebaixamento na área da pedreira e arredores, durante os anos de aprofundamento da cava, poderá 
potencializar a situação das drenagens instaladas nos talvegues secundários comentada para o cenário 
intermediário. 
Nas cotas finais da implantação (625m-635m) todo o horizonte de solos superficiais terá sido removido 
e na face norte-noroeste o fundo da cava deverá atingir a várzea na região de confluência de dois 
talvegues secundários instalados na margem direita do curso d'água principal que drena os terrenos 
imediatamente a norte da ADA. Nessa região, uma lagoa instalada na confluência dos talvegues 
secundários - ao redor da cota topográfica 624m - deverá ser impactada, conforme se observa na Seção 
Hidro-estratigráfica C-C'. 
Também deve ser considerado o possível impacto do rebaixamento da superfície potenciométrica sobre 
o curso d'água principal que drena as terras imediatamente a norte da futura cava, que tem seu nível de 
base instalado entre as cotas 627m-628m (a noroeste) e 621m-623m (a norte da futura cava), na região 
do poço de monitoramento PM-01. 
Nas drenagens que se desenvolvem a nordeste e a leste-sudeste da futura cava, com as cotas das suas 
várzeas assentadas entre 616m-606m e entre 606m-599m, respectivamente, a situação deverá ser 
monitorada durante o período de implantação da futura cava, com destaque para o trecho a nordeste, 
onde o leito da drenagem encontra-se assentado em cotas mais elevadas, entre 616m-614m, e o 
desnível futuro entre o fundo da cava e a drenagem local estimado em cerca de 10m. 
O leito do rio Parateí desenvolve-se a sul-sudeste da futura cava, a cerca de 200m-250m do talude da 
sua face sudeste. Apresenta baixa declividade e suas várzeas foram cartografadas pela EMPLASA entre 
as cotas topográficas 599m e 598m. Ainda que o rio Parateí ocorra relativamente próximo à futura cava, 
o desnível topográfico ao final da implantação deverá variar entre 36m-37m (em relação ao patamar 
elevado sudoeste) e 26m-27m (em relação ao pátio principal / fundo da cava). 
As possíveis nascentes e os cursos d'água indefinidos cartografados pela EMPLASA na encosta íngreme 
sul-sudeste do morro da futura área de lavra- e que drenam o terreno da margem esquerda do rio 
Parateí - situadas ao redor da carga hidráulica 640m, caso reconhecidas/confirmadas, também deverão 
ser monitoradas ao longo da implantação da futura cava. 
 
O Anexo 9.1.9.7-1apresenta as seções hidro-estratigráficas A-A', B-B' e C-C' e no Anexo 9.1.9.7-2 o mapa 
potenciométrico, considerando os cenários de rebaixamento do nível d'água e da superfície 
potenciométrica para a situação futura final de implantação da cava. 
 
9.1.10 . QUALIDADE DA ÁGUA  
O monitoramento da qualidade da água sob influência da Pedreira Dovalle considerou pontos de coleta 
no afluente do Rio Paratei e dois pontos no próprio rio, como apresentado na Figura 9.1.10-1. O rio 
Paratei tem seu curso paralelo ao empreendimento e afluente sob influência direta deste.  
O monitoramento consiste em coleta de amostras de água para a determinação de características físico-
químicas e bacteriológicas.  
  

Página: 357



 

261 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

Figura 9.1.10-1 - Localização dos pontos de coleta de água superficial 

 

9.1.10.1 Metodologia  
Foram realizadas duas campanhas de coleta de amostras de água superficial em 6 pontos, no ano de 
2021.  
As campanhas de campo para coletas das amostras de água superficial foram realizadas nos dias 22 de 
janeiro de 2021 e 30 de abril de 2021. A coleta de amostras de água, assim como a análise laboratorial, 
foi realizada pelo laboratório EP Analítica.  
O Quadro 9.1.4.1-1 mostra os pontos considerados no programa de monitoramento da qualidade das 
águas em coordenada UTM Datum SIRGAS 2.000 Fuso 23S.  
  
Quadro 9.1.10.1-1 - Pontos de monitoramento da qualidade das águas superficiais da Pedreira Dovalle  

Ponto  Descrição  Matriz  Longitude  Latitude  
P1  Afluente do Rio Paratei  água superficial  376.193,823  7.415.653,942  
P2  Afluente do Rio Paratei  água superficial  376.792,000  7.416.237,000  
P3  Afluente do Rio Paratei  água superficial  377.312,000  7.415.939,000  
P4  Afluente do Rio Paratei  água superficial  377.946,860  7.416.031,839  
P5  Rio Paratei antes do afluente  água superficial  377.801,672  7.415.589,826  
P6  Rio Paratei após receber o afluente  água superficial  378.230,011  7.415.724,800  
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Na Fotos 9.1.10.1-1 a 9.1.10.1-6, a seguir, tem-se o registro fotográficos dos locais de coleta de água dos 
pontos P1 a P6 na primeira campanha do dia 22/01/2021.  

    Foto 9.1.10.1-1 – Ponto P1 a montante da pedreira 
(22/01/2021).  

Foto 9.1.10.1-2 – Ponto P2 a jusante da pedreira 
(22/01/2021).  

    Foto 9.1.10.1-3 – Ponto P3 a jusante da pedreira 
(22/01/2021).  

Foto 9.1.10.1-4 – Ponto P4 a jusante da pedreira 
(22/01/2021).  

    Foto 9.1.10.1-5 – Ponto P5 Rio Paratei a montante da 
conjunção do afluente (22/01/2021).  

Foto 9.1.10.1-6 – Ponto P6 Rio Paratei a jusante da 
conjunção do afluente (22/01/2021).  

  
Na Fotos 9.1.10.1-7 a 9.1.10.1-12, a seguir, tem-se o registro fotográficos dos locais de coleta de água 
dos pontos P1 a P6, na primeira campanha do dia 30/04/2021.  
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    Foto 9.1.10.1-7 – Ponto P1 a montante da pedreira 
(30/04/2021).  

Foto 9.1.10.1-8 – Ponto P2 a jusante da pedreira 
(30/04/2021).  

    
Foto 9.1.10.1-9 – Ponto P3 a jusante da pedreira 
(30/04/2021).  

Foto 9.1.10.1-10 – Ponto P4 a jusante da pedreira 
(30/04/2021).  

    Foto 9.1.10.1-11 – Ponto P5 Rio Paratei a montante da 
conjunção do afluente (30/04/2021).  

Foto 9.1.10.1-12 – Ponto P6 Rio Paratei a jusante da 
conjunção do afluente (30/04/2021).  
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9.1.10.2 Resultados  
Quadro 9.1.10.2-1– Resultados analíticos referentes aos pontos da campanha Jan/2021 – Pedreira Dovalle, Santa 
Isabel– SP (22/01/2021)  

Parâmetros  Unidade  LQ  P1 - 
Montante  

P2 - 
Jusante  

P3 - 
Jusante  

P4 - 
Jusante  

P5 - Rio 
Paratei  

P6 - 
Jusante  

CONAMA 357 
Art. 15  

Oxigênio Dissolvido  mg/L  0,10  3,84  3,80  2,48  3,83  2,94  2,98  >5,0  
pH  --  1,00  6,82  6,40  5,94  6,91  6,9  6,9  6,0 - 9,0  
Temperatura  ºC  0,10  25,4  25,5  25,3  25,5  28,8  27,3  -  

FÍSICO QUÍMICO   
Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO)  

mg/L  2,0  5,0  <2,0  28,0  2,0  4,0  <2,0  5,0  
Demanda Química de 
Oxigênio (DQO)  

mg/L  5,0  21,9  <5,0  33,6  10,7  11,9  <5,0  -  
Óleos e Graxas Totais  Aus/Pres  -  Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  

Virtualmente 
Ausente  

Sólidos Sedimentáveis  mL/L  0,10  0,3  <0,1  50,0  0,2  <0,1  <0,1  -  
Sólidos Totais  mg/L  10,0  63,0  87,0  31,0  62,0  77,0  103,0  -  
Sólidos Dissolvidos 
Totais  

mg/L  10,0  50,0  80,0  29,0  60,0  72,0  99,0  500  
Turbidez  NTU  0,05  105,5  69,55  66,75  29,9  51,950  42,700  100  
Cor Verdadeira  Pt/Co  5,0  46,8  30,5  41,9  55,2  38,2  38,3  75  
Fósforo (P)  mg/L  0,0065  0,0691  0,0558  0,0770  0,0342  0,0848  0,0600  -  
Nitrogênio Total  mg/L  0,50  1,30  2,09  2,50  2,39  2,60  2,50  -  
Nitrito  mg/L  0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  1,0  
Nitrato  mg/L  0,045  <0,045  0,49  <0,045  0,491  1,201  1,149  10,0  
Ferro Dissolvido (Fe)  mg/L  0,010  7,136  4,928  11,725  4,087  2,499  2,552  0,3  

MICROBIOLÓGICO  
Coliformes 
Termotolerantes  

NMP/10
0mL  

180,0  1700  22000  260  13000  210  140  1.000  
Coliformes Totais  Aus/Pres  -  Presente  

Present
e  

Present
e  

Present
e  

Presente  
Present

e  
-  

 Bactérias 
Heterotróficas Totais  

UFC/mL  1,0  >5700  >5700  >5700  >5700  >5700  >5700  -  
  
De acordo com os resultados obtidos, seis parâmetros ultrapassaram o limite, sendo que os demais 
estão todos dentro dos limites conforme CONAMA 357/05, artigo 15. Os parâmetros que ultrapassaram 
foram:  

••  Coliformes Termotolerantes com o valor de 1700 NMP/1000ml no ponto P1, 22000 
NMP/100mL no ponto P2 e 13000 NMP/100 mL no ponto P4;  

••   Oxigênio Dissolvido: todos os pontos ficaram abaixo de 5 mg/L;  
••   DBO, teve um único ponto fora do parâmetro no ponto P3 28 mg/L  
••   turbidez, o ponto P1 teve valor de 1025,5 NTU;  
••   Parâmetro Ferro Dissolvido: todos os pontos ultrapassaram o valor admissível de 0,3 mg/L.   

  
A empresa não despeja efluentes neste curso d’água, portanto pode haver influência externa nesta 
contaminação.   
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Quadro 9.1.10.2-2– Resultados analíticos referentes aos pontos da campanha de bril/2021 – Pedreira Dovalle, 
Santa Isabel– SP (30/04/2021)  

Parâmetros  Unidade  LQ  P1 - 
Montante  

P2 - 
Jusante  

P3 - 
Jusante  

P4 - 
Jusante  

P5 - Rio 
Paratei  

P6 - 
Jusante  

CONAMA 357 
Art. 15  

Oxigênio Dissolvido  mg/L  0,10  5,20  6,20  4,50  5,20  4,60  5,4  >5,0  
pH  --  1,00  6,56  6,62  6,67  6,93  7,06  7,02  6,0 - 9,0  
Temperatura  ºC  0,10  21,70  20,90  21,30  21,60  22,10  22,30  -  

FÍSICO QUÍMICO   
Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO)  

mg/L  2,0  <2,0  <2,0  17,0  <2,0  <2,0  <2,0  5,0  
Demanda Química de 
Oxigênio (DQO)  

mg/L  5,0  <5,0  <5,0  63,5  <5,0  <5,0  <5,0  -  
Óleos e Graxas Totais  Aus/Pres  -  Ausente  

Ausent
e  

Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  
Virtualmente 

Ausente  
Sólidos Sedimentáveis  mL/L  0,10  <0,10  <0,10  100,0  <0,10  <0,10  <0,10  -  
Sólidos Totais  mg/L  10,0  46,00  76,00  440,00  51,00  107,0  97,0  -  
Sólidos Dissolvidos 
Totais  

mg/L  10,0  42,00  72,00  124,00  48,00  103,0  94,0  500  
Turbidez  NTU  0,05  22,30  35,45  320,50  8,74  15,40  21,150  100  
Cor Verdadeira  Pt/Co  5,0  49,60  <5,0  19,20  <5,0  15,40  <5,0  75  
Fófosro (P)  mg/L  0,0065  0,0370  0,0350  0,5400  0,0200  0,0520  0,0500  -  
Nitrogênio Total  mg/L  0,50  <0,50  <0,50  1,80  <0,50  1,50  1,70  -  
Nitrito  mg/L  0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  <0,061  1,0  
Nitrato  mg/L  0,045  <0,045  0,25  <0,045  0,116  1,219  1,554  10,0  
Ferro Dissolvido (Fe)  mg/L  0,010  4,431  3,862  55,610  1,581  1,581  1,525  0,3  

MICROBIOLÓGICO  
Coliformes 
Termotolerantes  

NMP/10
0mL  

180,0  20  40  200  54000  2200  790  1.000  
Coliformes Totais  Aus/Pres  -  Presente  

Present
e  

Present
e  

Present
e  

Presente  
Present

e  
-  

 Bactérias 
Heterotróficas Totais  

UFC/mL  1,0  260  210  290  >5700  5.500  170  -  
  
De acordo com os resultados obtidos, cinco parâmetros estão fora dos limites, sendo que os demais 
estão todos dentro dos limites conforme CONAMA 357/05 art. 15. Os parâmetros que ficaram fora são:  

••  Oxigênio Dissolvido com valor de 4,50 mg/L no ponto P3 e 4,60 mg/L no ponto P5;   
••  DBO com 17,0 mg/L no ponto P3;   
••  Turbidez sendo 320,50 NTU no ponto P3;   
••  Ferro dissolvido em todos os pontos (P1 4,431mg/L, P2 3,862 mg/L, P3 55,61 mg/L, P4 1,581 

mg/L e P6 1,525 mg/L);   
••  Coliformes Escherichia Coli com o valor de 54.000 NMP/1000ml no ponto P4 e 2.200 

NMP/1000mL no ponto P5.   
Foi registrado contaminação por Coliformes Escherichia Coli na campanha anterior no ponto P4, mais a 
jusante, sendo que pode haver contaminação por acesso de animais ao curso d’água. A empresa não 
despeja efluentes neste curso d’água, portanto, pode haver influência externa nesta contaminação. 
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9.1.11 NÍVEL DE RUIDO  
As medições de ruídos ambiental da primeira campanha foram realizadas no dia 14 de janeiro de 2021 
no período vespertino (em operação normal os equipamentos são desligados às 17 horas).  
A segunda campanha foi realizada no dia 18 de fevereiro de 2021 no período vespertino, sendo que a 
mineração estava operando.   
A terceira campanha foi realizada no dia 04 de junho de 2021 no período vespertino, também com a 
mineração estava operando.   
A Figura 9.1.11-1 apresenta a localização dos pontos de amostragem de ruído, e o Quadro 9.1.11.2-1 
apresenta as coordenadas UTM dos pontos amostrados.  
Os pontos de medições foram selecionados pela presença de receptores mais próximos, o ponto R01 
está no acesso da pedreira junto a Rodovia Presidente Dutra, onde existem moradias do outro lado da 
rodovia. O ponto R02 está dentro da propriedade onde se localiza o empreendimento e há uma 
moradia. O ponto R03 é uma comunidade próxima da atual área de lavra, tendo sido selecionado o 
ponto com moradia mais próxima ao empreendimento, onde também é realizada a medição de vibração 
e sobrepressão acústica em detonações de explosivos na lavra. E o ponto R04 está localizado em 
comunidade próxima.  
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Figura 9.1.11-1 - Localização dos pontos de amostragem R1, R2, R3 e R4 (e respectivas distancias) e o circulo 
vermelho é onde se encontra o gerador de ruído (a britagem)  
 

9.1.11.1 Metodologia 
Para as medições do nível de ruído na primeira e segunda campanhas, foi utilizado o aparelho BSWA 309 
e para a terceira campanha foi utilizado o aparelho DEC-6000, medidores de nível de som de classe 2 de 
oitava, com as seguintes especificações:   
••  Norma IEC 61672-1: 2013, ANSI S1.4-1983 e ANSI S1.43-1997;   
••  1/1 e 1/3 de oitava em tempo real de acordo com IEC61260-1: 2014 e ANSI S1.11-2004;   
••  Faixa de linearidade: 25 dBA ~ 136 dBA;   
••  Faixa única para cobrir a faixa dinâmica de 123 dB / 122 dB;   
••  Ponderação de frequência: A / B / C / Z;   
••  Ponderação de tempo: rápido / lento / impulso;   
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••  Cálculo de 3 perfis em paralelo com diferentes ponderações de frequência / tempo. 14 medidas 
personalizadas definidas;   

••  Calcule SPL, LEQ, Max, Min, Peak, SD, SEL, E;  
••  Estatísticas do LN e exibição da curva de histórico de tempo;   
••  O usuário define a medição do período integral, período integral de até 24 horas;  
••  Núcleo ARM de alta velocidade com FPU (Unidade de Ponto Flutuante) para alcançar ampla 

resposta de frequência, ampla faixa dinâmica e baixo nível de ruído;  
••  Armazenamento em massa do cartão 4G MicroSD (cartão TF);  
••  Porta de controle remoto RS-232;   
••  Mini impressora térmica para impressão de dados de medição Módulo GPS interno (opcional), 

suporte para cronometragem GPS.  
Para utilização junto ao Sonômetro BSWA 309, foi utilizado o calibrador de nível sonoro da Instrutemp 
ITCAD 5000. Os laudos de calibração tanto do calibrador acústico quanto do sonômetro estão no Anexo 
9.1.11.1-1.  
Para as medições do nível de ruído da terceira campanha foi utilizado decibelímetro digital modelo DEC-
6000 da INSTRUTHERM, conforme norma IEC 60651:1979, IEC 60.672:2013 (classe – tipo 2) e IEC 
60.804:2000 (NR–15, NR–17, NHO–01, NBR–10151 e NBR–10152), precisão de +/– 1,5dB e resolução de 
0,1dB.  
Para a calibração "in situ" do aparelho utilizou–se um calibrador acústico modelo CAL–5000 da 
INSTRUTHERM, conforme norma IEC 60.942:2003–3 ed. – Eletroacoustics –Sond calibrators – Suiça. 
Calibrado em cada ponto de amostragem.  
Para a medição dos níveis de ruído o aparelho foi posicionado a 1,20m do solo e ajustado no modo Fast 
com intervalo de leitura de 1 segundo como recomendado na atualização da norma, faixa automática de 
25dBA ~ 136dBA e manual “curva A”, "curva B", "curva C" e "curva Z" de compensação (dB(A)) a (dB(Z)).  
Foi realizada a primeira campanha de campo, no dia 14 de janeiro de 2021. O período de amostragem 
em cada ponto foi de 10 minutos no período vespertino.  
A segunda campanha de campo foi realizada no dia 18 de fevereiro de 2021 e o período de amostragem 
em cada ponto também foi de 10 minutos no período vespertino.  
Foram realizadas medições em quatro pontos (R01 a R04) estabelecidos em locais próximos à Pedreira 
Dovalle, conforme o mapa que consta na Figura 9.1.11-1, apresentado anteriormente. Os pontos 
externos correspondem aos receptores mais próximos do ruído gerado pelo empreendimento (Quadro 
9.1.11.2-1).  
As amostragens e tratamento dos dados foram elaborados de acordo com as seguintes Normas 
Técnicas:  
• CETESB L11.032: Determinação do nível de ruído em ambientes internos e externos de áreas 
habitadas: método de ensaio;  
• CETESB L11.033: Processo prático para calcular o nível de ruído equivalente contínuo: 
procedimento;  
• ABNT NBR 10.151: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade: Procedimento.  
• ABNT IEC 61672-1: 2013 — Eletroacústica - Medidores de nível de som - Parte 2: Testes de 
avaliação de padrão  
• ABNT ANSI S1.4-1983 — Especificação para medidores de nível de som  
• ABNT ANSI S1.43-1997 — Especificações para medidores de nível de som de integração média  
• ABNT IEC61260-1: 2014 — Eletroacústica - Filtros de banda de oitava e de banda de oitava 
fracionária  
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• ABNT ANSI S1.11-2004 — Filtros Analógicos E Digitais De Banda De Oitava E Banda De Oitava 
Fracionária  
• ABNT IEC 60.651: Sound level meters;  
• ABNT IEC 60.804: Integrated averaging sound level meters.  
••  ABNT IEC 60.942 (Internacional Electrotechnical Commission): Sond calibrators.  
O Leq (Nível de Ruído Equivalente Contínuo) é o ruído contínuo cuja energia, em certo período de 
tempo, é igual à energia total de uma sucessão de ruídos discretos ocorridos no mesmo período.  
O método utilizado para calcular o Leq, em pontos cujo ruído é classificado como descontínuo (variação 
entre os valores máximo e mínimo superior a 6,0 dB(A), em um período de 5 minutos), o cálculo do Leq 
foi realizado de acordo com a equação E.01. abaixo:  

  
Onde:  
Leq (LAeq) = nível de ruído equivalente contínuo, em dB(A);  
n = número de medições válidas;  
fi = frequência do ruído Li;  
Li = nível pontual de ruído medido a cada 1s, em dB(A).  
  

9.1.11.2 Resultados- Ruído Externo (Ambiental)  
Os pontos de amostragem foram implantados pensando em como identificar os maiores focos de 
perturbação sonora considerando a localização de vilas ou residências próximas e com possível 
ocorrência de perturbação sonora. O ponto R01 identifica o efeito direto dos caminhões próximo da 
entrada da empresa e do tráfego da Rodovia Presidente Dutra, o ponto R02 encontra-se na propriedade 
da mineração onde existe uma residência ativa e local de lazer. O ponto R03 encontra-se na comunidade 
mais próxima da mineração e o ponto R04 encontra-se em outra vila pouco afetada pela pedreira.  
  
Quadro 9.1.11.2-1 - Localização dos pontos amostrados 

Ponto  Descrição  Coordenadas (UTM) SIRGAS200 - FUSO 23 S  
Norte  Leste  

R01  Rodovia Dutra próximo a pedreira DOVALLE  7.416.445,00  376.659,00  
R02  Pesqueiro dentro da Pedreira DOVALLE  7.416.297,00  377.357,00  
R03  Via dos Abacatés próximo a pedreira DOVALLE  7.415.231,00  375.739,00  
R04  Vila margem Rio Parateí  7.415.652,00  377.750,00  

 
As características de campo são apresentadas no Quadro 9.1.11.2-2, com as medições do dia 14 de 
janeiro de 2021, no quadro 9.1.11.2-3 com as medições do dia 18 de fevereiro de 2021 e no quadro 
9.1.11.2-4, com as medições do dia 04 de junho de 2021, demonstrando as ocorrências registradas nos 
períodos de monitoramento.   
Vale ressaltar que o aeroporto de Guarulhos encontra-se relativamente próximo (24 km) aos pontos, 
que gera maior efeito sonoro quando em decolagem ou pouso de aviões, bem como a proximidade da 
rodovia Presidente Dutra, que também interfere no ruído de fundo ambiente, devido ao tráfego de 
veículos em todos os períodos amostrados. O clima estava propicio para o monitoramento sem fortes 
rajadas de vento, chuvas ou forte incidência solar.  
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Quadro 9.1.11.2-2 - Ocorrências nos pontos em cada período. Medição realizada no dia 14/01/2021  

Ponto  
Período 

de 
medição  

Vento*  Observações / interferências  

R01-
Vespertino  

18h09 - 
18h19  Brisa leve  

Tráfego de veículos leves próximo ao ponto de amostragem; tráfego 
de veículos pesados próximo ao ponto de amostragem; barulhos de 

insetos e rodovia Dutra.  
R02-

Vespertino  
15h46 - 
15h56  Brisa leve  

Tráfego de veículos leves próximo ao ponto de amostragem; tráfego 
de veículos pesados próximo ao ponto de amostragem; britador; canto 
de pássaros; barulhos de insetos; ruídos da mineração e rodovia Dutra.  

R03-
Vespertino  

17h42 - 
17h52  Brisa leve  Canto de pássaros; barulhos de insetos; animais próximo ao ponto de 

amostragem; ruídos de rodovia; avião sobrevoando e rodovia Dutra.  
R04-

Vespertino  
16h21 - 
16h31  Brisa leve  

Tráfego de veículos leves próximo ao ponto de amostragem; canto de 
pássaros; barulhos de insetos; rodovia Dutra e tráfego de avião de 1 

em 1 minuto.  
  
Quadro 9.1.11.2-3 - Ocorrências nos pontos em cada período. Medições realizadas no dia 18/02/2021  

Ponto  Período de 
medição  Vento*  Observações / interferências  

R01-
Vespertino  

16h34 - 
16h44  Brisa leve  

Tráfego de veículos leves próximo ao ponto de amostragem; tráfego de 
veículos pesados próximo ao ponto de amostragem;  buzina de 

caminhão; canto de pássaros; barulhos de insetos; avião sobrevoando e 
ruído da rodovia Dutra.  

R02-
Vespertino  

15h05 - 
15h15  Brisa leve  Britador; canto de pássaros; barulhos de insetos; ruídos da mineração e 

avião sobrevoando.  
R03-

Vespertino  
16h04 - 
16h14  

Vento 
moderado  

Canto de pássaros; barulhos de insetos; ruídos da mineração; avião 
sobrevoando e ruído da rodovia Dutra.  

R04-
Vespertino  

15h28 - 
15h38  Brisa leve  Canto de pássaros; barulhos de insetos; avião sobrevoando; conversa de 

moradores e cortador de grama.  
  
Quadro 9.1.11.2-4 - Ocorrências nos pontos em cada período. Medições realizadas no dia 04/06/2021 

Ponto  Período de 
medição  Vento*  Observações / interferências  

R01-
DIURNO  

11h50 - 
12h00  

Vento 
Moderado  

Ruído da rodovia Dutra; tráfego de veículos leves próximo ao ponto de 
amostragem e tráfego de veículos pesados próximo ao ponto de 

amostragem;    
R02-

DIURNO  
12h10 - 
12h20  Brisa leve  Tráfego de veículos leves próximo ao ponto de amostragem; conversa 

de moradores; avião sobrevoando; canto de pássaros e queda d'água  
R03-

DIURNO  
10h30 - 
10h40  

Vento 
Moderado  

Trator; ruído da rodovia Dutra; ruídos da mineração e buzina de 
caminhão   

R04-
DIURNO  

12h28 - 
12h38  Brisa leve  Canto de pássaros; avião sobrevoando e conversa de moradores   

  
  
Classificação das áreas de amostragem 

Segundo a norma ABNT NBR 10.151/2019, a classificação das áreas e os limites admissíveis estão 
apresentados na tabela 3, conforme a seguir: 
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  Fonte: NBR 10.151/2019  
  

O ponto R01 foi classificado como Área Predominantemente Industrial por se situar a beira da Rodovia. 
Os pontos R02, R03 e R04 foram classificadas como Área Mista Predominantemente Residencial, por se 
situar em áreas com uso residencial com usos de lazer (R02 e R04) e comercial, lazer e religioso (R03).   
Os quadros 9.1.11.2-5 a 9.1.11.2-7 apresentam os níveis de ruído por ponto e valores admissíveis 
segundo a norma ABNT 10151/2019. 
  
Quadro 9.1.11.2-5 - Valoras obtidos na primeira campanha no dia 14/01/2021 

Ponto  Valor Admissível (db(A))  Leq (db(A))  Tipo de área  
R01  70  70,67  Área predominantemente industrial  
R02  55  55,34  Área mista predominantemente residencial  
R03  55  38,50  Área mista predominantemente residencial  
R04  55  51,67  Área mista predominantemente residencial  

  
Quadro 9.1.11.2-6 - Valores obtidos na segunda campanha no dia 18/02/2021 

Ponto  Valor Admissível (db(A))  Leq (db(A))  Tipo de área  
R01  70  71,19  Área predominantemente industrial  
R02  55  46,42  Área mista predominantemente residencial  
R03  55  43,64  Área mista predominantemente residencial  
R04  55  47,71  Área mista predominantemente residencial  

  
Quadro 9.1.11.2- 7 Valores obtidos na terceira campanha no dia 04/06/2021  

Ponto  Valor Admissível (db(A))  Leq (db(A))  Tipo de área  
R01  70  71,23  Área predominantemente industrial  
R02  55  41,12  Área mista predominantemente residencial  
R03  55  45,85  Área mista predominantemente residencial  
R04  55  43,83  Área mista predominantemente residencial  
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Análise da primeira campanha  

O período vespertino iniciou-se com a mineração em atividade e terminou com a mineração inoperante. 
Os pontos R01 e R03 foram mensurados com a mineração já parada, os pontos R01 e R02 estão com 
valores acima do permitido na norma técnica, porém o ponto R01, está sofrendo influência da Rodovia 
Presidente Dutra, onde o tráfego é intenso em todos os horários. Já o ponto R02 sofreu alteração 
principalmente pelo tráfego de veículos leves e pesados no período amostrado. No Quadro 9.1.11.2-
5estão apresentados os resultados aferidos.  
  
Análise da segunda campanha  

Na campanha do dia 18 de fevereiro de 2021, foram acertados os horários para medição com a 
mineração em atividade em todo o período para, assim, fazer uma amostragem completa sendo que os 
dados estão apresentados no Quadro 9.1.9.2.1-6. Assim como identificado na campanha anterior, os 
níveis de ruído no ponto R01 ultrapassaram os permitidos pela norma nos períodos vespertino, 
lembrando que esse ponto sofre interferência direta da Rodovia Presidente Dutra, que é a maior 
responsável pelos altos níveis de incômodo acústico, devido ao tráfego constante de veículos leves e 
pesados neste ponto como foi apresentado no Quadro 9.1.11.2-3.  
  
Análise da terceira campanha  

A campanha do dia 04 de junho de 2021, foi realizada dentro do período de atividade da mineração. O 
Quadro 9.1.11.2-7 apresenta as variações de ruído desta campanha, o único ponto que teve nível acima 
do permitido foi o R01 que não tem interferência direta do empreendimento. Este ponto sofre 
interferência continua e direta da Rodovia Presidente Dutra como está apresentado no Quadro 9.1.11.2-4.  
Nos gráficos a seguir, estão apresentados os resultados de medições e os limites da norma.  
  

 
Gráfico 9.1.11.2-1 - Gráfico em barras com os limites admissíveis e obtidos na campanha 1 
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Gráfico 9.1.11.2-2 - Limites admissíveis em linha e níveis de ruído em barras da campanha 1  

 
Gráfico 9.1.11.2-3 - Gráfico em barras com os limites admissíveis e obtidos na campanha 2  
  

 
Gráfico 9.1.11.2-4 - Limites admissíveis em linha e níveis de ruído em barras da campanha 2  
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Gráfico 9.1.5.2-5 - Gráfico em barras com os limites admissíveis e obtidos na campanha 3 
  

 
Gráfico 9.1.5.2-6 - Limite admissíveis em linha e níveis de Ruído em barras da campanha 3  
  
A seguir estão apresentadas as fotos referentes à primeira campanha de ruído realizada na data de 14 
de janeiro de 2021, no período vespertino:  
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Foto 9.1.11.2-1 - Amostragem no ponto R1, às margens da rodovia Dutra, próximo à entrada da pedreira km 187 

 

 
Foto 9.1.11.2-2 - Localização do ponto de ruído R2 na propriedade nas dependências do pesqueiro desativado  
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Foto 9.1.11.2-3 - Localização do ponto R3, a oeste da área de lavra, na vila residencial mais próxima  

 
Foto 9.1.11.2-4 - Localização do ponto R4, a sudeste, em uma vila às margens do Rio Paratei  
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A seguir estão apresentadas as fotos referentes à segunda campanha de ruído realizada na data de 18 
de fevereiro de 2021, período vespertino: 
  

 
Foto 9.1.11.2-5 - Amostragem no ponto R1, às margens da rodovia Dutra próximo à entrada da pedreira km 187.  

  

 
Foto 9.1.11.2-6 - Localização do ponto de ruído R2, na propriedade nas dependências do pesqueiro desativado 
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Foto 9.1.11.2-7 - Localização do ponto R3, a oeste da área de lavra, na vila residencial mais próxima  

 
Foto 9.1.11.2-8 - Localização do ponto R4, a sudeste em uma vila, às margens do Rio Paratei  
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9.1.12 QUALIDADE DO AR 
Na área de estudo existe um empreendimento em operação (Processo ANM 821.277/2014), que 
compreende frente de lavra e unidade de beneficiamento, que agrega também a expedição. Desta 
forma, já existe movimentação operacional similar ao projeto em estudo, porém, em escala menor e em 
local específico da lavra, mais restrita. 
Na etapa de licenciamento desta operação, foi realizada uma medição de qualidade do ar, sem 
nenhuma estrutura produtiva instalada. Atualmente, a empresa está iniciando um monitoramento da 
qualidade do ar, tendo adquirido um equipamento para essa finalidade, que estará instalado 
permanentemente para as medições. 
A análise da qualidade do ar está sendo efetuada com base na caracterização da concentração de 
partículas totais em suspensão (PTS). As medições foram realizadas pela equipe da Lexton Consultoria e 
Engenharia EIRELI com a utilização de equipamento denominado Amostrador de Grandes Volumes para 
Partículas Totais em Suspensão (AGV PTS), mais conhecido como Hi-Vol. 
O objetivo do monitoramento é verificar se as medidas de controle e mitigação estão sendo eficientes 
de tal forma queas concentrações de PTS possam estar dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 
Foi definido como ponto de monitoramento a propriedade mais próxima do empreendimento onde há 
moradores permanentes e não ocasionais, como é comum nesta região. 
A seguir está apresentada na Figura 9.1.12-1 a localização do ponto de monitoramento, e os limites da 
propriedade e da ADA. 
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Figura 9.1.12-1 - Localização do ponto de monitoramento com utilização do amostrador de grandes volumes 
AGV (Hi-vol). 

9.1.12.1 Metodologia 
Para a elaboração deste trabalho, foram consultadas a Resolução CONAMA nº491, de 19/11/2018 (que 
substituiu a Resolução CONAMA nº03 de 28/06/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução CONAMA nº05 
de 15/06/1989) e o Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013 (que alterou o Decreto Estadual nº 
8.468, de 08/09/1976, o Decreto Estadual nº 28.429, de 27/05/1988, o Decreto nº 50.753, de 
28/04/2006 e o Decreto Estadual nº 52.469, de 12/12/2007) que estabelecem os Padrões Nacionais de 
Qualidade do Ar para o material particulado em suspensão tanto para curtos períodos de exposição 
(máxima de 24h), como para períodos longos (médias anuais).  
Na Resolução CONAMA nº491, está estabelecido um parâmetro de Padrão Final e no decreto estadual 
estão estabelecidos dois padrões de qualidade do ar para partículas totais em suspensão: os padrões 
finais para período de 24h e a média geométrica anual. 
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• Padrão Final 

Valor guia definido pela OMS e assumidos pela CONAMA nº 491/18 e Decreto Estadual nº59113/13 
como padrão limite de qualidade do ar e para a saúde humana. 
• Média Geométrica anual 

Padrão de qualidade do ar em longo prazo definido pelo Decreto Estadual nº 59113/13, para avaliar a 
qualidade do ar em uma região. 
O Quadro 9.1.12.1-1 apresenta os padrões nacional de qualidade do ar específicos para as PTS. 
Em relação ao Episódio Crítico de Poluição do Ar à presença de altas concentrações de poluentes na 
atmosfera, não foram definidos valores para partículas totais em suspensão. 
Quadro 9.1.12.1-1 – Padrões nacionais de qualidade do ar para PTS e critérios para Episódios Críticos. 

Poluente Padrões Finais* 24h 
(µg/m3) 

Média geométrica 
anual** 12 meses 

(µg/m3) 
Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) 240 80 
(*) Valores segundo Resolução CONAMA nº 491/2018. 
(**) Valores segundo Decreto Estadual nº 59113/2013 

 
Para a amostragem de PTS, foi utilizado o amostrador de grande volume (AGV) também conhecido 
como Hi-Vol com filtros de fibra de vidro. 
Nesse método, o o ar é succionado durante um período de 24h através de um filtro. A vazão de ar 
succionado (2.000 m3/dia) se mantém dentro de uma faixa que varia de 1,13 m3/min (filtro altamente 
carregado) a 1,70m3/min. (filtro limpo). 
O cálculo da massa de material particulado coletado é determinado através da técnica gravimétrica. O 
dispositivo indicador de fluxo de ar é calibrado utilizando-se um calibrador padrão de vazão (CPV). As 
dimensões do orifício de entrada do amostrador (porta filtro) medem cerca de 25 x 30cm. As dimensões 
do filtro são de 20,3 cm x 25,4 cm. O filtro é pesado antes e depois da amostragem em balança analítica 
sob condições especiais de temperatura e umidade, a fim de se determinar o ganho líquido em massa. 
Antes de cada pesagem, o filtro é pré-condicionado por pelo menos 24 horas. 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. 
A concentração de PTS no ar ambiente é calculada dividindo-se a massa das partículas coletadas pelo 
volume de ar amostrado, corrigido para condições padrão, e é expressa em microgramas por metro 
cúbico (µg/m3). O método se aplica às medições de concentrações em massa de PTS, com níveis acima 
da faixa de 1-5 µg/m3 e para partículas que apresentam granulometria de 25 a 50 µm, dependendo da 
velocidade e direção dos ventos. 
Para o monitoramento da qualidade do ar da Pedreira Dovalle, foi instalado o AGV-PTS na localização da 
Figura 9.1.12-1 e Quadro 9.1.12.1-2. Este ponto foi definido por já ter o histórico do RCA-PCA efetuado 
pela Prominer Projetos em fevereiro de 2016, sendo intitulado de HV3, onde foram realizadas três 
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amostragens consecutivas de 26/10/2015 a 29/10/2015. Além disso, foi escolhido como ponto de 
monitoramento fixo por ser o receptor mais próximo do empreendimento projetado. 
 
Quadro 9.1.12.1-2 - Ponto de monitoramento da qualidade do ar. 

PONTO LOCAL 
Coordenadas UTM 
SIRGAS - FUSO 23 S 

Leste Norte 
HV1 Pesqueiro 377388,5654 7416399,7919 

 
Os resultados históricos são apresentados no Quadro 9.1.12.1-3 do RCA-PCA de Fevereiro de 2016 da 
Prominer Projetos, sendo o ponto de interesse o HV3. 
 
Quadro 9.1.12.1-3 - Concentrações de material particulado em suspensão no ar 

PERÍODO HV1 
(µg/m 3) 

HV2 
(µg/m 3) 

HV3 
(µg/m 3) 

26.10.15 a 27.10.15 31 29 28 
27.10.15 a 28.10.15 37 22 34 
28.10.15 a 29.10.15 32 21 26 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2015. 
 
Para este monitoramento realizado, durante os meses de agosto e setembro de 2021, todas as 
amostragens foram realizadas no ponto HV3 de 2016, rebatizada de HV1 por ser o único ponto de 
monitoramento. A seguir está apresentada a localização do ponto de monitoramento. 
O presente relatório abrange coleta de dados iniciados em agosto/2021 até setembro/2021. As 
amostragens aconteceram a cada 6 dias por período de 24 (vinte e quatro) horas de duração. A 
operação do Hi-vol e tratamento dos filtros são realizados pela equipe da Lexton para elaboração do 
relatório. 
As verificações das condições climáticas são extraídas de estações metrológicas disponíveis no site 
"wunderground.com" desde a primeira amostragem realizada na data de 13/08/2021. As estações 
disponíveis possuem termômetro, higrômetro barômetro, pluviômetro, anemômetro, bem como 
sistema de armazenamento de dados e está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.wunderground.com. 
Na Foto 9.1.12.1-1 tem-se o registro fotográfico do local de monitoramento.  
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Foto 9.1.12.1-1 – Localização do ponto HV1, na propriedade vizinha denominado Pesqueiro. 

9.1.12.2 Resultados 
No Quadro 9.1.12.2-1 estão apresentados os resultados das medições da concentração de partículas 
totais em suspensão, bem como os valores (médios) dos parâmetros meteorológicos registrados 
durante as 24 horas, em cada amostragem. 
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Quadro 9.1.12.2-1 – Resultados das medições realizadas para PTS na Pedreira Dovalle, no período de agosto/2021 a setembro/2021. 

Mês Nº da 
Amostragem Ponto Período de medição Inicio DIA/HORARIO Período de medição Inicio DIA/HORARIO Concentração 

(µg/m3) 
Tempe
ratura 

(°C) 

Pressão 
Atmosféri

ca (mm 
Hg) 

Umidade 
(%) 

Precipitação 
(mm) 

Velocidade 
dos ventos 

(km/h) 

Direção 
dos 
ventos 

AGOS- 
TO 
  
  
  

001/21 HV1 sexta-feira, 13 de agosto de 2021 13:40 sábado, 14 de agosto de 2021 13:40 42,81 13,7 701,3 100,0 0,0 8,0 SE 
002/21 HV1 quinta-feira, 19 de agosto de 2021 08:00 sexta-feira, 20 de agosto de 2021 08:00 138,01 26,4 696,0 40,0 0,0 3,7 NO 
003/21 HV1 quarta-feira, 25 de agosto de 2021 09:00 quinta-feira, 26 de agosto de 2021 09:00 110,62 24,2 693,2 47,0 0,0 5,0 NE 
004/21 HV1 terça-feira, 31 de agosto de 2021 12:08 quarta-feira, 1 de setembro de 2021 12:08 5,62 17,9 696,0 61,0 0,0 11,0 SE 

SETEM-
BRO 005/21 HV1 quinta-feira, 9 de setembro de 2021 08:00 sexta-feira, 10 de setembro de 2021 08:00 133,84 34,9 696,0 61,0 0,0 11,0 SE 

*Obs.: dos resultados foram consideradas as Médias, somente para Direção dos ventos foi usada a Moda. 
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As Figuras 9.1.12.2-1 e 9.1.12.2-2 apresentam os gráficos comparativos entre os valores de 
concentração de PTS registrados entre os meses de agosto/2021 a setembro/2021, Padrão final e 
Média geométrica anual da qualidade do ar. 
 

 
Figura 9.1.12.2-1 – Concentrações de PTS registrada no ponto de monitoramento realizado no entorno da 
Pedreira Dovalle. 

 
Figura 9.1.12.2-2 – Média geométrica anual de PTS registrada no ponto de monitoramento realizado no 
entorno da Pedreira Dovalle. 
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Nota-se que, das concentrações de PTS medidas em 5 amostragens, nenhuma das medições foi 
acima do Padrão Final de 240µg/m3.  
Média geométrica anual foi obtida pelas 5 amostragens efetuadas entre os meses de agosto/2021 a 
setembro/2021, resultando abaixo da máxima estipulado pelo Decreto Estadual nº 59113/13 de 80 
µg/m3. A média geométrica anual obtida foi de 54,74 µg/m3. 
Considerando que os resultados das amostragens apresentaram valores inferiores aos limites, pode-
se inferir que estão dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº491, de 19 de 
novembro de 2018 e Decreto Estadual nº 59.113, de 23 de abril de 2013. 
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9.1.13 PALEONTOLOGIA E ESPELEOLOGIA 
A área de estudo está localizada nas poligonais do DNPM 820.465/2012, 820.466/2012, 
820.562/2010 e 821.277/2014, inseridas no Município de Santa Isabel, e corresponde a uma área de 
avanço de lavra para exploração de brita localizada cerca de 4,7 km a sudeste do município, no 
Estado de São Paulo, inserida no contexto geológico do Complexo Embu – Unidade de Gnaisses 
Bandados, do Embasamento Cristalino. 
Os estudos aqui apresentados correspondem a prospecção paleontológica e espeleológica, e para 
efeito do presente diagnóstico, foram definidas as áreas de influência do empreendimento sobre o 
patrimônio espeleológico como o raio de 250m ao redor da ADA (Área Diretamente Afetada). 
O estudo das áreas com potencial paleontológico e espeleológico, visam principalmente preservar e 
conservar o Patrimônio Fossilífero e Espeleológico nacional, fomentando levantamentos, estudos e 
pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre fósseis e as cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território brasileiro. 
 

9.1.13.1 Objetivo geral do estudo 
O objetivo desse estudo é levantar o potencial paleontológico e espeleológico das áreas, visando 
principalmente preservar e conservar o Patrimônio Fossilífero e Espeleológico Nacional, fomentando 
levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre esse assunto. 
 

9.1.13.2 Área de estudo 
Para a realização do levantamento de feições cársticas e ocorrências paleontológicas, definiu-se 
como área de estudo a porção inserida dentro das poligonais do DNPM 820.465/2012, 
820.466/2012, 820.562/2010 e 821.277/2014, que corresponde a uma área para avanço da lavra, e 
no entorno de aproximadamente 250m do projeto do empreendimento, tendo em vista a 
necessidade de manutenção de perímetro de proteção, no raio de até 250m, se constatada a 
presença de cavidade, em atendimento à Resolução CONAMA n.º 347/04, de 13/09/2004, e o Art. 6º, 
§ Único, da Portaria IBAMA Nº 887/90, de 15/06/1990. 

 
9.1.13.3 Metodologia 

A metodologia utilizada consiste no levantamento de dados secundários coletados e disponibilizados 
na forma de relatórios, teses, dissertações e artigos científicos, no site de busca Google Scholar, na 
biblioteca do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo – IGc-USP, referentes as 
publicações sobre a geologia, paleontologia e espeleologia das áreas estudadas, além de buscas 
específicas na Base Paleo da CPRM (que possui cadastro de ocorrências fossilíferas, referentes aos 
macrofósseis, microfósseis e palinomorfos, sua taxonomia, paleoecologia e bioestratigrafia) e nos 
sites da SBE (Sociedade Brasileira de Espeleologia) e do CECAV (Centro Nacional de Estudos, Proteção 
e Manejo de Cavernas) que possuem o cadastro de cavernas do Brasil. O banco de dados da 
Redespeleo encontra-se em reformulação, não podendo ser consultado. 
Após o levantamento de dados bibliográficos, foi realizada uma verificação em campo das 
informações coletadas para conferência dos mapas de potencial paleontológico e espeleológico e de 
eventuais ocorrências fossilíferas e de cavidades na área de estudo. 
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9.1.13.4 Contexto geológico 
A área de estudo encontra-se inserida na porção centro-leste do Estado de São Paulo, situada sobre 
rochas metamórficas do embasamento cristalino, inserida na Província Mantiqueira (Figura 9.1.12.4-
1, N° 11). 
O Complexo Embu, foi definido por Hasui (1975) e Hasui e Sadowski (1976) e corresponde a uma 
faixa contínua de afloramento de rochas de direção NE-SW, que se estende desde o Estado do Rio de 
Janeiro até a divisa de São Paulo com o Paraná, sendo limitado, a sul, pela falha de Cubatão e, a 
norte, pelas falhas de Taxaquara, Jaguari e Monteiro Lobato (Hasui et al. 1981). 
Na área de estudos corresponde a Unidade de Gnaisses Bandados, que compreendem biotita 
gnaisses graníticos e granodioríticos, bandados, porfiroclásticos, por vezes granatíferos. Localmente 
ocorrem biotita gnaisses monzodioríticos blastomiloníticos, biotita-hornblenda gnaisses tonalíticos, 
hornblenda-granada gnaisses, biotita anfibolitos, anfibolitos e quartzitos, além de rochas 
ortoderivadas são representadas por gnaisses graníticos 3B miloníticos e metassedimentos 
aluminosos, na forma de granada-biotita-quartzo gnaisses e xistos com sillimanita, com frequentes 
intercalações de calcissilicáticas boudinadas (Bistrichi et al. 1990). 
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Figura 9.1.13.4-1 - Províncias estruturais brasileiras (Bizzi et al., 2003) 

 
O metamorfismo principal do Complexo Embu é de médio a alto Grau (zona da sillimanita ± 
muscovita à zona da sillimanita ± feldspato potássico, com anatexia local, com pressões entre 5 e 6 
kb e temperaturas entre 605° e 772°C, compatíveis com a fácies anfibolito (Vieira 1989, Fernandes 
1991, Vieira 1996). 
Segundo por Cordani et al. (2002), as datações geocronológicas, através do método Th-U-Pb, em 
microssonda eletrônica, em rochas da unidade paragnáissica (NPepg) e unidade de xistos, localmente 
migmatíticos (NPexm), forneceram idades de 787 ± 18 Ma e 797 ± 17 Ma, respectivamente, que 
correspondem à idade do metamorfismo principal (Vlach 2001). Pelo mesmo método, o autor obteve 
idade de 594 ± 21 Ma na unidade paragnáissica (NPepg), compatível com a colocação dos maciços 
graníticos tardios e com o metamorfismo principal do Terreno Serra do Mar de Campos Neto (2000). 
Idades de ca. 560 Ma, obtidas pelo método Rb-Sr por Cordani et al. (2002), são interpretadas como o 
período final do metamorfismo regional e deformação dúctil. 
A Figura 9.1.13.4-2 apresenta o contexto geológico regional da área em estudo. 
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Figura 9.1.13.4-2- Mapa geológico regional (Perrota et al., 2005) 
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9.1.13.5 Paleontologia 
Segundo o mapa geológico do Estado de São Paulo, a área de estudo está localizada no Município de 
Santa Isabel sobre rochas do Camplexo Embu – Unidade de Gnaisses Bandados e com base no 
levantamento de dados secundários, coletados e disponibilizados na forma de relatórios, teses, 
dissertações e artigos científicos, no site de busca Google Scholar, e na BASE PALEO da CPRM (que 
possui cadastro de ocorrências fossilíferas, referentes aos macrofósseis, microfósseis e palinomorfos, 
sua taxonomia, paleoecologia e bioestratigrafia), foi elaborado este dignóstico ambiental . 
Para a Área de Estudo, a busca na BASE PALEO e busca textual, em bibliografia especializada foi 
selecionada a unidade geológica sob a qual o empreendimento será implementado, buscando-se 
fazer uma identificação prévia de eventuais registros fósseis no local. 
Em campo foi percorrida a área diretamente afetada e vistoriados 11 pontos (Anexo 9.1.13.5-1), 
acessados com o uso do veículo. Os pontos e o caminhamento foram registrados com auxílio de GPS. 
Estes dados cartográficos são apresentados na Figura 9.1.13.5-1 e as observações nos registros de 
inspeção do Anexo 9.1.13.5-1. O caminhamento teve a finalidade de averiguar a presença de 
afloramentos para prospecção paleontológica. 

 

 
Figura 9.1.13.5-1 - Mapa de caminhamento e pontos vistoriados no levantamento do potencial paleontológico 
e espeleológico 

O levantamento de dados secundários foi baseado na BASE PALEO da CPRM (Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais), realizada em 10 de fevereiro de 2021 e usando como fator de busca as 
ocorrências por município e pela unidade litoestratigráfica não apresentou nenhum registro 
fossilífero. 
Com base nas observações de campo e nos dados obtidos na literatura e na busca na BASE PALEO, foi 
possível confeccionar um Mapa de Potencial Paleontológico Regional (Figura 9.1.13.5-2), onde se 
pode constatar que o empreendimento está localizado, na sua totalidade, em áreas de Ocorrência 
Improvável de registros paleontológicos, devido à natureza do tipo de rochas aflorantes na área de 
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estudos (rochas metamórficas de médio a alto grau), que devido ao metamorfismo impossibilitam a 
preservação de fósseis. 
 

 
Figura 9.1.13.5-2 - Mapa de potencial paleontológico da área de estudo 

 
9.1.13.6 Espeleologia 

Os mapas de potencialidade de ocorrência de cavernas do CECAV são baseados na litologia 
ocorrente, ou seja, o potencial espeleológico está relacionado à ocorrência de rochas muito solúveis 
a pouco solúveis (JANSEN ET AL., 2012) (Figura 9.1.13.6-1). 
Além dos indicativos geológicos, a geomorfologia é importante para a determinação da 
potencialidade espeleológica e está intrinsecamente ligada aos condicionantes geológicos (litologia e 
estrutura, principalmente). Em determinadas situações os indicativos geomorfológicos auxiliam para 
aumentar o potencial espeleológico, como em áreas escarpadas compostas por gnaisses, granitos e 
basaltos, que segundo a classificação de Jansen et al., 2012 correspondem a áreas de baixo potencial 
espeleológico, mas que no mapa do CECAV apresentam potencial espeleológico médio. 
 
Muito Alto Alto Médio Baixo Ocorrência 

Improvável 
Calcário, 
dolomito, 
evaporito, etc 

Carbonatito, 
mármore, 
marga, etc 

Arenito, 
quartzito, siltito, 
xisto, etc 

Granito, gnaisse, 
basalto, gabro, etc 

Sedimentos 
inconsolidados 

Figura 9.1.13.6-1 - Escala de potencialidade de ocorrência de cavidades em relação à litologia (jansen et al., 
2012) 

 

Página: 394



 
 

298 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

O empreendimento, segundo CECAV (2008; 2012), está localizado em sua totalidade em uma área de 
médio potencial espeleológico (Figura 9.1.13.6-2). 

 

 
Figura 9.1.13.6-2 - Mapa de potencial espeleológico da área de estudo (Cecav, 2012) 

 
Nesse estudo, foram analisadas na imagem aérea, as vias de acesso, traçando rotas para interceptar 
toda a área de estudo em busca de áreas de afloramento de rochas ou de feições importantes, 
características de relevo cárstico, direcionando os trabalhos de campo para um levantamento mais 
detalhado destas regiões. 
Em campo foi percorrida a área diretamente afetada e vistoriados 11 pontos acessados com o uso do 
veículo. Os pontos e o caminhamento foram registrados com auxílio de GPS, esses dados 
cartográficos são apresentados na Figura 9.1.13.6-3 e as observações nos registros de inspeção do 
Anexo 9.1.13.5-1. 
A busca foi realizada em 12de fevereiro de 2021 no banco de dados da SBE e do CECAV, utilizando 
como mecanismo de busca o nome do município onde está localizada. A área de estudo não 
apresentou resultados. 
A cavidade mais próxima ao empreendimento é a Gruta da Serra do Tanque Estourado 2, localizada a 
cerca de 33 km no Município de Igaratá (Figura 9.1.13.6-3) 
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Figura 9.1.13.6-3 - mapa de localização das cavidades mais próximas ao empreendimento, a corresponde a 
gruta da serra do tanque estourado 2 

 
Durante o levantamento de campo não foi observada nenhuma feição cárstica ou pseudocársticas, 
assim comonão existe até o momento nenhum registro na base de dados do CECAV, da SBE, na 
literatura especializada ou nos trabalhos dos espeleo grupos da região sobre a ocorrência de 
cavidades na área de estudo. 
Como o mapa de potencial espeleológico do CECAV abrange toda a extensão do território nacional, 
foi elaborado um mapa regional (Figura 9.1.13.6-4), onde o principal elemento analisado para balizar 
o potencial foi a ocorrência litológica associada a morfologia do terreno, segundo a metodologia de 
Jansen et al. (2012) (Figura 9.1.13.6-5) e as áreas foram reclassificadas como de Ocorrência 
Improvável (gnaisses). 
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Figura 9.1.13.6-4 - mapa de potencial espeleológico local reavaliado 
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9.1.13.7 Conclusões 
Segundo o Mapa Geológico do Estado de São Paulo (PERROTA ET AL., 2006) ocorrem na área rochas 
do Complexo Embu – Unidade de Gnaisses Bandados, do Embasamento Cristalino. 
A unidade litoestratigráfica não apresenta registro fossilífero devido à natureza do tipo de rocha. Não 
existem registros na Base Paleo da CPRM e na literatura especializada. Também não foram 
observados fósseis na área de estudo. 
O tipo de rocha também não favorece a formação de cavidades e o mapa de potencial espeleológico 
foi utilizado como referência para o caminhamento espeleológico e foi reavaliado, pois quase todo o 
empreendimento está localizado em área de Ocorrência Improvável de cavidades. Segundo a base de 
dados do CECAV e da SBE, a cavidade mais próxima da área de estudo é a Gruta da Serra do Tanque 
Estourado 2, distante cerca de 33 quilômetros e localizada no município de Igaratá. 
Não foram encontradas cavidades na área de estudo, nem afloramentos de rocha com possibilidade 
de formação de cavernas. 
 

9.1.14 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREAS CONTAMINADAS 
No Anexo 9.1.14-1 está apresentado o relatório de Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas 
referente ao empreendimento Pedreira Dovalle. 
Ressalta-se que a avaliação contemplou as estruturas de apoio existentes no empreendimento em 
operação, que serão aproveitadas no projeto de ampliação da lavra. 
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1. INTRODUÇÃO 

A GEOCOR Consultoria e Projetos Ltda. foi contratada pela Pedreira 
DOVALLE para realizar uma campanha de sondagens à percussão no solo em 

seis pontos para a caracterização das unidades geológico-geotécnicas que 

ocorrem em subsuperfície acompanhada da instalação de poços de 
monitoramento em cada sondagem executada, no terreno que se encontra 

localizado no km 187 da Rodovia Presidente Dutra (sentido rio de Janeiro), no 
Bairro Morro Grande, no Município de Santa Isabel - SP. 

A localização do terreno pode ser observada na Figura 1. 

As Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT (SP-01 a SP-06) e 
seus deslocamentos para a confirmação do impenetrável (topo rochoso ou 

matacão) foram realizadas de acordo com a norma ABNT – NBR 6484/2020. 

Os seis Poços de Monitoramento (PM-01 ao PM-06) foram instalados de 
acordo com a norma ABNT NBR 15.495-1/2007 – "Poços de monitoramento de 

águas subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 1: Projeto e construção", e 
ABNT NBR 15.495-2/2008 – "Poços de monitoramento de águas subterrâneas 

em aquíferos granulares "Parte 2: Desenvolvimento". 

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 15 e 27 de janeiro 
de 2021.  
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2. METODOLOGIA EMPREGADA E SERVIÇOS EXECUTADOS 

2.1. Sondagens à percussão 

As Sondagens de Simples Reconhecimento foram executadas com trado 

manual de tipo concha, com diâmetro de 4”, com tubo de revestimento de 

diâmetro 2 ½” e medida de resistência à penetração (SPT) de metro em metro 
com auxílio de amostrador TERZAGHI, de diâmetro externo de 2” e interno de 1 

3/8”, até o impenetrável.  

Os solos atravessados e coletados durante as perfurações foram 

examinados quanto às características físicas e descritos pelo geólogo no campo, 

com anotação das profundidades e das propriedades das diferentes camadas 
identificadas. Posteriormente, as amostras coletadas foram novamente 

verificadas e descritas detalhadamente por geólogo no escritório, e as unidades 

geológico-geotécnicas atravessadas identificadas.  

No Anexo I podem ser observadas os aspectos gerais dos locais das 

sondagens à percussão SP-01 a SP-06 executadas. 

As coordenadas e cotas-de-boca das sondagens à percussão SP-01 a SP-

06 e dos deslocamentos SP-03A, SP-03B, SP-04A e SP-04B foram amarradas em 

campo e posteriormente conferidas e verificadas com a planta do Levantamento 
Topográfico Planialtimétrico e Cadastral Georreferenciado fornecida pelo cliente. 

Foram realizadas 10 (dez) Sondagens de Simples Reconhecimento com 

ensaio STP que avançaram até as profundidades mínima de 0,88 m (SP-04B) e 
máxima de 12,30 m (SP-06) e que totalizaram 60,63 m perfurados. 

Ressalta-se que em todas as sondagens à percussão foram realizados 3 

(três) ensaios consecutivos de Lavagem por Tempo (L.T.), para a caracterização 
do impenetrável ao método de sondagem.  

As coordenadas geográficas, cotas-de-boca e profundidades de 
encerramento das sondagens à percussão SP-01 a SP-06 podem ser observadas 

no Quadro 2.1-1. 
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Quadro 2.1-1 – Cotas e coordenadas das sondagens à percussão 

SONDAGEM Profundidade 
(m) 

Coordenada 
(N) 

Coordenada 
(E) 

COTA 
(m) 

SP-01 9,33 7.416.000 376.780 622,00* 

SP-02 11,48 7.416.095 377.186 647,46 

SP-03 3,64 7.415.656 376.694 689,66 

SP-03A 4,12 7.415.656 376.694 689,09 

SP-03B 3,90 7.415.661 376.695 687,98 

SP-04 4,45 7.415.930 377.271 620,89 

SP-04A 2,38 7.415.934 377.282 619,14 

SP-04B 0,88 7.415.939 377.289 617,08 

SP-05 8,15 7.415.389 376.697 733,39 

SP-06 12,30 7.415.585 377.096 725,03 

(*) - cota topográfica levantada a partir da Folha Topográfica EMPLASA (1:10.000) 

A localização das sondagens à percussão SP-01 ao SP-06 e seus 

deslocamentos pode ser visualizada na Figura 2. 
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2.2. Caracterização das Unidades Geológico-Geotécnicas 

A partir dos trabalhos geológicos de cunho regional foi possível comparar as 
descrições táctil-visuais das amostras das sondagens SP-01 a SP-06 e reconhecer as 

unidades geológico-geotécnicas presentes em subsuperfície no terreno avaliado.  

As unidades geológico-geotécnicas são descritas a seguir: 

ATERRO (AT): identificado na sondagem SP-01, Trata-se de uma argila com 

detritos vegetais esparsos, marrom; 

COLUVIÃO (CO): identificado na sondagem SP-06. Trata-se de uma argila com 

detritos vegetais, marrom; 

SOLO RESIDUAL MADURO (SRm): identificado nas sondagens SP-01 a SP-06. 

Argilas siltosas a argilas arenosas (areia fina), pouco micáceas, por vezes com 
fragmentos de quartzo (até 1 cm), marrom e vermelha e, mais raro, cinza e marrom. 

SOLO RESIDUAL JOVEM (SRj): identificado imediatamente abaixo do Solo 

Residual Maduro nas sondagens SP-01 a SP-06. Ocorre como siltes arenosos (areia 
fina) a areias finas a médias siltosas, com fragmentos de quartzo (até 2 cm), micáceas, 

em geral variegadas (branca, rosa e cinza, ou vermelha, cinza e roxa. 

As descrições táctil-visuais, as características geológico-geotécnicas e 

demais informações de interesse são apresentadas nos perfis descritivos, no 

Anexo II. 
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Localização das Sondagens à Percussão (SP)Figura 2

PROJETO

PEDREIRA DOVALLE - Santa Isabel/SP

P-1405.01.RT-21

Investigações - Relatório Técnico

MAR/2021

DATA
ELABORAÇÃO COORDENAÇÃOESCALA

Gráfica
Des. A.S.N.M.

RESPONSÁVEL

Geól. Marco A. B. Martin

Geól. Jehovah Nogueira Jr.

LEGENDA

ESCALA GRÁFICA

CURVAS DE NÍVEL

TALUDE (PROJETO)

CAVA (PROJETO)

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

SONDAGEM À PERCUSSÃO EXECUTADA (JAN/2021)

QUADRO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT)

SONDAGEM

COORD. (N) COORD. (E) COTA(m)

SP-01 7.416.000 376.780
622,00

SP-02 7.416.095 377.186
647,46

SP-03 7.415.656 376.694
689,66

SP-03A 7.415.656 376.697
689,09

SP-03B 7.415.661 376.695
687,98

SP-04 7.415.930 377.271
620,89

SP-04A 7.415.934 377.282
619,14

SP-04B 7.415.939 377.289
617,08

SP-05 7.415.389 376.697
733,39

SP-06 7.415.585 377.096
725,03

NOTAS:

01 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELO CLIENTE.

02 - COTA DE BOCA DA SONDAGEM SP-01 OBTIDA A PARTIR DA CARTA EMPLASA NA ESCALA 1:10.000.

03 - COTAS DE BOCA COM VALORES APROXIMADOS OBTIDAS A PARTIR DA INTERPOLAÇÃO DAS

CURVAS DE NÍVEL DA BASE TOPOGRÁFICA FORNECIDA.
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2.3. Poços de Monitoramento 

A instalação dos poços de monitoramento PM-01 ao PM-06 foi executada 
entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2021. 

Os referidos poços PM-01 ao PM-06 foram instalados nos pontos das 

sondagens à percussão que atingiram as maiores profundidades em cada ponto, 
quais sejam: SP-01, SP-02, SP-03A, SP-04, SP-05 e SP-06. 

 O pontos mais profundos das sondagens à percussão foram reperfurados 
integralmente com trado manual de 4", e nesses pontos instalados os poços de 

monitoramento PM-01 ao PM-06, com de tubos de PVC Geomecânico de 2” de 

diâmetro e seção filtrante de 3,0 metros.  

O espaço entre a seção filtrante e a parede da sondagem foi preenchido 

com pré-filtro em todos os poços, evitando assim a possível entrada de material 

fino no interior do poço, porém permitindo a máxima entrada de água em seu 
interior. Nos pontos que o nível-d'água foi atingido, procedeu-se à instalação de 

1,0 metro de tubo filtro localizado na zona não saturada e 2,0 metros localizados 
na zona saturada. 

Após a colocação do pré-filtro, foi realizado o desenvolvimento primário 

dos poços até que houvesse significativa redução da turbidez na água e o 
assentamento da camada de pré-filtro. Para isso, foram utilizadas bombas 

submersíveis de pequenas vazões e diâmetro de 3/4'', além de mangueiras 

descartáveis. 

O espaço entre a coluna de revestimentos (tubo liso) e a parede de solo 

perfurado foi preenchido e vedado, logo acima da camada de pré-filtro, com 

uma camada de bentonita peletizada. Junto à superfície, instalou-se a proteção 
sanitária com selo de bentonita e argamassa. 

Após o término da instalação do poço de monitoramento foi realizado o 
desenvolvimento secundário até que a água apresentasse ausência de sólidos e 

baixa turbidez. 
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Acima da superfície do terreno, em cada ponto, foi executada uma caixa 

de alvenaria e instalado um tubo de PVC branco de 4" + cap de pressão de 4", 
para a proteção dos poço de monitoramento instalados PM-01 ao PM-06. 

Os seis poços de monitoramento instalados totalizaram 48,52 m. 

As informações gerais referentes às profundidades, coordenadas 
geográficas (UTM), cotas-de-boca (cota do terreno), cotas de topo do tubo 

geomecânico interno (de 2") e as cotas de topo do tubo de PVC de proteção 
externa (de 4"), podem ser observadas no Quadro 2.3-1. 

Os perfis descritivos de instalação dos poços de monitoramento PM-06, 

constantes do Anexo III. 

Quadro 2.3-1 – Dados dos poços de monitoramento instalados 

POÇO Profundidade 
(m) 

Coordenada 
(N) 

Coordenada 
(E) 

COTA  

 terreno 

(m) 

COTA  

tubo 2” 

(m) 

COTA 

 tubo 4” 

(m) 

PM-01 8,00 7.416.000 376.780 622,00* 622,50 622,60 

PM-02 11,45 7.416.095 377.186 647,46 647,98 648,06 

PM-03 4,12 7.415.656 376.694 689,09 689,59 689,69 

PM-04 4,45 7.415.930 377.271 620,89 621,43 621,47 

PM-05 8,15 7.415.389 376.697 733,39 733,89 733,99 

PM-06 12,30 7.415.585 377.096 725,03 725,53 725,63 

(*) - cota topográfica levantada a partir da Folha Topográfica EMPLASA (1:10.000) 

A localização dos poços de monitoramento instalados PM-01 ao PM-06 
pode ser observada na Figura 3. 
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PROJETO
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DATA
ELABORAÇÃO COORDENAÇÃOESCALA

Gráfica
Des. A.S.N.M.

RESPONSÁVEL

Geól. Marco A. B. Martin

Geól. Jehovah Nogueira Jr.

LEGENDA

ESCALA GRÁFICA

CURVAS DE NÍVEL

TALUDE (PROJETO)

CAVA (PROJETO)

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

POÇO DE MONITORAMENTO INSTALADO (JAN/2021)

QUADRO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO (PM)

SONDAGEM

COORD. (N) COORD. (E)

COTA(m)

DO TERRENO

PM-01 7.416.000 376.780
622,00

PM-02

7.416.095 377.186
647,46

PM-03 7.415.656 376.694
689,66

PM-04 7.415.930 377.271
620,89

PM-05 7.415.389 376.697
733,39

PM-06 7.415.585 377.096
725,03

COTA(m)

TOBO 2"

622,50

647,98

690,16

621,43

733,89

725,53

COTA(m)

TOBO 4"

622,60

648,06

690,26

621,49

733,99

725,63

NOTAS:

01 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELO CLIENTE.

02 - COTA DO TERRENO NO PONTO PM-02 OBTIDA A PARTIR DA CARTA EMPLASA NA ESCALA 1:10.000.

03 - COTAS DE BOCA (DO TERRENO) COM VALORES APROXIMADOS OBTIDAS A PARTIR DA

INTERPOLAÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL DA BASE TOPOGRÁFICA FORNECIDA.
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ANEXO I 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fotos 01 e 02 – Execução da sondagem à percussão SP-01. 
 

  

Fotos 03 e 04 – Execução da sondagem à percussão SP-02. 
 

  

Fotos 05 e 06 – Execução da sondagem à percussão SP-03. 
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Fotos 07 e 08 – Execução da sondagem à percussão SP-04. 
 

  

Fotos 09 e 10 – Execução da sondagem à percussão SP-05. 
 

  

Fotos 11 e 12 – Execução da sondagem è percussão SP-06. 
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Fotos 13 e 14 – À esquerda, instalação do poço de monitoramento PM-01. À direita, 
proteção com caixa de alvenaria e tubo de PVC branco de 4" + cap de pressão de PVC de 4". 
 

  

Fotos 15 e 16 – Instalação do poço de monitoramento PM-02, com a colocação dos tubos 
geomecânicos brancos de 2". 
 

  

Fotos 17 e 18 – Vista da proteção externa do poço de monitoramento PM-03, com caixa de 
alvenaria, tubo de PVC branco de 4" + cap de pressão de PVC de 4". 

 
Avenida Higienópolis 240 – Sala 122  Bloco C – Higienópolis   São Paulo/SP – 01238-000 

(11) 3722-5004      (11) 98783-3888      http://www.geocor.com.br 

Página: 418



  GEOCOR Consultoria e Projetos Ltda. 
P-1405.01.RT-21 

 

  

Fotos 19 e 20 – Instalação do poço de monitoramento PM-04. À direita, proteção externa  
finalizada com caixa de alvenaria, tubo de PVC branco de 4" + cap de pressão de 4". 
 

  

Fotos 21 e 22 – Instalação do PM-05, com a colocação dos tubos geomecânicos 2". À 
direita, proteção externa com caixa de alvenaria e tubo + cap pressão de PVC brancos de 4". 

 

  

Fotos 23 e 24 – À esquerda, instalação do poço de monitoramento PM-06, com a colocação 
dos tubos geomecânicos brancos de 2". À direita, proteção externa com caixa de alvenaria e 

tubo de PVC branco de 4" (ainda sem o cap de pressão de 4"). 
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ANEXO II 

PERFIS DESCRITIVOS DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO  
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ANEXO III 

PERFIS DESCRITIVOS DOS POÇOS DE MONITORAMENTO 
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ANEXO IV 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230210339968

1. Responsável Técnico

MARCO AURELIO BONFA MARTIN
Título Profissional: Geólogo RNP:

Registro: 5061352390-SP

2602577715

Contratante: PEDREIRA DOVALLE COM. DE PEDRAS EM GERAL LTDA. CPF/CNPJ:14.117.052/0001-57

Rodovia Presidente Dutra N°:

Km 187Complemento:

Cidade: Santa Isabel UF:

Bairro: Morro Grande

SP CEP: 07500-000
Vinculada à Art n°:GCR-210105_SPT_PMContrato:

Quantidade Unidade

Coordenação
1 Execução Sondagem 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: GEOCOR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Registro: 0769648-SP

Celebrado em: 11/01/2021
Valor: R$ 7.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia Presidente Dutra N°: 

Complemento: Km 187 Bairro: Morro Grande

Cidade: Santa Isabel UF: SP CEP: 07500-000

Data de Início: 14/01/2021

Previsão de Término: 14/03/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

P-1405.01.RT-21. Execução de sondagens à percussão e instalação de poços de monitoramento, para obtenção de dados para a posterior análise de estabilidade (estudos 
geotécnicos) e monitoramento do nível d'água subterrâneo (estudos hidrogeológicos) na região da futura cava da Pedreira DOVALLE, Município de Santa Isabel, SP. Elaboração 
de Relatório Técnico. 

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 10/03/2021 88,78 28027230210339968 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PEDREIRA DOVALLE COM. DE PEDRAS EM GERAL LTDA. - CPF/CNPJ: 
14.117.052/0001-57

MARCO AURELIO BONFA MARTIN - CPF: 135.853.038-62

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 12/03/2021 12:45:30
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LEGENDA

SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA

ESCALA GRÁFICA

B

N

CURVAS DE NÍVEL

TALUDE (PROJETO)

LIMITE DA ADA - OTIMIZADA (ÁREA DIRETAMENTE AFETADA)

LIMITE DA ADA - ORIGINAL (ÁREA DIRETAMENTE AFETADA)

SONDAGEM À PERCUSSÃO EXECUTADA (JAN/2021)

SP-01

QUADRO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT)

SONDAGEM

COORD. (N) COORD. (E) COTA(m)

SP-01 7.416.000 376.780
622,00

SP-02 7.416.095 377.186
647,46

SP-03 7.415.656 376.694
689,66

SP-03A 7.415.656 376.697
689,09

SP-03B 7.415.661 376.695
687,98

SP-04 7.415.930 377.271
620,89

SP-04A 7.415.934 377.282
619,14

SP-04B 7.415.939 377.289
617,08

SP-05 7.415.389 376.697
733,39

SP-06 7.415.585 377.096
725,03

NOTAS:

01 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELO CLIENTE.

02 - COTA DE BOCA DA SONDAGEM SP-01 OBTIDA A PARTIR DA CARTA EMPLASA NA ESCALA 1:10.000.

03 - COTAS DE BOCA COM VALORES APROXIMADOS OBTIDAS A PARTIR DA INTERPOLAÇÃO DAS

CURVAS DE NÍVEL DA BASE TOPOGRÁFICA FORNECIDA.
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N

CURVAS DE NÍVEL

TALUDE (PROJETO)

LIMITE DA ADA - ORIGINAL (ÁREA DIRETAMENTE AFETADA)

SONDAGEM À PERCUSSÃO EXECUTADA (JAN/2021)

SP-01

QUADRO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO (SPT)

SONDAGEM

COORD. (N) COORD. (E) COTA(m)

SP-01 7.416.000 376.780
622,00

SP-02 7.416.095 377.186
647,46

SP-03 7.415.656 376.694
689,66

SP-03A 7.415.656 376.697
689,09

SP-03B 7.415.661 376.695
687,98

SP-04 7.415.930 377.271
620,89

SP-04A 7.415.934 377.282
619,14

SP-04B 7.415.939 377.289
617,08

SP-05 7.415.389 376.697
733,39

SP-06 7.415.585 377.096
725,03

NOTAS:

01 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELO CLIENTE.

02 - COTA DE BOCA DA SONDAGEM SP-01 OBTIDA A PARTIR DA CARTA EMPLASA NA ESCALA 1:10.000.

03 - COTAS DE BOCA COM VALORES APROXIMADOS OBTIDAS A PARTIR DA INTERPOLAÇÃO DAS

CURVAS DE NÍVEL DA BASE TOPOGRÁFICA FORNECIDA.
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A

B

ARTICULAÇÃO

NASCENTE INFERIDA

POÇO DE MONITORAMENTO INSTALADO (JAN/2021)

PM-01

LEGENDA:

PM-01

POÇO CACIMBA

POÇO DE MONITORAMENTO EXISTENTE

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

NOTAS:

01 - NASCENTES INDEFINIDAS PELA EMPLASA VERIFICADAS EM CAMPO COMO PERENES TIVERAM

SEUS CURSOS D'ÁGUA INDEFINIDOS RECLASSIFICADOS COMO PERENES (RIBEIRÃO OU CÓRREGO)

02 - O NÍVEL DE ÁGUA (N.A.) DOS TOPOS DOS MORROS FOI CONSIDERADO INSTALADO A CERCA DE

10m-15m ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO TERRENO NATURAL, E COINCIDE APROXIMADAMENTE COM O

CONTATO DA CAMADA DOS SOLOS COLUVIONARES E/OU RESIDUAIS COM O TOPO DO MACIÇO

ROCHOSO.

03 - O NÍVEL DE ÁGUA (N.A.) DOS CURSOS D'ÁGUA FORAM OBTIDOS DAS DRENAGENS PERENES E

CONSIDERAM AS COTAS DA CARTOGRAFIA EMPLASA

04 - PARA A ELABORAÇÃO DO MAPA POTENCIOMÉTRICO FORAM CONSIDERADOS OS PONTOS

DAS NASCENTES IDENTIFICADAS NAS PORÇÕES SUPERIORES DOS TALVEGUES - SEJAM AS NASCENTES

PERENES OU INTERMITENTES.

650

SENTIDO DE FLUXO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

LINHA EQUIPOTENCIAL

CARGA HIDRÁULICA

NASCENTE PERENE (LEXTON)

NASCENTE INTERMITENTE (LEXTON)

PONTO DE CONTROLE - CARGA HIDRÁULICA ESTIMADA

NO ALTO DOS MORROS,  TALVEGUES SECOS (SEM ÁGUA

CORRENTE) E PORÇÕES INTERMEDIÁRIAS DAS ENCOSTAS

PY

PZ

PONTO DE CONTROLE - CARGA HIDRÁULICA LEVANTADA

NOS CURSOS D'ÁGUA PERENES

INDICADA 

Mapa Potenciométrico Conceitual da AII e AID/ADA Situação Futura (Fundo da Cava nas Cotas 635m e 625m 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.

Anexo 9.1.9.7-2 - P-1405.02.EIA-21 
Set/2021 

Escala:

Título:

Projeto:

Cliente:

Documento №:

CREA №:

Revisão:

GEOCOR

0600414954

LIMITE DA AID (ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA)

LIMITE DA AII (ÁREA INFLUÊNCIA INDIRETA)

Coordenação: Responsável Técnico:

Geól. Jehovah Nogueira Jr. Geól. Marco A. B. Martin 

LIMITE DA ADA - ORIGINAL

(ÁREA DIRETAMENTE AFETADA)

LIMITE DA ADA - OTIMIZADA

(ÁREA DIRETAMENTE AFETADA)
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看晴$丁帥書幅然り LABORA丁C)RIO DE CALIBRACÅo INSTRUTHERM
」abo間t6rio de C飾bracさo acredltado pela Cocro de a∞rdo com a ABNT NβR iSOllEC 17025. sob o nume「o CAし0568

国図四四回囚墓園
No 121092RI21
FolhaO「/05

Cilen(e:　　　　MiNAPしAN COM. E PLAN. ∈M MINERACAO E MEIO AM馴馴丁各」TDA

Ende「eco:　　RUA 」OEFGREEN, 2258 Balr「O ViLA CLEMENTINO Cep O4040-004 SAO PAUしO - SP

ltem CきIlb「ado: SONOMETRO NO C6dIgo de bar職8 / N鴫mero de Sche:　　　　　21032901373040 / 592O25

Marc|:　　　lNSTRUTHERM ModeIo:　　　　　DEC-6000

O.S. NO:　　　220746　　　　　　　　　　　　　　　　　Data de CaIlbraeさo:　　　O4/05/2021　　　TIpo:　　　　　　2

上∵:∴∴∴　子中」

監

量義盛堅塁墜聾塾頭壁酷

AntesdoAuste:　l .- 114,OdB　1

鴎Aus(e二　　　　音　「14 dB　「

Ponde「a9aoem什eq :　A

Ponde「a車otemPOral: SLOW

RuidoautQ-ge「ado馴etricamente　　　　l 

SPL(dBC)　　　　　　　　l 

17.1　　　　　　　　　　i 

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MED量CÅo ITDA

Rua」o「ge de F「eitas, 264 - F「eguesia do6 - Sao Pauio - SP - CEP:02911-03O

Inscr扇o no CNPJ nO: 53.775.862/0001-52 - Inscric5o EstaduaI =O‥ 111"093.664.118 - Inscr申o no CCM nO: 9.155.648-1

田1証(1 1) 2144-2800 OE-mai一‥ instrutherm@instrutherm.com"br eSite: WWW"instrutherm.com.br
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獲り$丁然り丁晴間軸 LABORATORiO DE CALIBRACÅo iNSTRUTHERM
しabo鴫t6no de CaIlb調鞠o ac○○d'(ado pela Cgcre de acordo com 8 ABNT NBR ISOllEC 1 7025. sob o …mel.O CAL OS68

図四四四四囲囚墓園
N0 121092RI21
FolhaO2/05

Configu「acao do instrumento sob mediefro

Ponde「a9aOemf「eq : A

F「equ色ncia de 「ef.　　8 kHz

¥」inearidaded患Nive輸af翻鱒‘deNive霊deRefe「encia’ 

Fai淵(dB)’ �VaIo手柄dlcado 　〈dB) �Desvio(dB) �ince青eおくdβ上 �「噂e「釦琉(d寄〉 �閏帥deab隠れgenCia 　　k 

25a136 �94.0 �0.0 �Oi2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �99.0 �0.0 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �104.0 �0.0 �0.2 �+I-1.1 �2iOO 

25a136 �109iO �0.0 �0.2 �+l-1,1 �2.00 

25a136 �114.0 �OiO �0.2 �+I-1,1 �2.00 

25a136 �118.9 �・Oi「 �0.2 �+l-1.1 �2.00 

25a136 �123.9 �-Oil �0.2 �+l・1i「 �2.00 

25a136 �128.9 �-Oil �0.2 �+l-1.1 �2.00 

25a136 �133.9 �-Oi「 �0.2 �+I-1.1 �2iOO 

25a136 �94,0 �0.0 �0,2 �+l-1.1 �2iOO 

25a136 �89.0 �OiO �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �83,9 �-0.1 �0,2 �+I-1.1 �2iOO 

25a136 �79.0 �OiO �0.2 �十I-1.1 �2.00 

25a136 �73,9 �-0.1 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �68、9 �-0.1 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �63.9 �-0.1 �0,2 �十I-1.1 �2,00 

25a136 �58,9 �-0,1 �0.2 �+l-1,1 �2,00 

25a136 �53.9 �-0.1 �0,2 �+l-1.1 �2.00 

25a136 �48.8 �-0.2 �0.2 �十I-1.1 �2.00 

25a136 �43.8 �-0.2 �0,2 �+I-1.1 �2,00 

25a136 �38.9 �・0.1 �0.2 �+l-1.1 �2,00 

25a136 �33.9 �-0.1 �0.2 �+I-1,1 �2.00 

25a136 �28.9 �・0.1 �0.2 �+I-1.1 �2,00 

25a136 �27.9 �-0.1 �Oi2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �27.0 �0.0 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �26.2 �0.2 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

25a136 �25.3 �0.3 �0.2 �+I-1.1 �2.00 

nst「umentoatendeastoie「anciasde」inea「idadedeNive同afaixadeNiv ���eideRefe「encia 

Testeacusticodepondera ���〇台oem(記quenCia � 

F「equencia〈H之), �Valorlndicado ¥(dB)、 �口es高o〈紺〉 �Ince青eza(dB) �T°lerancia(dB) �Fato「deab「angencia 　　k 

125 �90.0 �0.2 �○○2 �+I-1,5 �2,00 

1000 �90,0 �0.0 �0.3 �+l-1.0 �2,00 

4000 �89I3 �0,1 �0,3 �+I-3.0 �2,00 

8000 �87,4 �0,4 �○○4 �十l-5,0 �2.00 

ns(「umentoatendeastoIe「anciasdeTesteacusticodeponde「acaoemfr ���equencia � 

Ponde「acaoemtompoef「equenciaemlkHzノ ���� 

Pa「ametrosmedidos �Vaio「Indicado (dB) �Desvめ〈dB) �lncerteza(dB) �ToIe「ancja(dB) �Fatordeabrangencia ’k 

AFest �94.0 �0○○ �0,2 �十l-0.2 �2,00 

C戸as( �94,0 �○○0 �0,2 �+I-0.2 �2,00 

ZFast �94,0 �0.0 �0.2 �+l-0,2 �2,00 

ASiow �94.0 �0,0 �0.2 �+I-0.1 �2,00 

しAec �94.0 �0,0 �0,2 �+I-0,1 �2,00 

nst「umentoatendeおtoie「anciasdePonde「aeaoemtempoefrequencia ���emlkHz � 

INSTRUTHERM INSTRuMENTOS DE MED重CÅo晴DA

Rua」orge de Freitas, 264 - Freguesia do 6 - Sfo Pauio - SP - CEP:02911-030
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獲り$丁然り丁晴間聞 LABORATORIO DE CALIBRACÅo INSTRUTHERM
しab○○a(bno de Cal-brac寄o acred'(ado pela Cgcro de acordo com a AβNT NBR ISOII∈C 17025. sob o n心mero CA」 0568

圏図四四回囚四国
NO 121O92RI21
F°肌aO3105

Testee胎tricodecuryadepo鵬e噂demfr{帥nc治t-A一一 

F「equ台ncia〈魅之) �VaI°「Indicad° (d轡) �Desvio(dβ) �lnce高e雷a(dB主 �丁°le略ncね(dB) �Fato「deab「angencia 　　k 

63’ �91.0 �0,0 �0,2 �+I-2,0 �2.00 

125 �91.0 �0.0 �0.2 �+I-1,5 �2,00 

250　, �91.0 �0.0 �0,2 �+I-1,5 �2,00 

5○○ �91,0 �OiO �0,2 �+I-1,5 �2,00 

1000 �91.0 �0.0 �0,2 �+I・1.0 �2,00 

20○○ �91.0 �0.0 �Oi2 �+I-2,0 �2iOO 

4000 �90.9 �-0.1 �0,2 �ー　+l-3,0 �2.00 

8000 �90.5 �-0,5 �0,2 �十l-5,0 �2.00 

PonderacaoemFrequ台ncia”A’’ 

6,0 � 

4,0 � 

舌　2IO �一一LimiteSupe「io「 

言　0.0葛 �‾‾一二と‾ 臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆喜一持岬__`_D.m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　〇〇〇Vaiorindicado 

号　-2,0愈・ � 

言　-4.0 � 
∈　-60 � 
・く 　　63,0 �125.0　　250.0　　　500,0　　1000,0　　2000,0　　4000,0　　8000,0 

Froquencia(Hz) 

Configurae§o do inStrumentO SOb medisao

FalXa UtIiIZada:　　　25 a 136dB

Nivel de 「eforencla:　91 ,O dB

Testee胎tricodecurvadeponderaeaoemfroqu6ncia"C" ����� 

戸「equ釦cia(H鴻 �V副o同軸幽dd小 (dB)∴. �日es高くdB) �llnce舶(d邑) �∴Tlorancia(dB) �Falo「deab掘れ9enC弓a 　　k 

63 �91.1 �0.1 �0.2 �+I-2,0 �2.00 

125 �91,1 �0.1 �0.2 �+l-1,5 �2,00 

250 �91,0 �0,0 �0.2 �+I-1,5 �2,00 

500 �91.1 �0,1 �0,2 �+l-1,5 �2,00 

10○○ �91.0 �0,0 �0,2 �+l-1,0 �2,00 

2〇〇〇 �91i「 �0.1 �0.2 �+I-2,0 �2,00 

4〇〇〇 �91.0 �0.0 �0,2 �+I-3,0 �2.00 

8000 �90i6 �-0,4 �0.2 �+I-5.0 �2.00 

nst「umentoatendeastoie「allCiasdeTesteeI6t「icodecurvadeponde「a9曇Oemfrequencia’’C’一 ����� 

-二二　案
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漢晴$丁然り丁晴間軸 LABORATORIO DE CALIBRACÅo iNSTRUTHERM
」abo「a(6no de Callbracao ac「edl(ado peia Cgc「e de acordo c○m a ABNT NBR ISO/IEC 1 7O25, SOb o namero cA」 0568

田園図四四回囚墓園
NO 121O92RI21
FolhaO4/05

Ponde「a9aO temPO「al‘ FAST

Testee繭∞decurvadeponde「a鱒oemf「eq融cia"Z畑 

F「equ飢cia(日之) �Valo「Indicado 　r(d容) �De印e(d鼠) �時e融a灼B) �To-e「急ncia〈dB〉 �Fatordeabrangencia ,k 

63¥ �91i「 �0,1 �0.2 �+I-2.0 �2,00 

125 �91.0 �0,0 �0,2 �+I-1.5 �2,00 

250 �91.0 �0,0 �0.2 �+l-1,5 �2.00 

5○○ �91.1 �0,1 �0,2 �+l-1,5 �2:00 

1000 �91.0 �0,0 �0,2 �+l-1,0 �2○○0 

2〇〇〇 �91.0 �0,0 �0.2 �+I-2,0 �2,00 

4000 �91iO �0,0 �0,2 �+l-3,0 �2○○0 

8000 �91.0 �0.0 �0,2 �+l-5,0 �2,00 

nst「umentoatendeastole「anciasdeTesteei6t「icodecurvadeponde「aeaoemf「equencia’’Z●i 

PonderacaoemF「equencia"Z" 

6,O　音 �ー 

4′01 � 

a　20 �-○○しimiteSuperi○○ 
て) 言0,0" て) �こ:二i]“○○○○喜二= 

‾-1m一Valorlndicado ¥¥¥ 　　　　臆墨、寧五山mite陶「 

弓-2,0加小皿“ ミニき:3, 

63,0 �125,0　　　250,0　　　500.0　　1000,0　　2000.0　　4000,0　　8000.0 

Frequencla(Hz) 

ResposlaaPuIs ���os丁on患is � 

Du「a申odoplllso(ms〉 �∴Valo「Indicado: 　tdB) �De3Vぬ(dB) �Ince青e之a(dB〉 �∴Tole千倉ncia(dB) ��「ato「deab輪nge鵬ia 　　k 

200」AF爪ax �132iO �0.0 �0.2 �+I-1,0 ��2.00 

2しAF請ax �114.9 �-0,1 �0,2 �十1,0 �-2,5 �2,00 

Oi25しA戸爪ax �105.8 �・0.2 �0,2 �+1.5 �-5.0 �2,00 

200しASmax∴/ �125i6 �0.0 �0.2 �+I-1,0 ��2,00 

2」AS請ax �105i9 �-0.1 �0,2 �十1.0十5,0 ��2,00 

200S巨」 �126.0 �0,1 �0,2 �+I-1,0 ��2,00 

2S冒し �106.0 �0,1 �0,2 �+1,0 �-2,5 �2,00 

0.25SE」 �96.8 �-0,2 �0,2 �+1,5 �-5,0 �2,00 
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図匹図四四回囚墓園
No 121092RI21
F○○haO5105

Ponde「a9aO temPO「ai: FAST

Ponde「aeaoeml「eq ’　A

LABO RATO
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ANEXO 9.1.13.5 - 2 – Fichas de Registro de Inspeção dos Pontos vistoriados 
 

 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 01  

OBRA: 
 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
377897 

Y= UTM N: 
7416104 

Cota (m):  
604 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo: Metamórfica – Gnaisse 
Bandado 

Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa Textura: Gnáissica Granulometria:   

Areia fina a média 
Matriz:  
 

Estrutura: Bandamento 
Composicional 

Grau de 
arredondamento:  

Cor:  Cor: Marrom 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_01 - Vista geral da área de estudo às margens do 
córrego. 

 Foto IMG_02 - Vista geral da área de estudo às margens do 
córrego. 

 

 

Foto IMG_03 – Afloramento de Gnaisse Bandado 
levemente alterado. 

 Foto IMG_04 – Detalhe do fraturamento da rocha. 

 

 

 

 

 

  

 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 01 
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LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 02  

OBRA:  Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
378257 

Y= UTM N: 
7415720 

Cota (m):  
594 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição:  

Textura:  Granulometria:   
Areia fina a média 

Matriz:  
Silto - Argilosa 

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 
Sub-anguloso a sub-
arredondado 

Cor: Marrom Cor:  

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_05 - Vista geral da área de estudo com exposição 
de sedimento arenoso depositado em planície de 
inundação. 

 Foto IMG_06 - Vista geral do córrego na área de estudo. 

 

 

Foto IMG_07 – Vista geral do córrego na área de estudo.  Foto IMG_08 – Detalhe do matacão de gnaisse bandado as 
margens do córrego. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 03  

OBRA: 
 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
377800 

Y= UTM N: 
7415589 

Cota (m):  
604 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
 Textura:  Granulometria: 

Areia fina a média 
Matriz:  
Silto - Argilosa 

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 
Sub-anguloso a sub-
arredondado 

Cor: Marrom Cor:  

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
 

 

 

Página: 467



 
 

6 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 

 

 

Foto IMG_09 - Vista geral do córrego na área de estudo.  Foto IMG_10 - Vista geral do córrego na área de estudo. 

 

 

Foto IMG_11 – Vista geral do córrego na área de estudo.  Foto IMG_12 – Vista geral da área de estudo com exposição 
de sedimento arenoso depositado em planície de 
inundação. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 04  

OBRA: 
Poligonal DNPM 820.466/2012 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
377309 

Y= UTM N: 
7415940 

Cota (m):  
627 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa 

Textura:  Granulometria:  Matriz:  

Estrutura:  Grau de 
arredondamento:  

Cor:  Cor: Marrom 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_13 - Vista geral da área de estudo com solo 
encoberto. 

 Foto IMG_14 - Vista geral da área de estudo com solo 
encoberto. 

 

 

Foto IMG_15 – Vista geral da área de estudo com solo 
encoberto. 

 Foto IMG_16 – Vista geral da área de estudo com solo 
encoberto. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 05  

OBRA: 
Poligonal DNPM 820.466/2012 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
377121 

Y= UTM N: 
7415616 

Cota (m):  
734 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo: Metamórfica – Gnaisse 
Bandado 

Estrutura:   Descrição: 

Textura: Gnáissica Granulometria:   Matriz:  

Estrutura: Bandamento 
Composicional 

Grau de 
arredondamento: 

Cor:  Cor:  

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: 
Não 

Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_17 - Vista geral da área de estudo com relevo 
suave e sem formação de escarpas. 

 Foto IMG_18 - Vista geral da área de estudo com relevo 
suave e sem formação de escarpas. 

 

 

Foto IMG_19 – Vista geral da área de estudo com exposição 
de matacão de gnaisse bandado. 

 Foto IMG_20 – Detalhe do gnaisse bandado de coloração 
cinza. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 06  

OBRA: 
Poligonal DNPM 821.277/2014 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
376289 

Y= UTM N: 
7415652 

Cota (m):  
632 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo: Metamórfica – Gnaisse 
Bandado 

Estrutura:   Descrição: 

Textura: Gnáissica Granulometria: Matriz:  

Estrutura: Bandamento 
Composicional 

Grau de 
arredondamento: 

Cor:  Cor:  

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_21 - Vista geral da frente de lavra.  Foto IMG_22 - Vista geral da frente de lavra mostrando o 
gnaisse bandado. 

 

 

Foto IMG_23 – Vista geral da frente de lavra.  Foto IMG_24 – Detalhe do gnaisse bandado de coloração 
cinza. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 07  

OBRA: 
Poligonal DNPM 820.465/2012 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
376626 

Y= UTM N: 
7415603 

Cota (m):  
704 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa 

Textura:  Granulometria:   
Areia fina a média 

Matriz:  
Silto - Argilosa 

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 
Sub-anguloso a sub-
arredondado 

Cor: Marrom Cor: Marrom 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_25 - Vista geral da área de estudo com relevo 
sem a formação de escarpas. 

 Foto IMG_26 - Vista geral da área de estudo com relevo 
sem a formação de escarpas. 

 

 

Foto IMG_27 – Vista geral da Área do bota-fora.  Foto IMG_28 – Vista geral da Área do bota-fora. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 08  

OBRA: 
Poligonal DNPM 821.277/2014 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
376345 

Y= UTM N: 
7415235 

Cota (m):  
736 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa 

Textura:  Granulometria: 
Areia fina a média 

Matriz:  
Silto - Argilosa 

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 
Sub-anguloso a sub-
arredondado 

Cor: Marrom Cor: Marrom 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_29 - Vista geral da área do bota-fora.  Foto IMG_30 – Acesso a parte superior da frente de lavra 
com solo arenoso de coloração marrom. 

 

 

Foto IMG_31 – Acesso a parte superior da frente de lavra 
com solo arenoso de coloração marrom 

 Foto IMG_32 – Vista geral da exposição de solo residual 
arenoso de coloração marrom. 

 

 

 

 

  

 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 08 

Página: 478



 
 

17 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 

 

 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 09  

OBRA: 
Poligonal DNPM 820.562/2010 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
376423 

Y= UTM N: 
7415307 

Cota (m):  
714 

Data:  
22-jan-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 

Textura: Gnáissica Granulometria: Matriz:  

Estrutura: Bandamento 
Composicional  

Grau de 
arredondamento: 

Cor:  Cor:  

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_33 - Vista geral da frente de lavra com afloramentos 
de gnaisse bandado de coloração cinza. 

 Foto IMG_34 - Vista geral da frente de lavra com afloramentos 
de gnaisse bandado de coloração cinza. 

 

 

 

 

Foto IMG_35 – Detalhe do gnaisse bandado de coloração cinza.  Foto IMG_36 – Detalhe do gnaisse bandado de coloração cinza. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 10  

OBRA: 
 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
375837 

Y= UTM N: 
7415123 

Cota (m):  
731 

Data:  
14-fev-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa 

Textura:  Granulometria:  Matriz:  

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 

Cor:  Cor: Marrom - 
avermelhado 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
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Foto IMG_37 - Vista geral da área de estudo com relevo 
ondulado sem a formação de escarpas. 

 Foto IMG_38 - Vista geral da área de estudo com vias de 
acesso a porção superior da área. 

 

 

Foto IMG_39 – Vista geral de afloramento de solo residual 
de colocação marrom - avermelhado. 

 Foto IMG_40 – Detalhe do solo residual. Vista geral de 
afloramento de solo arenoso. 
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 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
PALEONTOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO 

 
REGISTRO DE INSPEÇÃO: 11  

OBRA: 
 

Frente de Obra: 
Dovalle Mineradora 

LOCAL: 
Município de Santa Isabel - Estado 
de São Paulo 

Datum: 
WGS84  

Zona UTM: 
23 K 

X= UTM E: 
376528 

Y= UTM N: 
7416394 

Cota (m):  
641 

Data:  
14-fev-21 

Descrição do afloramento:    

Rocha:  Sedimento:  Solo:  

Tipo:   Estrutura:   Descrição: 
Solo arenoso com 
matriz silto - argilosa 

Textura:  Granulometria:  Matriz:  

Estrutura:  Grau de 
arredondamento: 

Cor:  Cor: Marrom 

Unidade Geológica: 
Complexo Embu – Unidade de 
Gnaisses Bandados 

Potencial Paleontológico: 
Ocorrência Improvável 

Potencial Espeleológico: 
Ocorrência Improvável 

Ocorrências fossilíferas: Não Número de espécimes ou fragmentos:  

Dolina: Não  Morfologia:  Diâmetro:  Profundidade:  

Lapiezamento: Não  Ocorrência de Cavidade: Não  Tipo:  
Dimensões aproximadas:  Presença de espeleotema:  

Cavidade cadastrada no CECAV ou SBE:  Distância aproximada do empreendimento:  
Sedimento no interior da cavidade:  Tipo:  

Presença de rio ou lago:  Ocorrência de morcegos:  

Ocorrências fossilíferas:  Ocorrências Arqueológicas:  
 

 

 

 

 

Página: 483



 
 

22 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 

 

 

Foto IMG_41 - Vista geral da área de estudo com relevo 
ondulado e sem a formação de escarpas. 

 Foto IMG_42 - Vista geral da área de estudo com relevo 
ondulado e sem a formação de escarpas. 

 

 

Foto IMG_43 – Vista geral da área de estudo com exposição 
de solo arenoso recoberto por gramíneas. 

 Foto IMG_44 – Vista geral da área de estudo com exposição 
de solo arenoso recoberto por gramíneas. 
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TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Este relatório técnico é confidencial e destinado ao uso exclusivo da Pedreira 
Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda. 
Toda documentação gerada visou atender as legislações e normas técnicas 
recomendadas na época de sua elaboração e em cumprimento restrito aos 
termos do contrato firmado com a contratante. Deste modo, seus colaboradores 
se isentam de qualquer responsabilidade civil e/ou criminal perante seus 
contratantes e/ou terceiros com relação ao uso das informações técnicas 
apresentadas por esse relatório. 
Os dados levantados, os documentos fornecidos pela contratante os resultados 
obtidos, as interpretações e as conclusões correspondentes apresentadas neste 
relatório estão limitadas às observações realizadas em campo, nas datas em que 
as atividades foram realizadas, às informações fornecidas pela contratante.  
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APRESENTAÇÃO 
 

Apresenta-se neste relatório o estudo de “Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas”, 
realizada no empreendimento da Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda, 
localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Km 187 – Sítio Bernardinho – Bairro 
Morro Grande, município de Santa Isabel/SP. 
Esse trabalho visa atender a Decisão de Diretoria nº 038/2017/C do procedimento de 
gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB em vigor no estado de São Paulo. 
Uma compilação dos fatos ocorridos é apresentada, assim como a análise da situação em 
que a área se encontra no momento, com a apresentação de modelo conceitual. 
As atividades realizadas para tal objetivo abrangeram o levantamento de informações 
geológicas, o histórico de uso e ocupação da área e de suas instalações atuais, a 
identificação das áreas com potencial e ou suspeita de contaminação. 
A avaliação preliminar tem como objetivo principal constatar evidências, indícios ou fatos 
que permitam selecionar locais com potencial significativo de contaminação na área sob 
tal avaliação, por meio de levantamento de informações disponíveis sobre o uso atual e 
pretérito da área. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este relatório apresenta o estudo de Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas, 
realizado na área do empreendimento da Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em 
Geral Ltda, localizado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Km 187 – Sítio 
Bernardinho – Bairro Morro Grande, município de Santa Isabel/SP.  
O empreendimento atual possui uma área total de 149,55 hectares, tem como 
atividade a extração e britamento de pedras (extração de minerais não-metálicos). 
Na inspeção de campo realizada no dia 06/08/2021 foi verificado a existência de um 
galpão em obras de implantação, onde estão sendo construídos o refeitório, o 
escritório administrativo e um pátio coberto.  
Também foi verificado a existência de um outro galpão (denominado Galpão 03) onde 
está localizado a oficina mecânica, o almoxarifado/escritório, o lavador de veículos e 
abastecimento. Nesse galpão, ficam alocados: o tanque aéreo de óleo diesel, a bomba 
de abastecimento, o depósito de armazenagem de óleo, os containers de 
armazenamento de resíduos sólidos oleosos, o pátio de lavagem de veículos e o 
sistema de separação de água e óleo, o que caracteriza como área com potencial de 
contaminação. 
Atualmente as atividades de mineração, beneficiamento e bota fora estão em 
operação na área licenciada pela CETESB (9,27 hectares de lavra no processo ANM 
821.277/2014), localizada na parte norte da propriedade, onde se encontram as 
instalações de infraestrutura (setor administrativo e manutenção).   
As atividades realizadas neste trabalho abrangeram: 
� Levantamento de documentação, informações, histórico de uso e ocupação da 

área e eventuais trabalhos sobre investigações de áreas contaminadas realizadas 
anteriormente; 

� Realização de inspeção de reconhecimento da situação atual da área e seu 
entorno; 

� Levantamento do uso da água subterrânea;  
� Levantamento de fotos aéreas temporais, características da geologia e da 

hidrogeologia regional;  
� Identificação de eventuais áreas fontes atuais e pretéritas com potencial e ou 

suspeita de contaminação, elaboração do “Modelo Conceitual Inicial da área  
(MCA 1)”; 

� Recomendação dos locais para sondagens de solo e instalação de poços de 
monitoramento a serem realizados na próxima etapa “Elaboração do Plano de 
Investigação Confirmatória”.  

De acordo com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas em vigor no 
Estado de São Paulo, as conclusões deste trabalho irão subsidiar a Pedreira Dovalle 
Comércio de Pedras em Geral Ltda no direcionamento das ações futuras.  

Página: 491



Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas  
 

 

5 

No Anexo I consta a Declaração de Responsabilidade, conforme determina a Decisão 
de Diretoria Cetesb nº 069/2016 e nº 038/2017, assim como a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) recolhida no Crea/SP. 
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2 INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Nome: Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em Geral Ltda 
CNPJ:  14.117.052/0001-57 
Endereço: Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Km 187 – Sítio 

Bernardinho - Bairro Morro Grande  
Município: Santa Isabel – SP 
Área da Propriedade: 149,55 hectares 

 
2.2 IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS 
Responsável Legal: Fábio Signorelli Viana 
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 187 
E-mail: 
Telefone: 

pedreiradovalle@hotmail.com 
(11) 99900-3332 

Responsável Técnica: Silvana Nunes Ferreira 
e-mail:  silvananferreira@gmail.com 

 
2.3 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
As coordenadas aproximadas do centro da propriedade em UTM, fuso 23,  
zona k, a partir do datum SIRGAS 2000 são: 376.772,61 m E, 7.415.570,08 m S.  O mapa 
de localização e acessos é apresentado na Figura 2.1. 
 

 
Foto 2.1 – Vista da portaria da Pedreira Dovalle. 
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Figura 2.1 – Mapa de Localização e Acessos. 
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3 AVALIAÇÃO PRELIMINAR 
A avaliação preliminar tem como objetivo principal constatar evidências, indícios ou 
fatos que permitam selecionar locais com potencial significativo de contaminação na 
área de estudo, por meio de levantamento de informações disponíveis sobre o uso 
atual e anterior da área (Cetesb, DD 038/2017). 
Foram executadas dentro da avaliação preliminar, as seguintes atividades: 

� Levantamento do histórico de ocupação da área, por meio de levantamento de 
documentação e levantamento aerofotogramétrico temporal dos anos de 
2001, 2010, 2012, 2013, 2016 e 2020; 

� Coleta de informações e inspeção de reconhecimento (características das 
instalações, sistemas de drenagens existentes, plantas de construções e layout 
da área); 

� Levantamento de informações coletadas em entrevistas com funcionários do 
empreendimento (antigo uso e ocupação do terreno e entorno, presença de 
poços de captação de água subterrânea, uso e ocupação atual da vizinhança, 
levantamento de locais suspeitos de contaminação); 

� Consulta ao “Cadastro de Áreas Contaminadas” no site da CETESB; 
� Elaboração de Modelo Conceitual Inicial da Área (MCA 1); 
� Classificação da área segundo critérios estabelecidos pela metodologia adotada 

pela CETESB. 
� Recomendação dos locais para sondagens de solo e instalação de poços de 

monitoramento a serem realizados na próxima etapa “Elaboração do Plano de 
Investigação Confirmatória”.  
 

3.1 HISTÓRICO DA ÁREA DE ESTUDO 
A propriedade atualmente pertence a empresa “Speed Air Empreendimentos e 
Participações Ltda”, na qual foi adquirida em julho de 2015. Anterior ao ano de 2015 a 
área era fracionada em diversas propriedades menores, na maior parte sem cultivo, 
conforme demonstram as matrículas dos imóveis e a escritura de compra e venda 
(Anexo II). 
Em novembro 2017 área foi arrendada para a Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em 
Geral Ltda com a finalidade de desenvolver as atividades de extração, britagem e 
venda de pedra britada, conforme pode ser visto no contrato de arrendamento  
(Anexo II). 
A propriedade em questão possui uma área total de 149,55 hectares. Na porção norte, 
faz limite com a rodovia Presidente Dutra (BR-116) e na porção sul é delimitada pelas 
margens do rio Parateí, contornando aproximadamente uma faixa de 1,50 km. O 
restante de seu entorno imediato é predominantemente ocupado por vegetação 
natural remanescente, vegetação rasteira, chácaras e edificações/residências 
dispersas.  
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No plano diretor do munício de Santa Isabel, a área do empreendimento está 
localizada na macrozona de desenvolvimento econômico, especificamente no Setor 
Especial de Mineração (SEM), designado a atividade de extração de material rochoso e 
água.  
Segundo informações obtidas pelos responsáveis do empreendimento, não há 
histórico de qualquer acontecimento que possa ter ocasionado uma eventual 
contaminação no solo e/ou na água subterrânea na propriedade. 
Destaca-se que a implantação do empreendimento teve início em março de 2016, com 
a emissão da licença de instalação (LI) emitida pela Cetesb, porém, as atividades de 
extração do minério tiveram início a partir da emissão da licença de operação (LO), em 
agosto de 2019, com capacidade atual de extração de 80.000 toneladas de produtos 
por mês. A empresa possui atualmente 50 funcionários, com regime de trabalho de 8 
horas diárias de segunda a sexta das 7h às 16h e 4 horas diárias aos sábados das 8h às 
12h, totalizando 44 horas semanais. 
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3.2 FOTOS AÉREAS TEMPORAIS 
Apresentam-se nas Figuras 3.1 e 3.2 as imagens aéreas da propriedade em questão 
referente aos anos de 2001, 2010, 2012, 2013, 2016 e 2021 (imagens de satélite 
Google Earth – 2021). 
A Figura 3.1 representa uma interpretação da imagem da Figura 3.2, mostrando 
esquematicamente uma ocupação pouca adensada e dispersa nas proximidades da 
área em questão. Nota-se que no entorno imediato da propriedade predominam áreas 
sem cultivo, com vegetação natural remanescente e/ou em regeneração. Na porção 
oeste da propriedade, aproximadamente 500 metros, as imagens mostram um 
pequeno povoado, havendo comércios e residências, o que sugere-se uma lenta 
transição rural-urbana. No mais, os espaços são ocupados por chácaras e poucas 
edificações/residências. 
Nas imagens aéreas entre o intervalo de tempo dos anos de 2001 a 2012 é possível 
observar que não houve mudanças perceptíveis, permanecendo praticamente a 
mesma formação de uso e ocupação do solo, pouco densa e áreas verdes preservadas. 
A partir do ano 2013, nota-se na porção norte, próximo à rodovia Presidente Dutra  
(BR-116) mudanças na paisagem, um significativo movimento de solo associado as 
atividades de terraplenagem para construção de galpões de logística pela empresa 
Easy, porém, a obra não foi concluída. Permanece no entorno a ocupação pouco 
adensada e dispersa.  
Pode-se ver que entre os anos de 2013 e 2016 o solo continua exposto na porção 
norte, no entanto, as atividades de terraplenagem de responsabilidade da empresa 
Easy permaneceram paralisadas. Na porção oeste, área mais central da propriedade, 
teve movimentação de solo com abertura de vias de circulação devido ao início das 
atividades de instalação do empreendimento pela Pedreira Dovalle no ano de 2016. No 
seu entorno imediato permanece sem mudanças perceptíveis. 
Se comparada as imagens dos anos de 2016 e 2021 é possível visualizar que no local da 
terraplenagem (próximo à Rodovia Presidente Dutra), o solo anteriormente exposto, 
agora está em processo de regeneração natural, coberta por vegetação rasteira.  
As atividades de extração de minério da Pedreira Dovalle, tiveram início em agosto de 
2019, assim, é possível notar um aumento gradual do solo exposto dentro da 
propriedade, onde a lavra avança para a porção sudoeste.  
Interpretação das fotos aéreas, mostrou que no intervalo de tempo dos últimos 20 
anos, as mudanças significativas no solo ocorreram dentro dos limites da propriedade, 
mais precisamente na área de mineração. Com relação ao uso e ocupação do seu 
entorno, nota-se que não houve mudanças perceptíveis, permanecendo com a 
ocupação do solo (residências/edificações) pouco adensada e dispersa, a vegetação 
preservada e sem desenvolvimento de atividades com potencial de contaminação. 
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Figura 3.1 – Interpretação das Fotos Aéreas Temporais  
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Figura 3.2 – Fotos Aéreas Temporais dos Anos de 2001, 2010, 2012, 2013, 2016 e 2021 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DO ENTORNO 
Foram identificadas no entorno da propriedade (raio de 500 metros) áreas 
predominantemente com vegetação natural remanescente e/ou em regeneração. Na 
porção norte, a propriedade faz limite com a rodovia Presidente Dutra (BR-116), na 
porção sul faz limite com o Rio Parateí contornando a sua margem numa faixa 
aproximada de 1,50 km.  
A ocupação no entorno sugere-se uma lenta transição rural-urbana com a existência 
de poucas residências, mais precisamente na porção oeste do empreendimento, no 
mais, os espaços são ocupados por chácaras sem cultivo e predominantemente áreas 
com vegetação natural remanescente e/ou em regeneração (Figura 3.3), conforme 
constatou pesquisa do entorno realizada em campo e pode ser observado na imagem 
da área de 2021. 
Em pesquisa realizada no dia 07/08/2021 no portal da CETESB no setor de “Relação de 
Áreas Contaminadas e Reabilitadas - Relatório atualizado até dezembro de 2020” foi 
constatado que não há registro de área contaminada próximo ao empreendimento. 
Em inspeção realizada em campo, foram localizados 04 (quatro) poços cacimbas 
dentro de um raio de 500 metros nas seguintes coordenas UTM:  
PC-01: 376.830/7.416.654, PC-02: 377.423/7.416.417, PC-03: 376.760/7.416.184 e  
PC-04: 378.059/7.415.814, conforme pode ser visto na Figura 3.3.  
Em pesquisa de dados dos recursos hídricos do Estado de São Paulo “Relação de 
Outorga de Poços nas Proximidades” (Anexo III), realizado em agosto de 2021 no 
portal do Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE, dentro de um raio de 
500m constam 11 (onze) registros de cadastros de outorga em nome da Pedreira 
Dovalle, todos localizados dentro do empreendimento. Para tanto, a empresa possui a 
Portaria DAEE n° 1109 de 01/04/2015 com autorização para utilizar e interferir em 
recursos hídricos para fins de umectação de vias, paisagismo e passagem (acesso 
viário). Em 23 de novembro de 2021 foi emitida a Portaria 7745 referente à renovação 
no DAEE da captação superficial, publicado no D.O.E. em 26 de novembro de 2021.  
Também foi constatado no DAEE o registro de um poço para captação de água 
subterrânea para fins de uso sanitário, com vazão permitida de 4,50 m3/h, localizado 
nas coordenadas UTM 376.600,00 m E, 7.415,810 m N.  Segundo informações dos 
responsáveis pelo empreendimento, esse poço foi desativado e tamponado. 
No Quadro 3.1 estão relacionadas as coordenadas das outorgas e na Figura 3.4 é 
possível ver a localização. No anexo IV são apresentadas cópia das outorgas. 
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Quadro 3.1 – Dados das Outorgas  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Norte Leste
CSP - Captação Superficial Afluente do Rio Parateí 7.415,94 376,68 45 2,00
BR01 - Barramento 01 Afluente do Rio Parateí 7.415,66 376,21 45 0,00
BR02 - Barramento 02 Afluente do Rio Parateí 7.415,75 376,41 45 0,00
BR03 - Barramento 03 Afluente do Rio Parateí 7.415,92 376,59 45 0,00
BR04 - Barramento 04 Afluente do Rio Parateí 7.415,96 376,67 45 0,00
BR05 - Barramento 05 Afluente do Rio Parateí 7.415,95 376,76 45 0,00

7.415,99 376,68
7.416,04 376,76
7.415,96 376,72
7.416,02 376,76

TRI - Travessia Intermédiaria TR03 Afluente do Rio Parateí 7.415,80 376,40 45 0,00
TRA - Travessia Área  Afluente do Rio Parateí 7.416,31 376,80 45 0,00
CSB - Captação Subterrânea (*) Freático 7.415,81 376,60 45 4,50
(*) Poço Desativado e Tamponado

UTM-MC Vazão 
(m3/h)

45 0,00

45 0,00Afluente do Rio Parateí

Afluente do Rio ParateíCN02 / CN02' - Canalização 02

UTM (Km)Uso Recurso Hídrico

CN01 / CN01'- Canalização 01
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Figura 3.3 – Características do Entorno 
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Figura 3.4 – Localização das Outorgas 
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3.4 INSPEÇÃO DE RECONHECIMENTO DA ÁREA SOB AVALIAÇÃO 
 
A área total da propriedade é de 149,55 hectares ou 1.495.599,00 m2, no entanto, a 
área a ser considerada como potencial de contaminação sob avaliação se limita ao 
galpão 03, com Licença de Operação vigente. 
Na parte central do empreendimento, encontra-se um galpão em obras de 
implantação com uma área aproximada de 997,00 m2 (0,09 ha), onde estão sendo 
construídos o refeitório, o escritório administrativo e um pátio coberto. Parte deste 
pátio está sendo utilizado para armazenamento de sucatas não contaminadas, como 
metais ferrosos, pneus e madeiras (Fotos 3.1 e 3.2). As sucatas estão dispostas no solo 
não impermeabilizado, no entanto, destaca-se que metais ferrosos, pneus e madeiras 
são resíduos considerados inertes, recicláveis e não perigosos, desde que armazenado 
corretamente tem baixo risco de prejuízo ambiental. Segundo informações obtidas 
pelos responsáveis do empreendimento, nesse local não há histórico de vazamento de 
produto que possa ter ocasionado contaminação no solo e ou na água subterrânea. 
 

 
Foto 3.1 – Vista da entrada do galpão em 

obras. 
 

Foto 3.2 – Área interna do galpão em obras. 
 
A área sob avaliação (galpão 03), fica localizado a oficina mecânica, 
almoxarifado/escritório, lavador de veículos e abastecimento, onde ficam alocados: o 
tanque aéreo de óleo diesel, a bomba de abastecimento, o depósito de armazenagem 
de óleo, os containers de armazenamento de resíduos sólidos oleosos, o pátio de 
lavagem de veículos e o sistema de separação de água e óleo, totalizando 
aproximadamente uma área de 1.051,00 m2 (0,10 ha). A Figura 3.5 apresenta a planta 
baixa das instalações do galpão 03. A Figura 3.6 apresenta a localização das 
edificações. 
Neste setor sob avalição (galpão 03) ocorrem as atividades de troca de óleo, 
manutenção, abastecimento de veículos e lavagem de veículos/máquinas, o que gera 
resíduos oleosos de derivados de petróleo e pode ocorrer um eventual vazamento de 
produtos contaminantes.  
Destaca-se que o galpão 03 possui pavimento de concreto em bom estado de 
conservação que está divido em duas partes (Foto 3.3), uma parte fica a área de 
abastecimento e o lavador de veículos (Fotos 3.4 e 3.5) e outra fica a oficina mecânica 
e setor administrativo (Foto 3.6). 
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Foto 3.3 – Vista do Galpão de manutenção. 
 

Foto 3.4 – Área de abastecimento. 
 

  
Foto 3.5 – Lavador de veículos. Foto 3.6 – Oficina mecânica, ao fundo fica o 

setor administrativo. 
A área de abastecimento possui uma bomba e um tanque aéreo com capacidade de 
armazenamento de 15.000 litros de óleo diesel, devidamente instalado dentro de uma 
bacia de contenção com pavimento de concreto em bom estado de conservação, com 
a finalidade de reter eventuais derrames, assim evitar a contaminação do solo e das 
águas (Fotos 3.7 a 3.9). Os eventuais efluentes oleosos que possam ser gerados na 
área são levados por canaletas instaladas no piso até uma caixa separadora de água e 
óleo (CSAO) localizada próximo a bomba de abastecimento e posteriormente as águas 
separadas do óleo seguem por tubulação até a valeta da rampa de lavagem de 
veículos, localizada no setor do lavador. 
No setor do lavador de veículos, as águas originárias da área de abastecimento se 
juntam com as águas usadas nas lavagens do pavimento e/ou de veículos e irão se 
misturar com o óleo, gerando efluentes oleosos de derivados de petróleo. Os efluentes 
oleosos gerados na área do lavador é levado por canaleta de escoamento instalado no 
piso (Foto 3.10) até a valeta da rampa de lavagem (Foto 3.11) que possui uma saída de 
água localizada na parte inferior da valeta, direcionando o efluente ao sistema de 
tratamento (Foto 3.12), composto por uma caixa de areia, uma caixa separadora de 
água e óleo (CSAO) e uma caixa de recirculação de água. A água separada do óleo é 
bombeada e encaminhada por tubulação aérea até uma caixa d’água (reservatório) 
onde é utilizada novamente no lavador. 
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Foto 3.7 – Tanque aéreo e bomba de 
abastecimento.

 

Foto 

 
Os resíduos sólidos contaminados com derivados de petróleo 
mecânica e no lavador (óleo/lubrificante usado, filtro de óleo, 
e eventuais embalagens contaminadas) são armazenados temporariamente em 
container de polietileno aloc
pavimento de concreto (Foto

Os referidos resíduos ficam armazenado
tratamento adequado. O empreendimento possui licença com a empresa 
Environment Waste Logistic Ltda
gerados na oficina mecânica e nas caixas separadoras de água e óleo. 
apresentados os manifestos de transporte de resíduos e o CADRI.
Durante a vistoria, foram ob
abastecimento e oficina mecânica
meio de derramamento ou vazamento de produtos químicos, pode
respingos pelo manuseio dos produtos (óleos e gr
o solo encontra-se exposto, porém, possui canaleta de captação de efluentes que 
impede que os efluentes originários da área de abastecimento ultrapassem os limites 
do piso de concreto.  

as Contaminadas  

 

Tanque aéreo e bomba de 
bastecimento. 

Foto 3.8 – Canaletas da área de 
abastecimento.

 

Foto 3.9 – Caixa separadora e água e óleo da 
área de abastecimento. 

contaminados com derivados de petróleo gerados na oficina 
(óleo/lubrificante usado, filtro de óleo, filtro de ar, EPIs, 

e eventuais embalagens contaminadas) são armazenados temporariamente em 
container de polietileno alocado no setor do lavador de veículos, local

Fotos 3.13 a 3.15).  
Os referidos resíduos ficam armazenados até serem transferidos para o local de 
tratamento adequado. O empreendimento possui licença com a empresa 

nvironment Waste Logistic Ltda para envio dos resíduos de Classe I 
gerados na oficina mecânica e nas caixas separadoras de água e óleo. 
apresentados os manifestos de transporte de resíduos e o CADRI. 
Durante a vistoria, foram observadas manchas de óleo nos pavimento
abastecimento e oficina mecânica, porém, não há evidências de contaminação por 
meio de derramamento ou vazamento de produtos químicos, pode-se ver eventuais 
respingos pelo manuseio dos produtos (óleos e graxas). Na parte frontal 

se exposto, porém, possui canaleta de captação de efluentes que 
impede que os efluentes originários da área de abastecimento ultrapassem os limites 

 

Canaletas da área de 
abastecimento. 

gerados na oficina 
filtro de ar, EPIs, estopas 

e eventuais embalagens contaminadas) são armazenados temporariamente em 
veículos, local coberto e com 

transferidos para o local de 
tratamento adequado. O empreendimento possui licença com a empresa Ambipar 

para envio dos resíduos de Classe I – Perigosos, 
gerados na oficina mecânica e nas caixas separadoras de água e óleo. No Anexo V são 

pavimentos da área de 
porém, não há evidências de contaminação por 

se ver eventuais 
Na parte frontal do galpão 03, 

se exposto, porém, possui canaleta de captação de efluentes que 
impede que os efluentes originários da área de abastecimento ultrapassem os limites 
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Destaca-se que segundo informações obtidas pelos responsáveis do empreendimento, 
o setor sob avaliação passou recentemente por reformas de melhorias no piso e não 
há histórico de vazamento de produto derivado de petróleo que possa ter ocasionado 
contaminação no solo e ou na água subterrânea. 

  

 
 

Foto 3.10 – Canaletas do lavador. Foto 3.11 – Valeta da rampa do lavador com 
efluentes oleosos. 

 

 

Foto 3.12 – Sistema de tratamento de 
efluentes da área do lavador. 

 

 

Foto 3.13 – Resíduos sólidos contaminados. 

  
Foto 3.14 – Óleo usado. Foto 3.15 – Óleos/graxas novos.  
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O sistema de abastecimento de água para uso geral (umectação das vias e sanitários) 
no empreendimento é realizado através de captação de água superficial. Para 
consumo humano, é utilizado água mineral engarrafada. 
Os efluentes sanitários gerados no local de infraestrutura são destinados para uma 
fossa séptica (Foto 3.16) localizado entre o setor administrativo e o lavador de 
veículos. 
 

 
Foto 3.16 – Vista da fossa séptica. 
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Figura 3.5 – Planta Baixa das Instalações do Galpão 03 

Página: 509



Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas  
 

 

 
 

Figura 3.6 – Localização das Edificações 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓ
A área da Pedreira Dovalle
São Paulo nas rochas do Complexo Embu. Este Complexo está alocado no Orógeno 
Ribeira na porção central da Província Mantiqueira. 
depósitos sedimentares de idade cenozóicas, composto pela Bacia de São Paulo 
(Terciário) e pelos depósitos associados aos rios principais da região (Quaternário).
As rochas da Província 
vulcanossedimentares e metassedimentares (
geotectônica instalada entre os crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná. O 
sistema Mantiqueira é divido em três cinturões orogênicos distintos
Araçuai (setentrional), Ribeira (central)
O segmento central, que representa atualmente o Oróge
faz fronteira com a Faixa Móvel Araçuaí e estende
Gerais- Rio de Janeiro) ao sul (Paraná e leste de Santa Catarina). A oeste é coberto pela 
Bacia do Paraná e a leste faz limite com 
 

Figura 

Fonte: Bizzi et al - 2003 
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 
da Pedreira Dovalle encontra-se inserida na porção centro-leste do Estado de 

nas rochas do Complexo Embu. Este Complexo está alocado no Orógeno 
na porção central da Província Mantiqueira. Além disso, na região há 

depósitos sedimentares de idade cenozóicas, composto pela Bacia de São Paulo 
(Terciário) e pelos depósitos associados aos rios principais da região (Quaternário).

rochas da Província Mantiqueira são formadas por seqüências 
sedimentares e metassedimentares (Figura 3.7). Trata-se de uma entidade 

geotectônica instalada entre os crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná. O 
sistema Mantiqueira é divido em três cinturões orogênicos distintos

l), Ribeira (central) – região de estudo e Tijucas (Meridional).
ue representa atualmente o Orógeno Ribeira e/ou faixa Ribeira, 

faz fronteira com a Faixa Móvel Araçuaí e estende-se do sudeste (São Paulo 
ao sul (Paraná e leste de Santa Catarina). A oeste é coberto pela 

Bacia do Paraná e a leste faz limite com a margem continental. 

Figura 3.7 – Províncias Estruturais Brasileiras  

leste do Estado de 
nas rochas do Complexo Embu. Este Complexo está alocado no Orógeno 

na região há os 
depósitos sedimentares de idade cenozóicas, composto pela Bacia de São Paulo 
(Terciário) e pelos depósitos associados aos rios principais da região (Quaternário). 

Mantiqueira são formadas por seqüências 
se de uma entidade 

geotectônica instalada entre os crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná. O 
sistema Mantiqueira é divido em três cinturões orogênicos distintos (Figura 3.8): 

e Tijucas (Meridional).  
no Ribeira e/ou faixa Ribeira, 

se do sudeste (São Paulo - Minas 
ao sul (Paraná e leste de Santa Catarina). A oeste é coberto pela 
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Figura 3.8 – Província Mantiqueira - Em Amarelo, Coberturas Fanerozóicas 

 
 Fonte: Hasui – 2012, p. 331-332 

 
A evolução do Orógeno Ribeira está ligada inicialmente a subducção da crosta 
oceânica (Paleo oceano Adamastor) para SE do Cráton São Francisco resultando na 
geração do Arco Magmático Rio Negro, a partir do fechamento do oceano Adamastor 
gerado pela convergência dos crátons São Francisco e Rio De La Plata com o Congolês 
e Kalahari, constituindo o orógeno Ribeira (Hasui et al., 2012). 
No Orógeno Ribeira, a Faixa Ribeira possui aproximadamente 1400 km de 
comprimento e se estende com rumo NE-SW ao longo da costa dos estados São Paulo, 
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Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Orógeno Ribeira foi subdividido em cinco terrenos 
tectono-estratigráficos separados ora por falhas de empurrão, ora por zonas de 
cisalhamento oblíquas transgressivas. Estes terrenos são denominados Ocidental, 
Paraíba do Sul, Embu (região de estudo), Oriental e Cabo Frio. 
A região central da Faixa Ribeira (Terreno Oriental), na porção sudeste do estado de 
São Paulo é dividida em três domínios tectônicos baseados em informações 
geocronológicas, separados por zonas de cisalhamento NW-SE, sendo eles: São Roque, 
Embu (área em estudo) e Costeiro (Figura 3.9). 
 

Figura 3.9 – Cinturão Ribeira – Complexo Embu 

 
Fonte: Adaptado de Hasui – 2012, p.345 

 
O Complexo Embu foi definido por Hasui (1975) e Hasui e Sadowski (1976) e 
corresponde a uma faixa contínua de afloramento de rochas de direção NE-SW, que se 
estende desde o Estado do Rio de Janeiro até a divisa de São Paulo com o Paraná, 
sendo limitado, a sul, pela falha de Cubatão e, a norte, pelas falhas de Taxaquara, 
Jaguari e Monteiro Lobato (Hasui et al. 1981). 
Neste sentido, a área de estudos corresponde a rochas gnáissicas do Complexo Embu, 
que compreendem biotita gnaisses graníticos e granodioríticos, bandados, 
porfiroclásticos, por vezes granatíferos. Localmente ocorrem biotita gnaisses 
monzodioríticos blastomiloníticos, biotita-hornblenda gnaisses tonalíticos, hornblenda-
granada gnaisses, biotita anfibolitos, anfibolitos e quartzitos, além de rochas 
ortoderivadas são representadas por gnaisses graníticos 3B miloníticos e 
metassedimentos aluminosos, na forma de granada-biotita-quartzo gnaisses e xistos 
com sillimanita, com freqüentes intercalações de calcissilicáticas boudinadas (Bistrichi 
et al. 1990).  

Página: 513



Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas  
 

 

O metamorfismo principal do Complexo Embu é de Médio à Alto Grau (zona da 
sillimanita ± muscovita à zona da sillimanita ± feldspato potássico, com anatexia local, 
com pressões entre 5 e 6 kb e temperaturas entre 605° e 772°C, compatíveis com a 
fácies anfibolito (Vieira 1989, Fernandes 1991, Vieira 1996). 
Segundo por Cordani et al. (2002), as datações geocronológicas, através do método  
Th-U-Pb, em microssonda eletrônica, em rochas da unidade paragnáissica (NPepg) e 
unidade de xistos, localmente migmatíticos (NPexm), forneceram idades de  
787 ± 18 Ma e 797 ± 17 Ma, respectivamente, que correspondem à idade do 
metamorfismo principal (Vlach 2001). Pelo mesmo método o autor obteve idade de 
594 ± 21 Ma na unidade paragnáissica (NPepg), compatível com a colocação dos 
maciços graníticos tardios e com o metamorfismo principal do Terreno Serra do Mar 
de Campos Neto (2000). Idades de ca. 560 Ma, obtidas pelo método Rb-Sr por Cordani 
et al. (2002), são interpretadas como o período final do metamorfismo regional e 
deformação dúctil. 
Complementarmente, os depósitos sedimentares terciários situam-se à sul da região 
em estudo e correspondem à Bacia de São Paulo que é subdividida nas formações 
Resende, Tremembé, São Paulo, e Itaquaquecetuba, pertencentes ao Grupo Taubaté. 
Esta bacia está associada ao contexto do rifteamento continental do Sudeste do Brasil 
(Riccomini, 1989). A Formação Resende está presente na região e segundo  
Riccomini & Coimbra (1992) esta é formada por leques aluviais com diamectitos e 
conglomerados. Além disso, há as coberturas neocenozóicas que compreendem 
sedimentos argilo-arenosos associados às drenagens e aos colúvios da região, além de 
conglomerados associados (Figura 3.10). 
 

Figura 3.10 – Mapa Geológico - Complexo Embu 

 
Fonte: Alves et al 2015  
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3.5.1 GEOLOGIA LOCAL 
 
A região da Pedreira Dovalle é composta essencialmente por unidades  
granito-gnáissicas atribuídas ao Complexo Embu e aos corpos intrusivos do final do 
Neoproterozóico. Neste contexto, a região apresenta-se densamente entrecortada por 
falhas de direção NE-SW, em especial zonas de cisalhamento com caráter  
compressivo-transpressivo, a exemplo das falhas de Santa Luzia, Buquira e Parateí. 
Trabalhos de Motidome (1992) detalharam os facies graníticos e gnáissicos ocorrentes 
entre as cidades de Santa Isabel e Mogi das Cruzes, apresentando em sua dissertação 
de mestrado um mapa geológico de detalhe elevado para a área, incluindo a área de 
interesse deste estudo.  
Assim, conforme estudos locais de Motidome (1992) a área da Pedreira Dovalle está 
sobre rochas gnáissicas da unidade de (hornblenda) biotita gnaisse microporfiróide 
que ocorre imediatamente a norte dos sedimentos da Bacia de Taubaté. Suas 
melhores exposições são encontradas em estradas vicinais que parte da rodovia 
Presidente Dutra em direção à norte. Dispõe-se na forma de uma faixa de direção 
N55E de cerca de 1 km de largura, balizada a sul pela drenagem do rio Parateí. Nos 
estudos de Motidome (1992), foi observado que o principal tipo petrográfico 
observado é a biotita gnaisse porfiróide, eventual portador de anfibólio, cinza médio 
leucocrático, granítico a granodiorítico, de matriz milonítica, granoblástico, 
inequigranular, de granulação média. Os megacristais de feldspato potássico são 
ranços a rosados, ocelares a subidiomórficos, com 1 a 3 cm de eixo maior. Exibe 
bandas esparsas subcentimétricas quartzo-feldspáticas brancas, de granulação média a 
grossa. A Figura 3.11 apresenta o mapa geológico regional.  
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Figura 3.11 – Mapa Geológico Regional - Complexo Embu – rochas granito-gnáissicas 

 
 Fonte: Alves et al 2015 

 
A rocha explotada na área da Pedreira Dovalle se trata de um gnaisse cinza escuro de 
composição granítica heterogênea, com bolsões anatéticos enriquecido em 
plagioclásio. 
Os minerais máficos predominantes são a biotita e a hornblenda, e a rocha apresenta 
um índice de cor de entre 15 e 20. Não raro este gnaisse apresenta-se fortemente 
milonitizado, reflexo das zonas de cisalhamento que entrecortam a região. 
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Estes gnaisses são submetidos a esforços cisalhantes predominantemente dextrais, 
conforme observado em estruturas macroscópicas (porfiroclastos rotacionados) e 
microscópicas (mica-fishes), ambas texturas comuns nos gnaisses do Complexo Embu 
na região e amplamente discutidas por Motidome (1992). O tipo petrográfico principal 
destes hornblenda-gnaisses apresentam composição quartzo-monzonítica, 
blastoporfirítica, cinza médio e leucocrático, com matriz granoblástica ou milonítica, 
com índice de cor ligeiramente mais elevado devido à segregação de máficos. 
Os minerais acessórios mais frequentes nesta rocha são as titanitas, que podem se 
desenvolver até 0,3cm, ocorrendo ainda apatita, opacos (pirita), zircões e allanita, 
estes bastante raros. Em porções alteradas, há sericita como principal alteração de 
feldspatos, e raramente, ocorre carbonato, proveniente da alteração das fases cálcicas 
(hornblendas). 
Complementarmente, foi realizado o levantamento geofísico terrestre pela empresa 
Libaneo & Libaneo Ltda., denominado “Levantamento de Espessura de Solo/Topo 
Rochoso na Pedreira Dovalle”, onde se utilizou o método de eletrorresistividade. Neste 
estudo foram observados três domínios geológicos na área da pedreira: solo, rocha sã 
e rocha indeterminada (provavelmente trata-se de rocha fraturada). Bem como, se 
observou através de sísmica, que as há rochas aflorantes e que estas rochas são 
cobertas por capeamento de espessura variável. Na Figura 3.12 apresenta o mapa 
geológico da pedreira. 
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Figura 3.12 – Mapa Geológico Local 

 
 

3.5.2 GERMOFOLOGIA LOCAL 
 

As pedreiras existentes na Região Metropolitana de São Paulo instalaram-se 
preferencialmente nos anfiteatros dos morros sustentados por embasamento 
cristalino. A Pedreira Dovalle situa-se em área com morfologias caracterizadas por 
morros com perfis convexos com pequenos anfiteatros e fundos de vales entalhados 
que foram modeladas sobre gnaisse evidenciando que há uma relação notória entre a 
geologia e geomorfologia com as atividades de mineração que é definida e planejada 
em função da existência da substância a ser explorada. 
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Em geral, locais de maior altitude são compostos por rochas de maior rigidez e maior 
resistência ao intemperismo, estas residindo por mais tempo em cotas mais elevadas 
quando comparadas a litologias mais brandas fatos que explicam parcialmente a 
instalação de pedreiras nestes locais. Na RMSP, a maior parte das pedreiras instalou-se 
em locais formados por uma morfologia de morros graníticos, por vezes migmatíticos 
ou gnáissicos e até sobre calcários silicosos. As morfologias atrativas para a instalação 
de pedreiras comumente são os anfiteatros com afloramentos em sua extensão, bem 
como morros com perfis convexo-côncavo com capeamentos rasos.  
Outro fator determinante para o desenvolvimento da atividade mineradora na RMSP 
foi a demanda por estes recursos que ocorreu graças ao crescimento e a expansão 
urbana. Grande parte das unidades extrativas de brita instalou-se na década de 1960 
na RMSP, em função da alta demanda de agregados àquela época. Entre as décadas de 
1940 e 1970, a metrópole paulistana passou pela maior taxa de crescimento de sua 
história. A população que, em 1940, era de cerca 1.300.000 habitantes, chegou a 
quase 8 milhões de habitantes nos finais da década de 1970. O crescimento urbano-
industrial, com taxas superiores a 4,5% ao ano, foi alavancado, entre outros fatores, 
pelo incremento de diversas matérias-primas.  É inquestionável que os minerais de uso 
na construção civil (areia, cascalho, argila, calcário e rocha britada) exerceram um 
papel fundamental para alicerçar este crescimento. As características geológicas da 
RMSP contribuíram para relativa abundância dos jazimentos em seu território. A 
proximidade das jazidas com os centros consumidores proporcionou a construção de 
todo tipo de edificação e outros usos diretos na construção civil da Metrópole, a baixo 
custo financeiro (ESTAIANO, 2007). 
A região de Santa Isabel abrange terras pertencentes, em grande parte, à bacia 
hidrográfica do médio vale superior do Paraíba, mas também ocupa, em menor 
proporção, trechos da bacia do Alto Tietê. A passagem da bacia do Tietê para a do 
Paraíba é rápida transpondo-se um morro suave alcançando outra área topográfica 
com formas de relevo mais vigorosas. A partir da transposição do divisor d’águas 
sucedem-se morros de flancos arredondados, conformando uma topografia 
movimentada e maciça destacando-se o morro do Retiro com 950m, é um morro-
espigão alongado e orientado de SW-NE. Nesse setor as várzeas reduzem-se muito, ou 
se apresentam em alvéolos ou compartimentos sinuosos e estreitos no fundo dos vales 
ou desaparecem por completo nas pequenas gargantas. A amplitude topográfica chega 
a atingir 250m nas proximidades do morro do Retiro, decaindo para 100m nos 
arredores de Santa Isabel (AB’SÁBER, 1952). 
Estudos realizados por Coltrinari, et al. (1984) denominaram que a região onde está 
abrangida a área de estudo de Platô de Santa Isabel. Trata-se de uma região no 
contato com os sedimentos terciários da bacia de Taubaté, constituindo-se de um 
grande conjunto sustentado por rochas cristalinas densamente diaclasadas e 
fraturadas. A morfologia é formada por morros com topos e interflúvios 
majoritariamente convexos que delimitam vales estreitos e bem entalhados, muitos 
com cursos d’água perenes. 
Conforme se observou por meio de atividades em campo desenvolvidas nos meses de 
março e abril de 2021, a morfologia encontrada na área de estudo é produto dos 
processos morfogenéticos e pedogenéticos controlados pela estruturação dos corpos 
rochosos de gnaisse. Foram identificadas vertentes que apresentam perfis convexos no 
terço superior e côncavo a retilíneo no terço inferior, aumentando progressivamente a 
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declividade conforme se aproxima do fundo de vale onde o entalhamento foi intenso e 
expos as rochas cristalinas. Ainda foram identificados em setores mais elevados dos 
morros trechos em que há presença de matacões que denunciam maior ação 
morfogenética na área. 
No Platô de Santa Isabel, destacam-se morfologias de morros mamelonares drenados 
por cursos d’água que compõe a bacia hidrográfica do Alto Parateí. A área de estudo 
insere-se em uma estrutura alongada de morros com topos alinhados no sentido  
SW-NE com cotas altimétricas que alcançam níveis entre 720 a 746m, que se configura 
em um pequeno espigão. Os topos são convexos e ligeiramente aplainados divididos 
por pequenas selas marcadas por concavidades pouco pronunciadas. 
Esta estrutura ligeiramente alongada de morros alinhados divide duas áreas 
nitidamente diferenciada pela morfologia. Nos setores a Sul e Norte do topo dos 
morros podem ser verificadas diferenciações marcadas por cotas altimétricas, 
entalhamentos fluviais, estruturas de falhas e pela morfologia. 
O setor Sul é marcado pelo forte entalhamento da drenagem de primeira ordem em 
vertentes com forte declividade e perfis retilíneos a côncavos. Estes cursos d’água são 
afluentes diretos do rio Parateí, que drena a base do espigão no setor sul. O 
aprofundamento de seu vale com ação morfogenética da corrente fluvial está 
intimamente relacionado ao forte entalhamento das vertentes e seu grande recuo, 
visto que o rio Parateí é o principal coletor fluvial da área e configura-se no nível de 
base local, fato que explica o rebaixamento deste setor tendo a cota altimétrica base 
de 599m. A amplitude topográfica entre o topo dos morros e o fundo de vale do rio 
Parateí atingem até 150m. 
Nos setores norte, exatamente onde se pretende a ampliação do empreendimento as 
vertentes são mais alongadas, com menores recuos e declividade altas, porém menos 
acentuadas que o setor Sul. O grau de dissecação do relevo é menor e a rede 
drenagem apesar de mais densa, mostra-se menos eficiente no entalhamento, 
exatamente por ter como nível de base uma afluente do rio Parateí em cota mais 
elevada que o rio principal. Estes cursos d’água que entalham as vertentes são 
também de primeira ordem, com canais com maiores extensões e perfis com menores 
gradientes, drenando na direção N-S até afluir em um tributário do rio Parateí que 
circunda o espigão no sopé na direção N-NW até desaguar no coletor principal. O 
fundo de vale deste setor atinge cotas altimétricas em torno de 624m, isto é, 25m 
alçado do fundo do vale do rio Parateí, o que explica, em parte, a diferenciação 
morfológica entre os dois setores. A amplitude topográfica neste setor atinge 122m. 
Na Figura 3.13 é apresentado o Mapa geomorfológico de detalhe, construído por IPT e 
CPRM (2017), com objetivo de identificar e especializar as principais feições do relevo 
da área, onde se encontra a Pedreira Dovalle.  
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Figura 3.13 – Mapa Geomorfológico da Área de Estudo 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO PEDOLOGICA 
O solo é conceituado como um meio organizado, dinâmico e em constante evolução, 
sendo resultado da relação entre seus fatores de formação (LEPSCH, 2018). O solo 
pode ser classificado como um corpo tridimensional, dinâmico, formado por materiais 
minerais e orgânicos que guarda grande relação com as formas de relevo, cobertura 
vegetal, hidrografia e principalmente o substrato rochoso e tipo de clima, que são 
condicionantes da pedogênese.  
Em outros termos, na escala local o solo representa, de modo sincrônico e diacrônico, 
a interação de diferentes elementos naturais e sociais, por isto se configura como um 
importante objeto de investigação em estudos aplicados, que normalmente são 
direcionados ao uso e ocupação da terra (QUEIROZ NETO, 1984). Além disso, o estudo 
do solo auxilia na análise e correlação de informações em outros campos das 
geociências, que tenham por objetivo demostrar as interações entre formas de relevo, 
tipos de solos e processos biogeoquímicos (BOULET, 1992; QUEIROZ NETO, 2002), ou 
aplicar esse conhecimento no zoneamento da superfície a partir das potencialidades e 
fragilidades do ambiente (TRICART, 1977, 1980; TRICART e KIEWIETDEJONGE, 1992; 
OLIVEIRA, 2008; ROSS, 1992, 2009). 
Há diversos conceitos para o solo, utilizou-se aqui a sugestão do United States 
Department of Agriculture (USDA), de uso comum no Brasil e no exterior, que define o 
solo como: 

[…] a natural body comprised of solids (minerals and organic matter), 
liquid, and gases that occurs on the land surface, occupies space, and is 
characterized by one or both of the following: horizons, or layers, that are 
distinguishable from the initial material as a result of additions, losses, 
transfers, and transformations of energy and matter or the ability to 
support rooted plants in a natural environment (USDA, 1999, p. 9). 

Considera-se ainda que o solo como um fenômeno natural, com constituintes, 
estruturas e dinâmicas estão organizadas de modo multiescalar, definidas 
hierarquicamente do geral e simples ao específico e complexo (BOULET, 1992; 
RUELLAN e DOSSO, 1993; QUEIROZ NETO, 2002). 
O solo é um recurso natural utilizado pela sociedade desde a pré-história, e sua 
importância para a humanidade aumentou ao longo do tempo, desde a passagem da 
cultura caçadora-coletora para o modo de vida sedentário, agrícola e industrial 
(LEPSCH, 2018). A grande importância deste recurso fica evidente quando analisamos 
os tipos de uso desenvolvidos pela sociedade, que são direcionados, principalmente, à 
produção de bens e a criação de assentamentos (QUEIROZ NETO, 1984). 
O estudo dos solos da área de estudo adotou ideias presentes no escopo teórico-
metodológico da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, que aborda os solos 
como um continuum espacial e uma síntese da dinâmica paisagística em diferentes 
escalas (BOULET et al., 1982 a, 1982 b, 1982 c; RUELLAN e DOSSO, 1993). Esta 
abordagem pressupõe a análise integrada e multiescalar dos elementos naturais 
(rochas, solos, relevo, vegetação, etc.), com o objetivo de compreender as relações da 
distribuição espacial e a evolução dos materiais encontrados em superfície, as formas 
de relevo e os processos de intemperismo, pedogênese e morfogênese. 
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As formas de relevo e o padrão de drenagem são os mais consistentes e confiáveis 
indicadores dos tipos de solo. A morfologia do terreno controla em muitos aspectos a 
distribuição do solo na paisagem. Muitas diferenças marcantes entre os tipos de solo 
são evidenciadas pela variação topográfica (posição e forma da vertente) juntamente 
com a variação do microclima, pedogênese e processos geológicos e geomorfológicos 
de superfície, demonstrando que as propriedades do solo variam lateralmente com a 
morfologia do terreno (BIRKELAND, 1984; DANIELS e RICHARD, 1992). 
Oliveira (2011) considera que o principal elemento do relevo que influencia na 
formação do solo é a morfologia, controlando a ação direta da água que infiltra e 
escoa no solo, atuando decisivamente na sua formação e na modelagem dos terrenos. 
As formas de relevo condicionam e regulam os movimentos da água ao longo da 
vertente, tanto nas superfícies como no interior do solo. Queiroz Neto (2010) assinalou 
que a vertente é uma forma geomorfológica essencial que interfere diretamente na 
pedogênese, condicionando a circulação e ação da água. Uma parte da água infiltrada 
participa da evapotranspiração, possibilitando a existência de um ciclo natural dos 
elementos; outra parte atinge os lençóis, acarretando transporte, migração e 
exportação de elementos; haveria uma ação direta da morfogênese, pois essa água 
pode determinar a ação de movimentos de matéria. 
O Estado de São Paulo apresenta uma pequena diversidade no que tange aos aspectos 
da geologia, da cobertura vegetal e do relevo. Sob o aspecto geológico, distinguem-se 
no Estado basicamente duas unidades geológicas: o Escudo Cristalino e a Bacia 
Sedimentar do Paraná. Grosso modo, a cobertura vegetal é caracterizada por Mata 
Atlântica na porção leste e por cerrado em direção a oeste. As formas de relevo são 
fortemente condicionadas pela estrutura geológica. Na porção leste, onde se encontra 
o embasamento cristalino, destaca-se a Província do Planalto Atlântico. Seguindo para 
oeste, na Bacia do Paraná, tem-se a Depressão Periférica, seguido pelas Cuestas 
Basálticas e o Planalto Ocidental. 
As formas de relevo e o padrão de drenagem são os mais consistentes e confiáveis 
indicadores dos tipos de solo. A cobertura vegetal, porém, apesar de ser um bom 
indicativo, atualmente, pelo grau de modificação devido ao processo de 
desmatamento, deve ser considerada com ressalvas. A interação da geologia, relevo, 
cobertura vegetal, juntamente com aspectos climáticos aos quais está condicionado o 
território paulista, possibilitaram a formação de duas grandes classes de solos no 
Estado: Argissolos (P) e Latossolos (L). Secundariamente observa-se a ocorrência doa 
Cambissolos (C), Organossolos (O), Espodossolos (E), Gleissolos (G), Neossolos (R) e 
Chernossolos (M). 
Segundo o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (ROSSI, 2017), em Santa Isabel, a 
classe de solo mais expressiva é o Argissolo Vermelho Amarelo que pode ocorrer 
associada ao Latossolo, com algumas manchas de Cambissolo nos locais com relevos 
mais altos e declivosos, além de Gleissolos ao longo de planícies de inundação, com 
destaque para a planície do Rio Parateí, onde há predomínio do Gleissolo Melânico. 
Como salientado, os Argissolos formam a classe com ocorrência mais expressiva, que 
dominam parte dos morros baixos de granito e gnaisse na região. Eles ocorrem em 
relevo ondulado de morros que apresentam declividade média.  
Caracterizam-se por serem constituídos por material fino, com argila de atividade 
baixa e horizonte B textural imediatamente abaixo do Horizonte A. O principal atributo 
deste tipo de solo é o acréscimo de argila em profundidade e a capacidade de troca 
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catiônica, e não apresentam qualquer impedimento físico à penetração do sistema 
radicular, pelo menos até 200cm de profundidade. Os Argissolos, de modo geral, são 
muito suscetíveis à erosão, sobretudo quando o gradiente textural é mais acentuado e 
diante da presença de cascalhos.  
Os Cambissolos, por sua vez, são identificados em locais com maior declividade e 
constituem uma classe de solos definidos por ter um horizonte B incipiente subjacente 
a um horizonte superficial, exceto um horizonte hístico com 40cm ou mais de 
espessura. Segundo Lepsch (2012) os Cambissolos típicos ocorrem em áreas de relevos 
com alta declividade, escarpados e montanhosos, sendo pouco profundos, com argilas 
de atividade média e alta, variação textural pequena, quantidades de minerais 
intemperizados e fragmentos de rocha. Por estarem em locais de difícil acesso e 
manejo complexo, geralmente ocupam locais com vegetação preservada. 
Por fim, de forma areal menos expressiva, localizados em fundos de vale e vinculados 
às planícies de inundação ocorrem os Gleissolos, especialmente ao longo do rio 
Parateí. 
A classe dos Gleissolos compreende os solos constituídos por material mineral, com 
horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 50cm a partir da superfície do solo, ou 
a profundidade maior que 50cm e menor ou igual a 150cm desde que imediatamente 
abaixo de horizonte A ou E ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para 
definir a classe dos Organossolos (OLIVEIRA, 2011). Na Figura 3.14 está apresentado o 
mapa pedológico regional, baseado no trabalho de Rossi (2017). 
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Figura 3.14 – Mapa Pedológico Regional  
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3.6.1 TIPOS DE SOLO NA ÁREA DE ESTUDO 
 
A área da Pedreira Dovalle localiza-se no Planalto Atlântico, em terrenos formados por 
embasamento cristalino, com morfologias de morros com perfil convexos, com 
altitudes que raramente ultrapassam os 650m. Os vales são encaixados formando 
vertentes côncavas nos fundos de vale entalhados, com planícies de inundação 
restritas na área de estudo. Em muitos locais, o entalhamento atingiu o embasamento 
rochoso exibindo as rochas gnáissicas que sustentam o relevo e são a base para 
formação das classes de solo predominante na área, os Cambissolos (C). 
Com o objetivo de realizar o diagnóstico pedológico da área de estudo, desenvolveu-se 
o levantamento semidetalhado dos tipos de solo em campo, como proposto pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). Para o estudo dos solos 
foram realizados caminhamentos livres ao longo da área, principalmente em locais 
abertos como cortes em estrada, acessos e áreas com movimentação de terra, visando 
analisar pontos que privilegiassem um perfil do topo do interflúvio ao fundo de vale, 
onde foram averiguadas as relações entre as rochas, os depósitos, o modelado de 
relevo e os solos (BOULET et al., 1982 a). 
Foram observados, no total, 9 (nove) pontos para caracterização pedológica no interior 
da área de estudo, onde se procedeu à descrição e análise geral da localização, 
situação e características dos materiais e modelado. Deste montante, 1 (um) perfil de 
solo foi descrito de modo sistemático, com o objetivo de estabelecer os aspectos 
gerais das formações superficiais, 2 (dois) perfis foram observados para validar as 
informações anteriores, e 6 (seis) pontos de controle foram analisados para 
complementar o entendimento sobre as relações entre formas e materiais, a partir de 
características superficiais e subsuperficiais da paisagem. 
A descrição dos perfis de solo e a coleta de amostras seguiu as orientações de Santos 
et al. (2016), com o objetivo de detalhar características morfológicas para posterior 
classificação taxonômica no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018). 
Considerando os fatores de formação dos solos que possuem importância regional na 
área de estudo verificou-se que o substrato geológico é composto pelo Complexo 
Embu (Neoproterozóico) e pela Formação Resende (Cenozoico), que contêm litologias 
variadas, como gnaisse quartzoso, quartzito, arenito e lamito, entre outras (PERROTA 
et al., 2005). Esses materiais estão associados ao Cinturão Orogênico do Atlântico 
(ROSS e MOROZ, 1997), que corresponde a um conjunto de morros e serras com 
elevada declividade. O clima regional é úmido e controlado pelas massas tropicais 
marítimas (MONTEIRO, 1978), e a cobertura vegetal original era formada pela Floresta 
Ombrófila Densa, com alguns setores de Cerrado (IBGE, 2019). 
Nesse contexto, Rossi (2017) indica que as principais ordens de solos da área seriam 
compostas por uma associação complexa de Latossolos, Argissolos e Gleissolos, tipos 
distintos que ocupam nichos específicos da paisagem: a primeira ordem ocorreria em 
topos planos e bem drenados, a segunda ocuparia setores intermediários do relevo, 
em vertentes menos declivosas e que conectam os topos aos talvegues, e a terceira se 
distribuiria ao longo dos fundos de vale, que se encontram saturados de modo 
contínuo ou sazonal. 
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Em âmbito local essas variáveis continuam influenciando a formação dos solos da área 
de interesse, porém os materiais de origem e o modelado de relevo tornam-se 
elementos muito relevantes e passam a atuar diretamente nas características dos 
solos nessa escala. De modo geral, a maior parte da área está inserida em um conjunto 
de morros sustentados por gnaisse, que em alguns casos estão parcialmente 
recobertos por depósitos antrópicos (material estéril) ou intercalados por fundos de 
vale assoreados com depósitos coluviais. 
Os morros de gnaisse possuem elevada altitude (acima de 650 m), vertentes íngremes 
e retilíneas (15º de declividade em 400 m de extensão), e espessos perfis de alteração 
(com mais de 10 m de espessura). Os vales estão inseridos entre os morros e são 
marcados por rupturas côncavas no modelado de relevo, possuem formato de fundo 
plano e encontram-se assoreados por vários centímetros de colúvios (mais de 30 cm), 
que foram transportados das vertentes próximas. Em locais específicos ocorre o 
acúmulo de material movimentado por ação humana, que formou depósitos variados 
com solos e rochas vindas da área de lavra e alterou o modelado de relevo, que passou 
de íngreme para plano, fato bem visível na paisagem onde se observam rupturas 
convexas nas bordas dos depósitos de material estéril. 
Segundo Oliveira e Queiroz Neto (2017), esses depósitos poderiam ser considerados 
como Tecnogênicos, termo adotado nesse trabalho, pois foram originados pela ação 
humana. Além disso, a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 
2015) indica que tais materiais poderiam ser classificados como Tecnossolos pelo 
mesmo motivo, visto que estes são conceituados como: 

Technosols combine soils whose properties and pedogenesis are dominated 
by their technical origin. They contain a significant amount of artefacts 
(something in the soil recognizably made or strongly altered by humans or 
extracted from greater depths) or are sealed by technic hard material (hard 
material created by humans, having properties unlike natural rock) or 
contain a geomembrane. They include soils from wastes (landfills, sludge, 
cinders, mine spoils and ashes), pavements with their underlying 
unconsolidated materials, soils with geomembranes and constructed soils 
[…] (FAO, 2015, p. 177-178) 

É nesse contexto, onde se considerou que os materiais de origem, modelado de relevo 
e ação humana estão atrelados à distribuição e aspectos dos solos e depósitos da área, 
que foram levantados, caracterizados e mapeados seus principais tipos na área de 
estudo da Pedreira Dovalle.  
Tendo em vista as características observadas em campo e obtidas nos materiais 
cartográficos consultados e devido a grande homogeneidade pedológica, foram 
identificadas três classes de solos na área de estudo, classificadas até o 2° nível 
categórico (Subordem) e agrupadas em duas associações complexas: Cambissolos 
Háplicos / Neossolos Litólicos e Depósitos Coluviais / Gleissolos Háplicos, conforme 
pode ser observado no Mapa Pedológico de Detalhe (Figura 8).  
Localmente as características dos solos são controladas pela estrutura geológica e 
modelado de relevo, pois são rasos e pedregosos ou saturados em água. Ambas as 
condições também apresentam aspectos significativos da atuação intensa de 
processos morfogenéticos, que remobilizam grande carga de sedimentos ao longo das 
vertentes e sobre os fundos de vale. De modo geral, é uma área com sérias limitações 
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para o uso e ocupação do ponto de vista pedológico, pois como já indicado, são solos 
pouco profundos, em locais íngremes, com presença abundante de fragmentos de 
rocha e, além disso, podem estar nas planícies de inundação saturados em água. 
Segundo a pesquisa bibliográfica, com destaque para Amaral et al. (2004) e Sardinha et 
al. (2015), associada ao trabalho de campo obteve-se como produto o mapa 
pedológico local semidetalhado que é apresentado na Figura 3.15 e representa a 
distribuição espacial dos tipos de solos classificados até o 2º nível categórico do SiBCS.  
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Figura 3.15 – Mapa Pedológico Local 

 
 
Na Figura 3.16 mostra-se uma imagem síntese, que complementa o mapa pedológico 
ao evidenciar as relações dos materiais de origem, solos e modelado de relevo, onde 
se pode apreender que: a) a primeira associação complexa, de Cambissolos e 
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Neossolos, ocorre de modo alongado e descontínuo na área
SW-NE e ao longo da maior parte das vertentes; b) a segunda possui distribuição 
alongada e contínua, seccionando a primeira e ocupando os fundos de vale e os 
setores inferiores das vertentes.

Figura 3.16 – Perfil Síntese da 

 
• CAMBIOSSOLOS HÁPLICOS E NEOSSOLOS LITÓLICOS

A associação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS ocupa a 
maior parte da área, distribuindo
gnáissicos. Segundo o SiBCS, os Cambissolos são definidos como “[...] solos 
constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer 
tipo de horizonte superficial (exceto hí
horizonte A chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e 
saturação por bases alta” (EMBRAPA, 2018, p. 175). Por sua vez, o Neossolo Litólico é 
conceituado como um solo com:

[...] contato 
superfície, apresentando horizonte A ou hístico assente diretamente 
sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 
90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos
grosseiros (por exemplo, cascalheira de quartzo) com diâmetro maior 
que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões). Admitem um horizonte B 
em início de formação, cuja espessura não satisfaz a nenhum tipo de 
horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2018, p. 287).

A primeira ordem é mais comum e possui maior abrangência espacial, apresentando 
características similares ao longo de toda a área, exceto a profundidade da alterita, 
que em alguns casos está mais próxima da superfície. A segunda ordem ocorre de 
modo pontual em locais ao longo das vertentes ou topos, e geralmente está associada 
à presença de matacões ou afloramento de rocha.
Os aspectos gerais dos Cambissolos são os mesmos nos Neossolos, apenas se 
diferenciando na profundidade do perfil de alteração e na presença/
horizonte incipiente, onde ocorrem processos de alteroplasmação e pedogênese 
conjugados. De modo geral, estes solos apresentam de dois a três volumes, com 
sequência A-Bi-C no caso do Cambissolo ou A
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Neossolos, ocorre de modo alongado e descontínuo na área, com direção preferencial 
NE e ao longo da maior parte das vertentes; b) a segunda possui distribuição 

alongada e contínua, seccionando a primeira e ocupando os fundos de vale e os 
setores inferiores das vertentes. 

íntese da Distribuição dos Materiais de Origem, 
Modelado de Relevo 

CAMBIOSSOLOS HÁPLICOS E NEOSSOLOS LITÓLICOS 
A associação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS ocupa a 

ribuindo-se do topo à baixa vertente ao longo dos morros 
gnáissicos. Segundo o SiBCS, os Cambissolos são definidos como “[...] solos 
constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer 
tipo de horizonte superficial (exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura) ou 
horizonte A chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e 
saturação por bases alta” (EMBRAPA, 2018, p. 175). Por sua vez, o Neossolo Litólico é 
conceituado como um solo com: 

[...] contato lítico ou lítico fragmentário dentro de 50 cm a partir da 
superfície, apresentando horizonte A ou hístico assente diretamente 
sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 
90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos
grosseiros (por exemplo, cascalheira de quartzo) com diâmetro maior 
que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões). Admitem um horizonte B 
em início de formação, cuja espessura não satisfaz a nenhum tipo de 
horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2018, p. 287). 

eira ordem é mais comum e possui maior abrangência espacial, apresentando 
características similares ao longo de toda a área, exceto a profundidade da alterita, 
que em alguns casos está mais próxima da superfície. A segunda ordem ocorre de 

ocais ao longo das vertentes ou topos, e geralmente está associada 
à presença de matacões ou afloramento de rocha. 
Os aspectos gerais dos Cambissolos são os mesmos nos Neossolos, apenas se 
diferenciando na profundidade do perfil de alteração e na presença/
horizonte incipiente, onde ocorrem processos de alteroplasmação e pedogênese 
conjugados. De modo geral, estes solos apresentam de dois a três volumes, com 

C no caso do Cambissolo ou A-C nos Neossolos, onde o horizonte 

, com direção preferencial 
NE e ao longo da maior parte das vertentes; b) a segunda possui distribuição 

alongada e contínua, seccionando a primeira e ocupando os fundos de vale e os 

rigem, Solos e 

 

A associação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS ocupa a 
se do topo à baixa vertente ao longo dos morros 

gnáissicos. Segundo o SiBCS, os Cambissolos são definidos como “[...] solos 
constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer 

stico com 40 cm ou mais de espessura) ou 
horizonte A chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e 
saturação por bases alta” (EMBRAPA, 2018, p. 175). Por sua vez, o Neossolo Litólico é 

lítico ou lítico fragmentário dentro de 50 cm a partir da 
superfície, apresentando horizonte A ou hístico assente diretamente 
sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 
90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos 
grosseiros (por exemplo, cascalheira de quartzo) com diâmetro maior 
que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões). Admitem um horizonte B 
em início de formação, cuja espessura não satisfaz a nenhum tipo de 

eira ordem é mais comum e possui maior abrangência espacial, apresentando 
características similares ao longo de toda a área, exceto a profundidade da alterita, 
que em alguns casos está mais próxima da superfície. A segunda ordem ocorre de 

ocais ao longo das vertentes ou topos, e geralmente está associada 

Os aspectos gerais dos Cambissolos são os mesmos nos Neossolos, apenas se 
diferenciando na profundidade do perfil de alteração e na presença/ausência de um 
horizonte incipiente, onde ocorrem processos de alteroplasmação e pedogênese 
conjugados. De modo geral, estes solos apresentam de dois a três volumes, com 

C nos Neossolos, onde o horizonte 
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superficial (A) está em estágio avançado de pedogênese e os demais ainda contêm 
características herdadas do material de origem (Bi e C).  
Os Cambissolos são solos de coloração bruno e bruno-forte (matiz 7,5YR), com 
manchas de cor vermelho e vermelho-escuro em profundidade (matiz 2,5YR), e textura 
siltosa com grãos de areia média e grossa e pequeno incremento de argila em 
subsuperfície. A estrutura organiza-se em blocos poliédricos subangulares de até 5cm 
de diâmetro e grau de desenvolvimento de moderado a pouco, que passa a uma 
organização apédica em profundidade, onde predomina a estrutura bandada herdada 
da rocha – como por exemplo o horizonte C2. A porosidade principal em superfície é a 
tubular, que dá lugar ao arranjo fissural e acompanha as modificações na estrutura. 
A consistência dos solos quando seca é solta, úmida passa a friável, e quando molhada 
é não plástica e não pegajosa em superfície, e com o incremento de argila muda para 
pouco plástico e pouco pegajoso em profundidade. Raízes e atividade biológica são 
abundantes no horizonte A, e vão ficando mais escassas até não serem visíveis no 
horizonte C2. Há, ainda, presença abundante de fragmentos de carvão e rocha ao 
longo do perfil. 
Com relação aos aspectos geotécnicos desses tipos de solos, Oliveira (2008) considera 
que essas ordens têm suas restrições relacionadas à fertilidade, profundidade do perfil 
e drenagem interna, entre outras características ligadas às especificidades de cada 
local. No caso da área de interesse, as principais limitações estão relacionadas à 
pequena profundidade dos perfis, a alta pedregosidade e declividade, e a ação de 
processos erosivos, que ocorrem de modo laminar e linear em sulcos e ravinas. 
Ainda sobre esse conjunto de características dos perfis de solo e de alteração, os 
Depósitos Tecnogênicos estão sobrepostos a esses materiais, com uma distribuição 
pontual por toda a área. Seus aspectos gerais são os mesmos já descritos para o 
Cambissolo e o Neossolo, porém muito alterados em decorrência dos processos de 
retirada, transporte e deposição elaborados pela ação humana. 
 
• DEPÓSITOS COLUVIAIS E GLEISSOLOS HÁPLICOS 

Inserido entre esse primeiro conjunto de materiais e formas, ocorre um segundo grupo 
de características, que corresponde à associação complexa de Depósitos Coluviais e 
GLEISSOLOS HÁPLICOS. Os sedimentos que compõem os Depósitos Coluviais são 
oriundos das vertentes próximas e não foram incluídos em uma classificação 
taxonômica, já os Gleissolos são definidos pelo SiBCS como: 

[...] solos constituídos por material mineral com horizonte glei 
iniciando-se dentro dos primeiros 50 cm a partir da superfície do solo, 
ou a profundidade maior que 50 cm e menor ou igual a 150 cm desde 
que imediatamente abaixo de horizonte A ou E ou de horizonte hístico 
com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos. 
Não apresentam horizonte vértico em posição diagnóstica para 
Vertissolos ou textura exclusivamente areia ou areia franca em todos 
os horizontes até a profundidade de 150 cm a partir da superfície do 
solo ou até um contato lítico ou lítico fragmentário. Horizonte 
plânico, horizonte plíntico, horizonte concrecionário ou horizonte 
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litoplíntico, se presentes, devem estar à profundidade maior que 200 
cm a partir da superfície do solo. (EMBRAPA, 2018, p. 226) 

Os depósitos ocorrem com uma morfologia retilínea a partir do trecho final das 
vertentes, aparentando serem rampas embutidas entre os setores de gnaisse e os 
vales, que estão preenchidos por sedimentos e possuem aspecto de fundo plano. Suas 
características são similares aos horizontes A, Bi e C do Cambissolo, volumes que são 
removidos dos morros por processos erosivos laminares e lineares – que são 
intensificados pela alta declividade e uso e ocupação da terra. Além disso, nos vales 
ocorrem Gleissolos, que estão em áreas saturadas de modo periódico ou sazonal, fato 
que dificulta sua descrição - também podem estar soterrados ou em superfície, a 
depender das condições locais. 
Com relação às implicações agrícolas e geotécnicas para a ordem dos Gleissolos, há 
relação direta com as condições de drenagem do perfil: “Os Gleissolos, de maneira 
geral, pela presença do lençol freático próximo ou muito próximo à superfície do 
terreno, pela situação em planícies aluviais sujeitas a inundações, não são indicados 
para uso de cemitérios, aterros sanitários, lagoas de decantação, áreas para 
acampamento e recreação” (OLIVEIRA, 2008, p. 537). 

 
3.7 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA 
  
O município de Santa Isabel está inserido na bacia do reservatório do Jaguari, formada 
principalmente pelo rio Pilões, com o afluente ribeirão Vermelho, ribeirão Jararaca, 
ribeirão Fazenda Velha e pelo rio Jaguari, além do ribeirão Araraquara e rio Parateí. O 
Plano Diretor do Município destaca na rede hidrográfica que drena o município de 
Santa Isabel os seguintes corpos hídricos: Rio Parateí; Rio Jaguari; Represa do rio 
Jaguari; Rio dos Pilões; Ribeirão Araraquara, conforme descrição a seguir. 
A bacia hidrográfica do reservatório Jaguari que, por sua vez, faz parte da bacia do Rio 
Paraíba do Sul, pertence à UGRHI 02 – Paraíba do Sul, subcomitê da bacia do rio 
Jaguari pertencente ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(Figura 3.17). 
Dos 39 municípios paulistas, 34 pertencem à Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos – UGRHI-2 - Paraíba do Sul, dentre os quais Santa Isabel, e abriga quase 5% da 
população paulista. Pouco mais de 90% dos habitantes residem nas áreas urbanas; 
89% do total de esgoto produzido é coletado e desse total, 33% é tratado.  
De acordo com a CETESB (2008a), as principais características dessa UGRHI são:  
• Área de drenagem: 14.444 km²; 
• Constituintes principais: Rios Paraibuna e Paraitinga, formadores do rio Paraíba 

do Sul e rios Parateí, Jaguari e Uma; 
• Uso do solo: caracteriza-se pela presença de atividades de uso do solo tão 

complexas quanto diversificadas. Possui alta densidade populacional, sendo 3 
dos municípios que a compõem pertencentes à maior região metropolitana do 
país. A porção sudoeste desta UGRHI é protegida pelas Leis de Proteção aos 
Mananciais – 898/75 e 1.172/76; 
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• Usos da água: abastecimento público, uso industrial e irrigação. 
 
Principais atividades: indústrias aeronáutica, automobilística, química, mecânica, 
eletroeletrônica, extrativista e de papel e celulose e centros de pesquisa tecnológica 
com mão-de-obra especializada; loteamentos; atividades pecuárias; agricultura, 
destacando-se a cultura de arroz, feijão e milho. 
 

Figura 3.17 – Mapa da UGHRI 2 – Paraíba do Sul 

 
 
A bacia do Paraíba do Sul estende-se pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro – e a sub-bacia do reservatório Jaguari. A região é drenada pelos rios Jaguari, 
Pilões e afluentes formadores do reservatório do Jaguari. Ocupa aproximadamente 
55.500 km², assim distribuídos: estados de São Paulo (13.900 km²), Rio de Janeiro 
(20.900 km²) e Minas Gerais (20.700 km²), abrangendo 180 municípios (88 em MG, 53 
no RJ e 39 em SP), com 88,79% desta população vivendo em áreas urbanas. 
Apesar de a bacia do Rio Paraíba do Sul ser fortemente urbanizada e industrializada, o 
principal usuário da água em termos de volume de captação é o setor agrícola, 
principalmente para irrigação (49,73 m³/s). Não levando em consideração as 
transposições dos rios Paraíba do Sul (160 m³/s) e Piraí (20 m³/s) para a região 

Página: 533



Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas  
 

 

metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), o abastecimento urbano utiliza cerca de 16,50 
m³/s enquanto o setor industrial capta 13,65 m³/s, superando somente o setor de 
pecuária, cujo consumo é inferior a 4 m³/s. 
O rio Paraíba é formado a partir das águas represadas pelas barragens dos rios 
Paraibuna e Paraitinga, que formam uma represa de cerca de 176 km² de área. O 
reservatório, único formado por esses barramentos, tem como principal papel 
regularizar as vazões do Paraíba mediante a operacionalização de seus 2.636 hm³ 
(volume útil). A descarga máxima, através de turbinas e válvulas, é de 120 m³/s na cota 
714 metros, quando se inicia o vertimento através de um vertedor de descarga livre 
(tulipa) que pode atingir uma descarga de 671 m³/s na cota 716,50 metros. A cerca de 
4 km a jusante, outro barramento, em Santa Branca, controla a vazão de descarga 
através de três válvulas dispersoras com capacidade de liberação de 275 m³/s, além de 
duas comportas de setor capazes de descarregar até 1.300 m³/s. Tendo entrado em 
operação em 1952, até hoje é operada pela Light – Serviços de Eletricidade. Em 
Portaria datada de 24/2/77, do DNAEE, que estabelece as normas de operação dos 
reservatórios integrantes do Plano de Regularização do Rio Paraíba, as comportas de 
Santa Branca são obrigadas a permanentemente liberar uma vazão mínima de 40 m³/s.  
Após percorrer cerca de 90 km, o Rio Paraíba recebe as águas de um de seus maiores 
afluentes, o Rio Jaguari tem suas águas represadas compondo o sistema regulador das 
vazões. 
A sub-bacia do Rio Jaguari localiza-se no extremo oeste da bacia hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul, afluindo em sua margem esquerda e orientando-se de sudoeste para 
nordeste. Possui área de 1.767,32 km², tendo suas cabeceiras nascendo na Serra da 
Mantiqueira e no divisor de águas da bacia hidrográfica do Alto Tietê (CPTI, 2001). Sua 
área equivale a menos de 10% do total da Bacia do Paraíba e conta com população 
estimada em cerca de 1,8 milhão de habitantes (Projeções SEADE 2014), alcançando já 
cerca de 20% do total de população da Bacia do Paraíba.  
A sub-bacia do Rio Jaguari contém importante área de reservatório que, juntamente 
com as represas de Santa Branca, Paraibuna e Paraitinga, controla a saída de água para 
o Rio Paraíba do Sul e produz energia elétrica através da Usina Hidrelétrica do Jaguari 
(UHE Jaguari, com a produção de 27,6 MW). Seu território é formado pelos seguintes 
municípios: Arujá, Guarulhos, Igaratá, Jacareí, Santa Isabel, Monteiro Lobato e São José 
dos Campos, sendo que apenas dois deles situam-se inteiramente na UGRHI do 
Paraíba do Sul: Santa Isabel e Igaratá.  
São usos atuais dos recursos hídricos da sub-bacia do Rio Jaguari: a regularização 
(Reservatório do Jaguari), abastecimento público, industrial e irrigação. O 
abastecimento público dos municípios da sub-bacia do Jaguari pertencentes a UGRHI-2 
é de responsabilidade de: 
• Jacareí: SAAE – Sistema Autônomo de Águas e Esgotos de Jacareí;  
• Santa Isabel: DAE – Departamento de Águas e Esgotos de Santa Isabel; 
• Demais municípios: SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo. 
 

A disponibilidade hídrica superficial da sub-bacia do rio Jaguari, segundo estimativas 
de CPTI (2001), apresenta precipitação média plurianual de 1.475,40mm, vazão 
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específica (Qesp) de 17,0 L/s km, vazão média de longo período (Qmédia) de  
30.053,9 L/s e vazão mínima de 7 dias com período de retorno de 10 anos (Q7,10) de 
9.993,6 L/s.  
A bacia do Reservatório Jaguari reveste-se de importância por ser uma sub-bacia de 
um dos principais afluentes do rio Paraíba do Sul, de modo que pesam sobre ela 
expectativas em relação à gestão compartilhada dos seus recursos hídricos, segundo as 
diretrizes tanto do Sistema de Gestão Federal quanto do Estadual, além das demandas 
municipais.  
O Reservatório do rio Jaguari foi construído na década de 1970 para fins de geração de 
energia elétrica (potência instalada de 27,60 MW) entrando em operação comercial 
em 1972.  
A represa tem 22 quilômetros de extensão e 56 km² de área e passa pelas cidades de 
Santa Isabel, Igaratá, São José dos Campos e Jacareí. Ela corta Igaratá e o Vale do 
Paraíba seguindo até a cidade de Campos no Rio de Janeiro. 
Além da função de geração elétrica, o reservatório tem por objetivo garantir uma 
vazão regularizada para o curso principal do rio Paraíba do Sul de, no mínimo,  
10,00 m³/s ou 43,00 m³/s no período de seca (entre junho e novembro), podendo ser 
ampliada em situações de emergência como, por exemplo, para diluição de poluentes 
dos cursos de água a jusante. Mais que isso, constitui-se, potencialmente, em 
excelente manancial para abastecimento público, cuja utilização é ainda pouco 
explorada, especialmente se preservadas as suas características de qualidade. 
Um grande trecho do Rio Jaguari foi ocupado pelo reservatório que compõe o sistema 
regulador das vazões, o qual recebe a contribuição lateral de diversos afluentes de 
pequeno porte. No município de Santa Isabel as contribuições são representadas pelo 
ribeirão Araraquara (que drena a área urbana) e o rio Pilões.  
A Portaria DNAEE nº 22, de 24/2/1977, solicita a garantia de descarga mínima de  
10 m³/s a partir do reservatório do Jaguari, e segundo normas de operação, exceto 
quando as condições hidrológicas não exijam, durante o período seco (junho a 
novembro), a descarga deve ser de 42 m³/s. Durante o período mais úmido (dezembro 
a maio) a água deve ser retida, sendo liberada até a descarga mínima de 10 m³/s, 
como definido pela portaria.  
O município de Santa Isabel está inserido totalmente na bacia do Reservatório Jaguari 
e atualmente representa um eixo bem definido de crescimento de núcleos padrões 
populares na porção Nordeste do município que está em expansão. 
A sub-bacia do Jaguari é uma porção territorial bastante preservada e abrange o 
contraste morfológico entre a serra da Mantiqueira de formação cristalina e o vale do 
Paraíba de formação sedimentar.  
Por outro lado, entretanto, na malha urbana, o município de Santa Isabel é recortado 
pelo Ribeirão Araraquara e seus afluentes, totalmente poluídos, ao longo dos quais 
foram, historicamente, concentrando as edificações e atualmente as ocupações 
ribeirinhas encontram-se consolidadas, inclusive passando esta rede hidrológica, 
dentro do centro da cidade.  
Ab’Sáber (1952b) destaca o papel do Ribeirão Araraquara, que se orienta de sudoeste 
para nordeste como fator natural que orientou o surgimento e crescimento da cidade 
de Santa Isabel. Segundo o autor a cidade surgiu e cresceu numa planície alveolar 
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deste curso d’água e assinal que que o caminho que deu origem ao primeiro 
arruamento da cidade foi feito paralelo ao eixo do vale e encostados aos sopés dos 
morros e patamares arredondados da vertente direita. Assim, a estrutura urbana 
apresenta um traçado longitudinal definido pelo Ribeirão Araraquara e as morfologias 
ao longo de sua bacia hidrográfica. 
Através dos resultados de amostragens realizadas em diferentes locais do município de 
Santa Isabel, ao longo do Ribeirão Araraquara, através dos estudos realizados pela 
Empresa Prime, em 2006, podem-se constatar concentrações de DBO acima do limite 
(5m g/L – Classe 2) nos locais monitorados a montante e a jusante do ponto de 
lançamento dos efluentes industriais (Paramount/Karibê Indústria e Comércio). 
Denota-se, portanto, a necessidade imediata de ações na área de saneamento básico 
principalmente com relação ao tratamento dos efluentes domésticos e industriais. 
A sub-bacia do rio dos Pilões é uma região sensível de cabeceiras de grandes cursos de 
água, ricamente irrigada e capilarizada. O rio dos Pilões nasce na serra da Pedra 
Branca, desenvolvendo seu curso no sentido norte-sul, até desembocar na represa do 
Jaguari. A atual rede de drenagem (típica de áreas de cabeceira) desenvolve-se num 
terreno movimentado e com litologias variadas, tendo a peculiaridade de formar 
planícies aluvionares cobertas com vegetação de várzea ao longo de todo o seu curso 
desde as cabeceiras, o mesmo ocorrendo com seu principal afluente, o ribeirão da 
Pedra Branca. Esta sub-bacia possui boa quantidade de riachos e ribeirões, próprios 
para a pescaria amadora em águas límpidas. A principal corrente de água é a do rio dos 
Pilões, que tem como afluente o ribeirão Vermelho, ambos ricos em peixes de várias 
espécies, camarões e caranguejos de água doce. Além desses, há vários ribeirões, 
como o Jararaca, o Araraquara e o Fazenda Velha. 
Os ribeirões Jararaca e Fazenda Velha são corpos d´água menores e com menor 
quantidade de poluentes.  
De acordo com a Prefeitura Municipal de Santa Isabel, o principal curso d’água que 
drena o município de Santa Isabel é o Rio Pilões, que tem como afluentes o ribeirão 
Vermelho, o ribeirão Jararaca e o ribeirão Fazenda Velha e como o mais expressivo 
destaca-se o Rio Jaguari, que, segundo o pesquisador Eugênio Egas, prestava-se à 
navegação de pequenas canoas. O ribeirão Araraquara que atravessa o perímetro 
urbano em toda a sua extensão. Todos são formadores da Bacia do Reservatório do 
Jaguari. Há ainda o Rio Parateí, pertencente á bacia do Rio Paraíba. 
A  área de estudo para a pretendida ampliação do empreendimento da PEDREIRA 
DOVALLE está localizada na bacia hidrográfica do rio Parateí, sendo este um 
importante afluente do alto curso do rio Paraíba do Sul, ainda no setor paulista.  
O Rio Parateí drena a área de estudo e tem sua nascente na serra de Itaberaba. É um 
afluente do rio Jaguari, já próximo a sua foz no rio Paraíba do Sul, segue adiante pela 
zona rural de Arujá em direção a Santa Isabel. Abrange uma área aproximada de  
92 km², formando quatro unidades de relevo: os platôs de Santa Isabel, a escarpa de 
falha do Parateí, a várzea deste rio e as colinas do espigão Parateí-Paraíba. A rede de 
drenagem é densa, apresentando arranjo dendrítico-retangular, condicionado pela 
estrutura. A declividade das vertentes é grande, sobretudo nos vales dos afluentes do 
Parateí, que atravessam o reborbo SE do platô e a escarpa. Em paralelo à escarpa, que 
constitui uma descontinuidade topográfica claramente visível, se localiza a várzea do 
Parateí, formada por depósitos fluviais recentes constituídos por argilas e areias. Junto 
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com os depósitos aparecem quase sempre restos vegetais. A várzea forma estreita 
faixa que separa o platô de Santa Isabel das colinas sedimentares, que ocupam a maior 
parte da área. Próximo ao ângulo SE localiza-se o divisor, bastante restrito, que separa 
os rios que vão ter ao Parateí (em direção a NW) e ao Paraíba (a SE e Ne). 
Na área de estudo, há ocorrências de cursos d’água de primeira e segunda ordens que 
drenam o local onde se pretende a ampliação do empreedimento. Visando a 
determinação dos pontos de nascente e seu real posicionamento no terreno foi 
realizado um levantamento de campo detalhado das cabeceiras de drenagens, 
determinado os pontos de nascentes de água e o traçado dos cursos d’água que 
drenam a Área Diretaments Afetada. 
 
• NASCENTES NA ÁREA DE ESTUDO 

Na área da Pedreira Dovalle foi identificado a existência de nascentes e respectivos 
cursos d’água em pontos pré-determinados na área de ampliação da lavra de gnaisse 
pretendida pelo empreendimento da Pedreira Dovalle.  
No total foram percorridas 4 (quatro) cabeceiras de drenagem, todas em anfiteatro 
escavado, com objetivo de comprovar a existência de nascentes e seu real 
posicionamento. Em cada anfiteatro foi realizada uma detalhada vistoria para 
verificação da existência de afloramento de água ou umidade que pudesse evidenciar a 
presença de alguma surgência.  
Todos os cursos d’água mapeados drenam para margem esquerda do córrego que é 
afluente do rio Parateí. Este primeiro curso d’água vistoriado, denominado de “P1”, 
drena no sentido SW-NE e possui cerca de 750m de extensão. Neste curso d’água, 
foram identificadas nascentes em uma cabeceira sulcada com sinais de erosão 
remontante onde se identificou uma ruptura de declividade. A nascente apresenta 
baixa vazão e configura-se em um curso d’água de regime perene, visto que o trabalho 
de campo foi realizado no período da seca, mês de junho, e observou-se uma vazão 
constante na cabeceira. 
Os outros três cursos d’água vistoriados são drenagens de primeira ordem paralelas 
entre si, com orientação geral N-S e localizadas da nascente P1. As nascentes 
identificadas nestes cursos d’água foram identificadas como sendo P2, P3 e P4. 
Os pontos P2 e P3 tem gênese análoga ao curso d’água que comporta a nascente P1. 
Desenvolvem-se em anfiteatros onde ocorre ruptura morfológica marcada por 
presença de declividade marcada por blocos rochosos e erosão remontante e na base 
destas rupturas ocorrem as surgências de água. São nascentes de baixa vazão, porém 
de regime perene. 
O ponto P4 configura-se em uma nascente com gênese diferenciada, onde foi 
identificado um nicho de nascente em uma pequena ruptura morfológica. Neste local 
havia um solo hidromórfico (Gleissolo) com muita umidade, porém sem afloramento 
de água. Foi realizada tradagem e verificou-se que havia água em subsuperfície a cerca 
de 50cm de profundidade, comprovando tratar-se de um curso d’água de regime 
intermitente.  
O mapa com a rede drenagem atual e as nascentes identificadas está apresentado na 
(Figura 3.18). 
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3.7.1 Hidrogeologia Local 
 
A área da propriedade integra a Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos Paraíba do Sul (UGHRI 02), conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH), aprovado pela Lei Estadual no 9.034/94 (SÃO PAULO, 1994). 
As áreas de influência da Pedreira Dovalle estão assentadas em região de ocorrência 
de aquífero cristalino de meio fraturado, o denominado Aquífero Pré-Cambriano, 
descontínuo e de extensão regional. A presença de aquíferos de meio poroso está 
limitada ao extremo sudeste, em território do município de Mogi das Cruzes, onde 
ocorre o Aquífero Taubaté, e aos aluviões quaternários, distribuídos pelas calhas e 
planícies aluviais dos corpos d’água, especialmente do rio Parateí, e aos solos residuais 
que recobrem o maciço cristalino. 
Nos aquíferos fraturados, a água circula ao longo de fraturas nas rochas cristalinas, 
formadas após seu resfriamento e consolidação, configurando meios com porosidade 
e permeabilidade secundárias. A ocorrência, frequência e abertura dessas fraturas 
tendem a diminuir com a profundidade até se extinguir por completo em 
profundidade. 
Na região de Santa Isabel, o aquífero fraturado integra o Aquífero Pré-Cambriano (pЄ) 
que, embora tenha potencial de produção de águas subterrâneas mais baixo que o dos 
aquíferos granulares, é de grande importância para o abastecimento local de 
indústrias, propriedades rurais e condomínios, entre outros. Seu potencial, expresso 
por meio da vazão explotável por poço, é de 3 a 23 m3/h na região. Está hospedado 
em biotita gnaisses bandados, migmatizados e miloníticos do Complexo Embu, bem 
como por biotita granitos e granodioritos porfiríticos cinza, foliados, do Complexo 
Santa Isabel, de acordo com a Carta Geológica Santos (CPRM, 1999). 
Próximo à superfície, essas rochas cristalinas apresentam perfil de alteração com 
espessuras variáveis entre menos de um até dezenas de metros, onde são 
identificados os horizontes A e B do solo, mais próximos à superfície, e o horizonte C 
ou saprolito, mais profundo, em que as estruturas e a composição mineralógica da 
rocha original são parcialmente reconhecíveis. Esse perfil de alteração, ou manto 
inconsolidado, se comporta principalmente como meio de porosidade granular, onde a 
água circula pelos espaços existentes entre os grãos que constituem o material. 
Além do manto inconsolidado, depósitos aluviais quaternários, localizados nas calhas 
fluviais, planícies de inundação e terraços dos rios, sobre as rochas cristalinas, 
hospedam o aquífero granular, denominado superficial ou freático, e que possui 
extensão limitada, livre e descontínua. As características desse aquífero dependem da 
sua forma de ocorrência e da natureza local dos sedimentos ou solos residuais que o 
compõem. 
A superfície superior da zona de saturação é chamada superfície do lençol freático e 
sua forma depende da topografia do terreno tendendo, em parte, a acompanhar a 
conformação do relevo. Na superfície do lençol, a água contida nos poros do aquífero 
encontra-se sob pressão atmosférica, de forma semelhante a um reservatório ao ar 
livre. 
A recarga desse aquífero é feita, predominantemente, por infiltração vertical. A água 
atravessa a zona de aeração e se acumula na zona de saturação, ambas governadas 
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pelas características locais dos solos e condições do relevo, que também controla o 
escoamento subterrâneo. Sua descarga se dá nas nascentes perenes ou intermitentes, 
córregos e rios. 
Por fim, restrito ao município de Mogi das Cruzes, ocorre o Aquífero Taubaté, 
constituído por sedimentos da Bacia de Taubaté. Consiste em um aquífero 
descontínuo, de extensão regional limitada, do tipo multicamadas com alternância de 
camadas arenosas ou aquíferas, de fácies fluvial, e argilosas ou confinantes, de fácies 
lacustre ou de planície de inundação. Ocorre principalmente de forma livre ou pouco 
confinada, com poucas áreas sob pressão, com cotas potenciométricas variando entre 
550 m e 600 m. A vazão explotável por poço é inferior a 10 m3/h. 
Entre os meses de fevereiro e maio de 2021 foram realizadas sondagens a percussão 
para instalação de 06 (seis) poços de monitoramento, com a finalidade de monitorar o 
nível da água subterrânea da área do empreendimento. O Quadro 3.2 apresenta as 
coordenadas de cada poço de monitoramento com suas respectivas profundidades e 
níveis d’água. A Figura 3.19 apresenta o mapa potenciométrico e a localização dos 
poços. 
Foram instalados 05 (cinco) poços de monitoramento secos (PM-02, PM-03, PM-04,  
PM-05 e PM-06) sendo que o fundo desses poços atingiu o topo rochoso, camada 
impenetrável não sendo possível atingir o nível de água. Somente o poço PM-01 
apresentou nível d’água em 1,58m de profundidade, foi instalado em área de várzea 
formada pela confluência de duas drenagens perenes.    
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Quadro 3.2 – Dados dos Poços de Monitoramento 
 

Poço Coordenadas Profundidade dos Poços (m) Nível da Água (m) 
NA UTM E (m) UTM S (m) 

PM-01 376.708,00 7.416.000,00 8,00 1,58 
PM-02 377.186,00 7.416.095,00 11,45 0,00 
PM-03 376.694,00 7.415.656,00 4,12 0,00 
PM-04 377.271,00 7.415.930,00 4,45 0,00 
PM-05 376.697,00 7.415.389,00 8,15 0,00 
PM-06 377.096,00 7.415.585,00 12,30 0,00 

Fonte: EIA-RIMA Pedreira Dovalle - Capítulo 9.1.9 (2021) 
 

Conforme o estudo realizado em 2021 (capítulo 9.1.9 – Hidrogeologia do EIA-RIMA), na 
região de interesse o nível freático ocorre no maciço rochoso, no aquífero cristalino do 
meio fraturado do Aquífero-Cambriano, o nível d’água nessas áreas ocorre com 
profundidade estimada acima de 12 metros, indicando não haver aquífero superficial.  
Para análise do comportamento da água subterrânea na área de estudo, foi elaborado 
um mapa potenciométrico, partindo-se das premissas dos poços de monitoramento 
elencadas acima, dos dados de nível d’água disponíveis na tabela, inspeção dos 
talvegues na região, identificação de nascentes perenes e intermitentes, levantamento 
da profundidade do nível de água dos poços cacimba na região e desnível topográfico. 
Por meio da leitura do mapa potenciométrico pode-se concluir que o fluxo de água 
subterrânea tende a obedecer aos divisores de água topográficos e segue em direção 
às drenagens onde afloram.  
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Figura 3.19 – Mapa Potenciométrico 

 
Fonte: EIA-RIMA Pedreira Dovalle - Capítulo 9.1.9 (2021) 
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4 MODELO CONCEITUAL INICIAL DA ÁREA – MCA 1 
A partir do histórico de uso e ocupação da área atual e anterior e por meio da visita de 
inspeção e reconhecimento, foi possível identificar que o galpão 03, composto por 
oficina mecânica, lavador de veículo, tanque aéreo de óleo diesel, bomba de 
abastecimento, depósito de armazenagem de óleo, containers de armazenamento de 
resíduos sólidos oleosos e sistema de separação de água e óleo (SAO), são áreas com 
fontes potenciais de contaminação, devido ao uso e manuseio de produtos derivados 
de petróleo (hidrocarbonetos) e geração de efluentes oleosos.   
Devido as informações satisfatórias obtidas sobre a área de estudo, o modelo 
conceitual inicial da área pode ser classificado como MCA 1A, no qual foram 
identificadas todas as fontes com potencial de contaminação existentes.  
No Quadro 4.1 estão expressas todas as áreas levadas em consideração na análise e as 
suas respectivas classificações quanto à possibilidade de contaminação, como também 
apresentados os critérios para essa classificação. Essas áreas podem ser visualizadas na 
Figura 4.1. 
Com base nos resultados apresentados, recomenda-se o prosseguimento dos estudos, 
com a realização da próxima etapa, a “Investigação Confirmatória” (próximo capítulo). 
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Quadro 4.1 – Modelo Conceitual e Classificação 
 

FONTE/SETOR CLASSIFICAÇÃO MOTIVO 

Galpão 03 - Oficina Mecânica  AP 
Manuseio de substâncias com potencial de 
contaminação (óleo e graxas). Manchas de 
óleo no piso de concreto.  

Galpão 03 - Lavador de 
Veículos AP 

Geração de efluentes oleosos provenientes 
da lavagem de veículos, peças e máquinas, 
com possibilidade de infiltração no piso 
(possui canaleta que leva os efluentes ao 
sistema de tratamento).  

Galpão 03 - Tanque Aéreo de 
Abastecimento AP 

Armazenamento de óleo diesel. Possibilidade 
de ocorrer vazamento, com baixa 
possibilidade de infiltração no piso de 
concreto (tanque dentro da bacia de 
contenção).  

Galpão 03 - Bomba de 
Abastecimento AP 

Manuseio de óleo diesel. Possibilidade de 
ocorrer vazamento de diesel, com baixa 
possibilidade de infiltração no piso de 
concreto. Possui canaleta que leva o efluente 
a CSAO. 

Galpão 03 - Área de 
Armazenamento de Resíduos 

oleosos  
AP 

Armazenamento de produtos derivados de 
petróleo (óleo e graxas) em container de 
polietileno, alocados em área coberta com 
pavimento de concreto no setor de lavador 
de veículos. Baixa possibilidade de vazamento 
e infiltração no piso. 

Galpão 03 - Sistema de 
tratamento de efluentes 

oleosos – Caixa de areia e Água 
e Óleo (CSAO) 

AP 

Sistema de separação de água e óleo (SAO) 
por processo de decantação dos efluentes 
oleosos provenientes das canaletas instaladas 
no piso do setor de lavador de veículos. A 
água separada do óleo é bombeada e 
encaminhada por tubulação aérea até uma 
caixa d’água (reservatório) onde é utilizada 
novamente no lavador. 

AP – Área com Potencial de Contaminação 
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Figura 4.1 – Croqui do Modelo Conceitual Inicial da Área – MCA 1A  
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5 PLANO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA 
Com base nos resultados apresentados na avaliação preliminar e no modelo conceitual 
inicial da área - MCA 1A, apresenta-se o plano de investigação confirmatória da área 
sob avaliação (setor de manutenção).  
Conforme determina a Decisão de Diretoria nº 038/2017/C, a etapa de investigação 
confirmatória, tem por objetivo confirmar ou não a existência de contaminação do 
solo e/ou da água subterrânea do local sob investigação, e na prática, acarretando a 
mudança da classificação da Área. A investigação confirmatória, deverá ser realizada 
por meio de sondagens, instalação de poços de monitoramento, coleta de amostras de 
solo e água subterrânea para análise laboratorial.  
Devido ao manuseio de produtos derivados de petróleo (hidrocarbonetos), presença 
de manchas de óleo no piso e geração de efluentes oleosos na área, os parâmetros a 
serem analisadas mais indicados para a área em questão são os parâmetros: BTEX 
(Hidrocarbonetos Aromáticos Voláteis), PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) 
e TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo).  
Assim, recomenda-se a investigação em 04 (quatro) pontos estratégicos: 1) oficina 
mecânica; 2) área de abastecimento 3) área do lavador de veículos, 4) sistema de caixa 
separadora de água e óleo do lavador de veículos, com a instalação de 04 (quatro) 
poços de monitoramento e análise laboratorial dos parâmetros supracitados acima 
para amostras de solo e da água subterrânea. Na Figura 5.1 é apresentado a 
localização sugerida dos pontos de investigação. 
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Figura 5.1 – Planta com a Localização dos Pontos de Amostragem  
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6 CONCTU§Õ§S E RECOMTNOAçÕES

Com base nos resultados apresentados na avaliação preliminar e no modelo
conceitual, conclui-se que a área sob avaliação (setores do galpão 03) pode ser
considerada como Área com Potencial de Contaminação (APl, devido ao
desenvolvimento de atividades com características potencialmente poluidoras.

Visando atender as exigências do órgão ambiental, deve-se dar prosseguimento com
os estudos, com a realização da próxima etapa "lnvestigação confirmatôria", conforme
a metodologia estabelecida na Decisão de Diretoria ns 038/2017 da CETESB.

§anta lsabeUsP, 10 de novernbro de 207L,

§ilvana [Iunes Ferreira
* §ngenheira Ambiental -

CftEAr 50§0985834

§1.
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7 RESPONSABILIDADE TÉCNICA / EQUIPE TÉCNICA 
 
Responsável Técnico: 
Silvana Nunes Ferreira   Engenheira Ambiental 
 
Equipe Técnica: 
Milton Akira Ishisaki     Engenheiro de Minas 
Jorge Coleto Costa Junior    
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/LEGAL E  

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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DECI"âRAçÃO DE RE§PONSABI LIDADE

Eu, Fábio Signorelli Viana, responsável legal da Pedreira Dovalle Comércio de Pedras
em Geral Ltda, com CPF ne 220.461.627-tt, em conjunto com a Engenheira Ambiental
§ilvana Nunes Ferreira, com registro no CREA de ne 5060985834, ResponsávelTécnica
pela execução deste trabalho, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização

administrativa, civil e penall, que todas as informações prestadas a Cetesb -
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no relatório apresentado "Avaliação
Preliminar de Áreas Contaminadas", são verdadeiras e contemplam integralmente as

exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que

determinam o regulamento da Lei pe 13.57712009, aprovado pelo Decreto ns

59.263i20L3, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e
Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da Cetesb,
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10 de fevereiro de2Ot7.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos subsidiam as informaçôes
prestadas à Cetesb poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a

implementação do procedimento previsto no documento "Procedimentos para

Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas", para fins de
auditoria.

Em 10 de novernbro de 2021 assinarn:

&q,tr { /1ü*
I
!{

ResponsáYel Técnica

Silvana Nunes Ferreira

CPF: 157.530.798*73

Responsável Legal

Fábio §ignorelli Viana

CPF: 22O.46L 628-11

I anigo 69-A da Lei ns9.@5, de 12 de fevereiro de 1998 (tei de Crímes Ambientâis) estabelece que "elaborar ou apresentâr, no

licênciamênto, concessão florestal ou qualquer outro procedimêÍito administratiw, estudo, laudo ou rêlatóÍio ambiental total ou
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ le Se o crlme é culposo: Pena - detençâo, de 1 (um) a 3 {três) anos.

§ 2e A pena é aumentada de U3 (um têrço) a 213 (doís terços), se há dano significaüvo ao mêio ambíente, em decorrência do
uso da iníormação falsa, Íncompleta ou enganosa
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211576440

1. Responsável Técnico

SILVANA NUNES FERREIRA
Título Profissional: Engenheira Ambiental, Tecnóloga em Construção Civil - Movimento de Terra e 

Pavimentação
RNP:

Registro: 5060985834-SP

2606791134

Contratante: MINAPLAN COMERCIO E PLANEJAMENTO EM MINERAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA

CPF/CNPJ:17.985.906/0001-05

Rua LOEFGREN
N°:

2258
SALA 01Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: VILA CLEMENTINO

SP CEP: 04040-004
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Estudo de viabilidade 

ambiental
Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 12/08/2021
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia RODOVIA PRESIDENTE DUTRA N°: 

Complemento: KM 187 Bairro: MORRO GRANDE

Cidade: Santa Isabel UF: SP CEP: 07500-000

Data de Início: 12/08/2021

Previsão de Término: 12/02/2022

Coordenadas Geográficas: LAT -23.37143°;LON -46.203013° 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA CPF/CNPJ: 14.117.052/0001-57

3. Dados da Obra Serviço

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREAS CONTAMINADAS PARA O EIA/RIMA NA ÁREA DA PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM 
GERAL LTDA NA CIDADE DE SANTA ISABEL/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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ANEXO II 
MATRÍCULA DO IMÓVEL / ESCRITURA / CONTRATO DE LOCAÇÃO 
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ANEXO III 
RELAÇÃO DE OUTORGA DE POÇOS NA PROXIMIDADES – DAEE 
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MUNICÍPIO:    Santa Isabel
Último acesso: 07/08/2021

Poço localizado dentro do empreendimento
** Dado não cadastrado

Aquífero Código 
Poço Usuário Finalidade Uso UTM Norte 

(km)
UTM Leste 

(km)
CRISTALINO OUTROS SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 741.243,00 372,00

** INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUPERFICIAL 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

** INDUSTRIAL INDUSTR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

** AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

CRISTALINO US.RURAL RURAL CAPTACAO SUBTERRANEA 741.449,00 375,10

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

** US.COMUNIT SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 742.217,00 376,42

CRISTALINO US.COMUNIT SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 74.183,00 372,64

CRISTALINO PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUBTERRANEA 74.211,00 375,97

CRISTALINO US.COMUNIT SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 742.064,00 374,88

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

CRISTALINO COMERCIANT SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,56 373,35

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

FREATICO PUBLICO ** CAPTACAO SUBTERRANEA 7.426,28 374,36

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

CRISTALINO US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,10 375,82

CRISTALINO IRRIGANTE SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.413,77 373,63

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.419,00 377,80

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** AQUICULTOR SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL ** BARRAMENTO 0,00 0,00

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,59 364,08

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,42 375,63

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** MINERADOR SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.423,63 317,14

CRISTALINO PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,49 374,75

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.400,76 391,68

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.400,88 391,77

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.400,97 391,81

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,03 392,07

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,22 392,48

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,18 393,05

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,22 393,46

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,24 393,80

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,43 394,29

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,53 394,73

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,52 395,10

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,55 395,42

** INDUSTRIAL BALNEAR TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,55 396,09

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,68 396,28

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,77 396,29

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,82 396,44

Poços localizados fora do raio de abrangência ou de pesquisa
Poços localizados dentro do raio de abrangência de (m) - 500 metros
Poços localizados dentro do raio de abrangência de (m) - 1000 metros

RELAÇÃO DOS POÇOS COM OUTORGA
DAEE

http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/fchweb.html
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** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,76 396,52

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,91 396,92

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,97 397,37

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.401,90 397,39

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.402,14 397,80

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.402,33 298,07

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.402,74 398,47

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.403,42 399,27

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.403,44 399,25

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.403,91 399,43

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.404,14 399,51

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.404,69 399,69

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.406,46 399,52

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.405,87 399,14

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.405,87 398,69

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.405,99 397,93

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,43 396,00

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,35 395,43

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,36 395,27

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,33 394,92

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,12 394,25

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,10 393,86

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,20 393,28

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,28 392,58

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.407,73 391,99

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.408,53 391,61

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.408,70 391,55

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.408,78 391,54

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.409,26 391,34

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.409,30 391,29

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.409,79 390,81

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,14 389,49

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,40 389,13

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,42 389,10

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,55 388,51

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,44 388,28

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,43 388,01

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,30 387,52

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,28 387,45

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,97 386,90

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.412,38 386,74

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.413,24 385,95

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.413,38 385,67

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.413,64 385,17

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.413,78 384,84

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.413,96 384,28

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.414,54 383,49

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.414,79 382,60

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.414,98 381,93

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.416,53 377,73

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.416,78 376,91

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.416,87 376,58

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.417,60 375,57

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.417,64 375,44

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.417,70 375,20

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.418,29 373,58

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.418,32 373,48

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.418,69 372,78

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.418,71 372,57

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,90 371,88

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,96 371,63

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,05 371,49

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,09 371,40

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,67 371,09

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,80 370,81

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,80 370,69

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,80 370,63

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,81 370,55

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,83 370,07

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,86 370,00
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** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,93 369,91

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,20 369,76

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,30 369,74

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,39 369,66

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,49 369,24

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,77 368,72

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,89 368,33

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,18 368,06

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,29 367,88

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,59 367,55

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,82 367,31

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.423,09 367,00

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.423,47 366,73

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.424,50 364,85

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.424,68 364,63

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.424,74 364,57

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.424,96 364,38

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.425,28 364,09

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.425,61 363,64

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.426,17 362,64

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.426,33 362,40

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.426,50 362,14

** INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.426,70 261,88

** PUBLICO AB.PUBL LANCAMENTO EM REDE 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.425,29 363,18

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.425,39 363,26

** CONCESSION SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** AQUICULTOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.428,65 371,65

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,56 377,99

** IRRIGANTE SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO LOTEADOR SA1ABPR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,73 377,93

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** IRRIGANTE SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,43 373,75

CRISTALINO IRRIGANTE SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,50 372,61

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM REDE 0,00 0,00

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL ** LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO LOTEADOR SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.413,22 370,60

** MINERADOR SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** INDUSTRIAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO CONSTRUTOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,63 372,91

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.423,29 378,39

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I DRENAGE CANALIZACAO 7.413,78 371,42

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

CRISTALINO PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,21 372,03

CRISTALINO US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,56 377,64

** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** IRRIGANTE SANITAR CAPTACAO EM REDE 0,00 0,00
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** US.URBANO SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.430,17 374,66

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.430,23 374,20

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.430,19 374,01

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.429,93 374,34

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.429,98 374,58

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.430,02 374,67

** US.RURAL ** BARRAMENTO 7.430,09 374,68

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO EM SOLO 0,00 0,00

** SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.413,14 371,09

FREATICO AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUBTERRANEA 7.431,65 377,25

** SOLALT I ELEVNIV BARRAMENTO 7.411,75 371,35

** SOLALT I ELEVNIV TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.411,75 371,35

** SOLALT I ELEVNIV BARRAMENTO 7.412,99 371,26

** SOLALT I ELEVNIV BARRAMENTO 7.412,99 371,26

** SOLALT I ELEVNIV BARRAMENTO 7.412,65 371,58

** SOLALT I ELEVNIV BARRAMENTO 7.412,65 371,58

** SOLALT I SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.411,12 371,87

** SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.412,34 370,93

** SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.412,34 370,93

** US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.420,66 370,73

SNA1 LIMOEIRO OU DA BOMBA,COR DO 11500410 US.RURAL UMECS RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,81 376,61

SNA1 LIMOEIRO OU DA BOMBA,COR DO 11500410 US.RURAL UMECS RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,76 376,81

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,37 373,27

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,00 372,65

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 INDUSTRIAL PASSAGE TRAVESSIA 7.420,41 369,97

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 CONSTRUTOR INDUSTR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.420,41 369,98

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 CONSTRUTOR INDUSTR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.420,41 369,98

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.419,57 367,34

JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 215 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.419,61 367,29

PILOES,R/MARTINS,RIB DO 215003 US.RURAL LAZ/PAI LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.424,94 370,00

PILOES,R/MARTINS,RIB DO 215003 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.424,92 370,01

SNA1 PILOES,R 21500301 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.429,15 365,51

SNA1 PILOES,R 21500301 IRRIGANTE LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.429,30 365,30

SNA1 PILOES,R 21500301 IRRIGANTE ELEVNIV BARRAMENTO 7.429,25 365,48

SNA1 PILOES,R 21500301 AQUICULTOR LAZ/PAI BARRAMENTO 7.429,24 365,44

SNA1 PILOES,R 21500301 IRRIGANTE SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.429,24 365,50

SNA1 PILOES,R 21500301 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.429,29 365,33

SNA1 PILOES,R 21500302 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,65 368,52

SNA1 PILOES,R 21500302 SOLALT I REGVAZ BARRAMENTO 7.423,75 368,45

SNA1 PILOES,R 21500302 US.URBANO UMECS CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,23 367,11

SNA1 PILOES,R 21500302 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.423,05 366,99

SNA2 PILOES,R 2150030201 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,59 367,52

SNA2 PILOES,R 2150030202 LOTEADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.422,02 368,39

SNA2 PILOES,R 2150030202 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,87 368,30

SNA3 PILOES,R 2,15E+11 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.422,28 367,85

SNA3 PILOES,R 2,15E+11 LOTEADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.422,00 368,63

SNA3 PILOES,R 2,15E+11 LOTEADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.421,86 368,51

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.425,73 367,50

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.425,71 367,53

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.425,75 367,48

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.426,38 363,98

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL LAZ/PAI LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.426,30 364,02

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.426,31 364,03

PEDRA BRANCA,RIB DA 21500305 US.URBANO UMECS CAPTACAO SUPERFICIAL 7.426,61 363,46

SNA1 PEDRA BRANCA,RIB DA 2150030501 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.426,66 361,82

SNA1 PEDRA BRANCA,RIB DA 2150030502 US.RURAL LAZ/PAI LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.425,29 363,14

SNA1 PEDRA BRANCA,RIB DA 2150030502 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.425,31 363,08

SNA2 PEDRA BRANCA,RIB DA 2,15E+11 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO EM NASCENTE 7.425,45 363,00

SNA3 PEDRA BRANCA,RIB DA 2,15E+12 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.425,74 362,96

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500306 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUPERFICIAL 7.426,55 372,14

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500307 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.424,16 371,90

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500307 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.424,18 371,90

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500308 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.424,37 370,03

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500309 IRRIGANTE ELEVNIV BARRAMENTO 7.424,60 369,43

SNA1 PILOES,R/MARTINS,RIB DO 21500309 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUPERFICIAL 7.424,59 369,31

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO EF.PUBL LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.422,06 374,28

ARARAQUARA,RIB 215004 INDUSTRIAL PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.420,33 374,16

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,41 374,45
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ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.421,63 374,29

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,62 374,30

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,25 374,50

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PRLEITO PROTECAO DE LEITO / MARGE 7.421,11 374,51

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PRLEITO PROTECAO DE LEITO / MARGE 7.421,11 374,51

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DRENAGE CANALIZACAO 7.421,20 374,48

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,17 374,54

ARARAQUARA,RIB 215004 US.URBANO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.420,70 374,47

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,09 374,48

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,78 375,54

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DRENAGE CANALIZACAO 7.420,69 374,54

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,80 374,51

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 0,00 0,00

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,88 374,57

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,55 374,31

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,15 374,07

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DRENAGE CANALIZACAO 7.420,19 374,10

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.420,27 374,10

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,06 374,02

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.420,24 374,10

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.420,20 374,10

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.419,48 373,78

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO EF.PUBL LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.419,46 373,75

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO REGVAZ BARRAMENTO 7.419,47 373,73

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,80 373,75

ARARAQUARA,RIB 215004 INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.420,57 374,34

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,60 373,64

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,43 373,69

ARARAQUARA,RIB 215004 PUBLICO SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 0,00 0,00

ARARAQUARA,RIB 215004 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.418,77 372,56

ARARAQUARA,RIB 215004 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.418,85 372,53

ARARAQUARA,RIB 215004 INDUSTRIAL CEROSAO PROTECAO DE LEITO / MARGE 7.416,21 371,97

ARARAQUARA,RIB 215004 INDUSTRIAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.415,78 370,24

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(INDACO,COR) 21500401 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.420,60 374,70

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500402 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.417,85 372,74

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500402 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.417,83 372,75

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500402 US.RURAL SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.417,84 372,75

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500402 IRRIGANTE REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.418,65 372,75

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500402 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUPERFICIAL 7.418,65 372,75

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,67 372,38

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,62 372,39

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,60 372,40

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,56 372,41

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,51 372,42

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.417,48 372,43

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040202 IRRIGANTE IRRIGAC LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.417,31 372,33

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040202 IRRIGANTE ELEVNIV BARRAMENTO 7.417,27 372,27

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040202 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUPERFICIAL 7.417,25 372,21

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500403 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.414,61 368,47

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500403 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,64 368,49

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500403 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,67 368,48

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500403 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.414,68 368,47

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500403 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,68 368,47

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150040301 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,70 368,48

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500404 US.RURAL PASSAGE CANALIZACAO 7.415,73 371,02

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,69 374,66

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO DRENAGE CANALIZACAO 7.420,70 374,70

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,66 374,70

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.420,60 374,74

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.420,45 374,91

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.420,37 374,97

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,33 374,99

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,27 375,03

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,11 375,14

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.419,98 375,20

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,97 375,22

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,99 375,23

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,84 375,48

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,83 375,51

INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,76 375,60
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INDACO,COR DO 21500405 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.419,70 375,81

SNA2 INDACO,COR DO 2,15E+11 MINERADOR LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,08 376,21

SNA1 INDACO,COR DO 2150040502 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.420,45 374,48

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(KARIBE,COR) 21500406 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.420,35 374,30

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(KARIBE,COR) 21500406 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.419,55 374,29

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(KARIBE,COR) 21500406 INDUSTRIAL REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,63 375,05

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(KARIBE,COR) 21500406 INDUSTRIAL REGVAZ BARRAMENTO 7.419,43 375,11

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,14 374,65

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,12 374,89

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,10 374,90

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,17 374,92

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,94 375,10

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,84 375,37

SNA1 ARARAQUARA,RIB/(AV. BRASIL,COR) 21500407 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.420,82 375,49

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500408 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.419,51 374,27

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500408 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,50 374,25

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500408 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.419,50 374,25

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500409 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,66 374,25

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500409 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,67 374,04

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500409 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,19 374,01

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500409 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.420,76 375,41

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500410 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,19 374,58

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500410 PUBLICO DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.420,82 375,49

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500410 US.RURAL UMECS RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,75 376,88

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500410 US.RURAL UMECS CAPTACAO SUPERFICIAL 7.419,73 376,92

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150041001 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,16 374,90

SNA3 ARARAQUARA,RIB 2,15E+11 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.421,21 374,92

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500411 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.423,02 375,46

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500412 MINERADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.417,53 374,92

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500412 MINERADOR REGVAZ BARRAMENTO 7.417,48 374,80

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500412 MINERADOR INDUSTR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.417,50 374,85

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500412 MINERADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.417,58 375,15

SNA1 ARARAQUARA,RIB 21500412 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.417,79 375,59

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150041201 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.417,57 374,87

SNA2 ARARAQUARA,RIB 2150041201 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.417,67 374,85

PARATEI,R/BENTO,RIB 215005 SOLALT I INDUSTR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.416,28 379,65

PARATEI,R/BENTO,RIB 215005 INDUSTRIAL PI.RAMB PROTECAO DE LEITO / MARGE 7.416,20 378,60

PARATEI,R/BENTO,RIB 215005 INDUSTRIAL PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.416,20 379,60

PARATEI,R/BENTO,RIB 215005 INDUSTRIAL PASSAGE TRAVESSIA 7.416,16 378,67

PARATEI,R/BENTO,RIB 215005 PUBLICO EF.PUBL LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.413,74 374,80

SNA1 PARATEI,R 21500504 MINERADOR PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.416,31 376,80

SNA1 PARATEI,R 21500504 CONCESSION PASSAGE BARRAMENTO 7.415,95 375,25

SNA2 PARATEI,R 2150050401 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.416,70 376,80

SNA2 PARATEI,R 2150050401 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.416,75 376,85

SNA2 PARATEI,R 2150050402 CONCESSION PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.416,13 375,57

MORRO GRANDE,RIB 21500506 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.420,95 380,04

MORRO GRANDE,RIB 21500506 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.420,88 379,94

MORRO GRANDE,RIB 21500506 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.420,34 379,25

MORRO GRANDE,RIB 21500506 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.420,33 379,19

MORRO GRANDE,RIB 21500506 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,86 379,14

MORRO GRANDE,RIB 21500506 LOTEADOR SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.419,01 378,05

MORRO GRANDE,RIB 21500506 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO EM NASCENTE 7.418,62 377,64

MORRO GRANDE,RIB 21500506 US.RURAL LAZ/PAI LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.418,82 377,51

SNA1 MORRO GRANDE,RIB 2150050601 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.420,30 379,27

SNA1 MORRO GRANDE,RIB 2150050602 SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.419,70 378,40

INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 21500507 SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.413,14 371,09

INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 21500507 CONCESSION PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.413,45 370,80

SNA1 INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 2150050702 CONCESSION PASDUTO TRAVESSIA AEREA 7.413,94 371,55

SNA1 INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 2150050702 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,04 371,65

SNA1 INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 2150050702 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,12 371,71

SNA1 INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 2150050702 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.414,19 371,71

SNA1 INDIOS OU CACHOEIRA,COR DOS 2150050703 CONCESSION PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.413,20 270,20

SNA1 PARATEI,R 21500515 US.COMUNIT SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.414,35 375,80

SNA1 PARATEI,R 21500516 US.COMUNIT HIDROAG BARRAMENTO 7.414,38 375,30

SNA1 PARATEI,R 21500525 CONCESSION PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.417,43 380,44

SNA1 PARATEI,R 21500525 US.RURAL LAZ/PAI BARRAMENTO 7.418,24 376,92

SNA1 PARATEI,R 21500525 SOLALT I SANITAR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.417,96 377,27

SNA1 PARATEI,R 21500525 SOLALT I PASSAGE CANALIZACAO 7.418,00 376,30

SNA1 PARATEI,R 21500525 SOLALT I PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.417,92 376,32

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.415,96 376,72
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SNA2 PARATEI,R 2150052801 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.416,23 577,36

SNA2 PARATEI,R 2150052801 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.416,26 377,32

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR REGVAZ BARRAMENTO 7.415,96 376,67

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR UMECS CAPTACAO SUPERFICIAL 7.415,94 376,68

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.415,99 376,68

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.415,92 376,59

SNA2 PARATEI,R 2150052801 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.415,66 376,21

SNA3 PARATEI,R 2,1501E+11 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO EM NASCENTE 7.416,43 377,37

SNA3 PARATEI,R 2,1501E+11 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.415,75 376,41

SNA3 PARATEI,R 2,1501E+11 MINERADOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.415,80 376,40

SNA3 PARATEI,R 2,1501E+11 MINERADOR MINER CANALIZACAO 7.415,33 376,43

SNA3 PARATEI,R 2,1501E+11 MINERADOR ELEVNIV BARRAMENTO 7.415,95 376,76

SNA1 CACHOEIRA,RIB 2150052901 CONCESSION DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.415,44 374,46

SNA1 CACHOEIRA,RIB 2150052901 CONCESSION PRLEITO PROTECAO DE LEITO / MARGE 7.415,44 374,46

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 PUBLICO PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.413,87 373,44

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 US.RURAL REGVAZ BARRAMENTO 7.413,87 373,44

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 US.RURAL REGVAZ BARRAMENTO 7.413,81 373,44

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 US.RURAL REGVAZ BARRAMENTO 7.413,78 373,44

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 US.RURAL REGVAZ BARRAMENTO 7.413,78 373,44

SNA2 CACHOEIRA,RIB 2,1501E+11 US.RURAL REGVAZ BARRAMENTO 7.413,62 373,44

SNA1 PARATEI,R 21500539 SOLALT I PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.416,78 379,58

SNA2 JAGUARI,R 21500701 INDUSTRIAL INDUSTR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.425,35 380,90

SNA2 JAGUARI,R 21500701 INDUSTRIAL INDUSTR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.425,25 380,40

SNA2 JAGUARI,R 21500702 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.426,31 380,92

SNA1 JAGUARI,R/"BRAS,RIB DO" 215010 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.426,23 387,15

MANDUVU,RIB 215012 AQUICULTOR HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.422,88 373,43

MANDUVU,RIB 215012 AQUICULTOR HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.422,88 373,41

SNA1 MANDUVU,RIB 21501201 AQUICULTOR SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,66 373,54

SNA1 MANDUVU,RIB 21501201 AQUICULTOR HIDROAG BARRAMENTO 7.422,87 373,44

FERREIRA,RIB DO 215019 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.426,49 378,68

SNA2 FIGUEIRA,COR DA 2,1502E+11 US.RURAL REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.422,09 379,30

SNA2 FIGUEIRA,COR DA 2,1502E+11 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.422,15 379,36

SNA2 FIGUEIRA,COR DA 2,1502E+11 US.RURAL REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.422,15 379,36

SNA2 FIGUEIRA,COR DA 2,1502E+11 US.RURAL LAZ/PAI CAPTACAO SUPERFICIAL 7.422,09 379,30

SNA1 MORRO DO RETIRO,COR DO 21502001 MINERADOR REGVAZ BARRAMENTO 7.416,50 368,86

SNA1 MORRO DO RETIRO,COR DO 21502001 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.416,53 368,61

SNA1 MORRO DO RETIRO,COR DO 21502001 MINERADOR UMECS CAPTACAO SUPERFICIAL 7.416,56 368,94

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.416,57 368,74

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR INDUSTR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.416,52 368,71

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR INDUSTR LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.416,52 368,71

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.416,57 368,87

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR REGVAZ BARRAMENTO 7.416,52 368,71

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200101 MINERADOR REGVAZ BARRAMENTO 7.416,28 368,56

SNA2 MORRO DO RETIRO,COR DO 2150200102 MINERADOR DRENAGE CANALIZACAO 7.416,64 369,10

SNA1 FAZENDA VELHA,RIB DA 21502201 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.429,73 375,48

SNA1 FAZENDA VELHA,RIB DA 21502201 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.429,75 375,48

SNA1 FAZENDA VELHA,RIB DA 21502202 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.428,72 371,68

SNA1 FAZENDA VELHA,RIB DA 21502202 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.428,73 371,66

SNA1 FAZENDA VELHA,RIB DA 21502203 US.RURAL LAZ/PAI BARRAMENTO 7.427,57 372,14

SNA2 FAZENDA VELHA,RIB DA 2150220401 US.RURAL SANITAR CAPTACAO EM NASCENTE 7.430,10 373,52

SNA1 JARARACA,RIB 21502301 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.433,57 372,68

SNA1 JARARACA,RIB 21502301 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.433,58 372,72

SNA1 JARARACA,RIB 21502301 US.RURAL DRENAGE CANALIZACAO 7.433,60 372,77

SNA2 JARARACA,RIB 2150230201 US.RURAL DESSED CAPTACAO EM NASCENTE 7.432,03 377,51

SNA2 JARARACA,RIB/(BERTO LEITE,COR) 2150230301 CRIADOR DESSED CAPTACAO SUPERFICIAL 7.430,30 375,92

SNA1 JARARACA,RIB 21502304 PUBLICO PASDUTO TRAVESSIA SUBTERRANEA 7.430,74 378,54

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR AQUICUL LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.422,83 376,18

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.422,83 376,17

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.422,83 376,17

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR AQUICUL LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.422,79 376,23

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.422,79 376,24

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.422,79 376,24

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR AQUICUL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.422,77 376,25

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.422,76 376,26

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR REGVAZ RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.422,75 376,24

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.422,75 376,24

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR AQUICUL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.422,72 376,27

SNA2 JAGUARI,R 21503101 AQUICULTOR PASSAGE TRAVESSIA INTERMEDIARIA 7.422,66 376,32

SNA2 JAGUARI,R 21503103 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.423,66 378,29

SNA2 JAGUARI,R 21503103 US.RURAL LAZ/PAI RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.423,66 378,29
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SNA2 JAGUARI,R 21503103 US.RURAL GERACAO RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.423,65 378,31

SNA1 JAGUARI,R 215033 US.RURAL HIDROAG LANCAMENTO SUPERFICIAL 7.416,55 370,26

SNA2 JAGUARI,R 21503301 US.RURAL HIDROAG CAPTACAO SUPERFICIAL 7.416,50 370,14

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,38 368,84

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,30 368,86

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL ELEVNIV RESERVACAO (TQ SUB-SUPERF 7.419,34 368,83

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,43 368,72

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,58 368,64

SNA1 JAGUARI,R 215037 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.419,54 368,44

SNA1 JAGUARI,R 215043 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,70 367,39

SNA1 JAGUARI,R 215043 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.419,72 367,40

SNA1 JAGUARI,R 215043 US.RURAL DRENAGE CANALIZACAO 7.419,72 367,39

SNA1 JAGUARI,R 215043 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUPERFICIAL 7.420,03 367,49

SNA1 JAGUARI,R 215046 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,32 367,43

SNA1 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,TIB/BARBOSA,COR 215051 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,47 367,54

SNA1 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,TIB/BARBOSA,COR 215051 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,35 367,60

SNA1 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,TIB/BARBOSA,COR 215051 US.RURAL RURAL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.419,48 367,77

SNA1 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,TIB/BARBOSA,COR 215051 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,48 367,77

SNA2 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 21505101 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,57 367,62

SNA2 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 21505101 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,63 367,68

SNA2 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 21505101 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,69 367,74

SNA2 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 21505101 US.RURAL ELEVNIV BARRAMENTO 7.419,72 367,76

SNA2 JAGUARI,R/TOME GONCALVES,RIB/BARBOSA,COR 21505101 US.RURAL RURAL CAPTACAO SUPERFICIAL 7.419,76 367,80

SNA1 JAGUARI,R 215052 US.RURAL DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.421,53 369,57

SNA1 JAGUARI,R 215052 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.421,34 369,68

SNA2 JAGUARI,R 21505201 US.RURAL DS/LIMP DESASSOREAMENTO 7.421,16 369,71

SNA2 JAGUARI,R 21505201 US.RURAL PASSAGE TRAVESSIA AEREA 7.421,19 369,71

CRISTALINO 3050002 SOLALT I ** CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,30 375,55

CRISTALINO 3050011 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,16 375,35

CRISTALINO 3050017 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,27 375,12

CRISTALINO 3050029 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,03 376,78

CRISTALINO 3050042 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,09 376,92

CRISTALINO 3240132 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,65 367,44

CRISTALINO 3240151 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,10 369,84

CRISTALINO 3240195 MINERADOR SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,60 368,75

CRISTALINO 3240199 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.425,04 371,78

CRISTALINO 3240356 INDUSTRIAL AGUAMIN CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,02 370,64

FREATICO 3240382 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.425,74 367,56

CRISTALINO 3240463 US.RURAL IRRIGAC CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,50 370,20

CRISTALINO 3240463 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,50 370,20

FREATICO 3240505 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,17 369,87

CRISTALINO 3240509 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,82 369,67

CRISTALINO 3240519 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,40 370,04

FREATICO 3240520 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,38 370,08

FREATICO 3240565 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,81 371,05

FREATICO 3240587 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.427,68 371,91

FREATICO 3240596 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,91 370,25

FREATICO 3240597 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,79 370,16

FREATICO 3240599 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,82 370,24

FREATICO 3240600 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,88 370,37

CRISTALINO 3240613 US.URBANO SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,15 369,39

CRISTALINO 3240735 INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,84 370,30

CRISTALINO 3250019 US.COMUNIT SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,50 375,72

CRISTALINO 3250027 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,72 372,19

CRISTALINO 3250028 US.COMUNIT SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,53 376,07

CRISTALINO 3250029 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,40 375,17

CRISTALINO 3250032 PUBLICO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,33 376,55

CRISTALINO 3250033 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,27 372,30

CRISTALINO 3250034 INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.419,93 375,33

CRISTALINO 3250039 CONCESSION ** CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,93 379,34

CRISTALINO 3250042 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,38 373,76

CRISTALINO 3250044 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,12 372,76

CRISTALINO 3250044 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,33 372,69

CRISTALINO 3250046 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,91 372,90

CRISTALINO 3250048 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,54 376,82

FREATICO 3250049 AQUICULTOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,42 377,43

CRISTALINO 3250062 US.RURAL UMECS CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,73 376,06

CRISTALINO 3250064 SOLALT I SA1ABPR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,98 376,49

CRISTALINO 3250074 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.426,63 374,68

CRISTALINO 3250079 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,08 377,75
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CRISTALINO 3250081 MINERADOR AGUAMIN CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,49 380,28

CRISTALINO 3250084 PUBLICO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,93 375,32

CRISTALINO 3250085 PUBLICO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,03 375,53

CRISTALINO 3250086 PUBLICO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,06 375,55

FREATICO 3250091 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,77 376,11

FREATICO 3250092 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,75 376,12

FREATICO 3250093 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,75 376,10

FREATICO 3250095 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,03 373,28

CRISTALINO 3250109 SOLALT I SA1/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,87 379,41

CRISTALINO 3250110 SOLALT I SA1/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,81 379,55

CRISTALINO 3250113 PUBLICO AB.PUBL CAPTACAO SUBTERRANEA 7.413,54 374,68

CRISTALINO 3250120 INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,02 373,89

FREATICO 3250139 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,15 372,32

CRISTALINO 3250145 CONCESSION SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,57 380,83

CRISTALINO 3250157 CONCESSION SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.416,79 379,34

FREATICO 3250182 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,48 374,95

CRISTALINO 3250183 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.423,88 380,93

CRISTALINO 3250185 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,27 372,35

CRISTALINO 3250188 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,15 373,39

CRISTALINO 3250191 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.413,97 375,01

FREATICO 3250192 MINERADOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,58 375,04

FREATICO 3250193 MINERADOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,59 375,07

FREATICO 3250194 MINERADOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,31 374,83

FREATICO 3250195 MINERADOR SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,81 376,60

CRISTALINO 3250197 INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.425,01 373,48

CRISTALINO 3250198 SOLALT I SA1ABPR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,95 376,30

FREATICO 3250200 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,72 372,77

CRISTALINO 3250205 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,24 378,75

CRISTALINO 3250207 US.RURAL ** CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,21 379,45

CRISTALINO 3250212 US.RURAL INDUSTR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.424,17 373,09

GRUPO TAUBATE 3250213 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.421,99 373,39

CRISTALINO 3250218 US.RURAL INDUSTR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.422,06 379,54

CRISTALINO 3250221 US.RURAL SAN/RJD CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,15 379,50

CRISTALINO 3250225 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.414,44 375,05

CRISTALINO 3250233 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.413,18 374,13

CRISTALINO 3250234 IRRIGANTE IRRIGAC CAPTACAO SUBTERRANEA 7.427,88 395,51

CRISTALINO 3250235 US.URBANO SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,57 375,78

FREATICO 3250242 US.RURAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.417,76 375,68

CRISTALINO 3250251 SOLALT I SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.429,57 379,83

FREATICO 3250252 INDUSTRIAL SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.415,15 375,53

CRISTALINO 3250265 SOLALT I SANITAR CAPTACAO SUBTERRANEA 7.418,31 376,40

CRISTALINO 3250294 SOLALT I SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.420,88 374,85
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ANEXO IV 

 
DISPENSA DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS - DAEE

Página: 633



Página: 634



Página: 635



Página: 636



Página: 637



Página: 638



Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL - 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Processo N°

N° 
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL
Validade até: 28/04/2023

Versão: 01

Data: 28/04/2021

15/00018/21

15010636

ENTIDADE GERADORA

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N° de Funcionários

ENTIDADE DE DESTINAÇÃO

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N°LIC./CERT.FUNCION. Data LIC./CERTIFIC.

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em
receber os resíduos aqui indicados.
A entidade geradora deverá:
 - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final;
 - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de
   destinação final;
 - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RNTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos
   a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte;
No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda:
 - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua 
   integridade e estanqueidade;
 - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais
   documentos previstos em lei;
 - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos;
 - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino,
   durante o exercício fiscal;
 - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza;
 - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs;
 - Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor;
 - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos
   os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto);
 - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes
   informações:

       DESIGNAÇÃO ONU: 
       N. IDENT. ONU: 
       COD. IDENT. NBR 10004:
       DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:
       GERADOR: (nome/razão social/endereço/tel) 
       DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/tel)

             RESÍDUO PERIGOSO
 
A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO
   INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE
IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU
  O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

             CUIDADO
 
ESTE RECIPIENTE CONTÉM
  RESÍDUOS PERIGOSOS.
MANUSEAR COM CUIDADO
     RISCO DE VIDA.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Local:

ENTIDADE

Este certificado de número 15010636 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA 336-104995-3

RUA ANGATUBA 83   

CIDADE INDUSTRIAL 07220-030 GUARULHOS

Produtos perigosos; transporte rodoviário

2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA 0

RENOVA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 188-000706-7

AVENIDA TAKARA BELMONT 178

CENTRO 07400-000 ARUJÁ

Resíduos contaminados; tratamento e disposição de

2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA 15008083 17/06/2016

91564290
GUARULHOS

Este certificado, composto de 4 páginas anexas, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos
resíduos aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades.
O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de
destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta
de destinação para os resíduos objetos do mesmo.
Os resíduos deverão ser retirados nos geradores e transportados DIRETAMENTE para a unidade de destinação, não sendo autorizado o transbordo,
transferência, armazenamento temporário dos resíduos por parte da Ambipar. O não atendimento a essa exigência implicará no cancelamento do CADRI e
aplicação das sanções legais cabíveis.
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01   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduos diversos contaminados com óleos e graxas
         Empresas geradoras de resíduos:
         633-1009388 ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA, SANTOS, 0,80000 ton./ano
         100-2276200 ATLANTA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1019110 AUTO MECANICA 2400 LTDA ME, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         100-2490567 AUTO MECANICA CAR CEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2337564 AUTO MECANICA IGOR LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-0569299 AUTO POSTO RAVENNA LTDA, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2058159 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2058060 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1001511 DANIELI DO BRASIL S/A, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2356476 F & C Prime Peças e Serviços LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2126159 FAMA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-1308759 FRANMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2296896 FREIO 100 COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS  AUTOMOTIVAS LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2382555 Frizzo e Filhos Distribuidora de Molas e Peças LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2312251 G7 Auto Center Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-0093147 GELO AQUARIU`S INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA., SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2344623 GRANDAY AUTOMOTORES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-0751070 INDÚSTRIA DE TINTAS IRAJA LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1045806 JWM Transportes Soluções Logísticas LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2391164 LEAO E ISHIBASHI LUBRIFICANTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1007522 LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA ME, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2248200 LUZIA DE OLIVEIRA LIMA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1025573 MECANICA DIESEL ZANATA LTDA, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2374864 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1044080 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2066742 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340162 METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2115883 MMA RETIFICADA DE MOTORES LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2441908 NELAUTOMECANICA DIESEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2373946 Nova Europamotors Comércio De Veículos Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2015257 Nunes Transportes Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1019178 Oficina Mecânica e Funilaria Velcar Ltda, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2352314 PARQUE DOS LUBRIFICANTES LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         616-1000580 PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA, SANTA ISABEL, 0,80000 ton./ano
         100-2152647 PREMIER AUTO TECH LTDA-ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1031269 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         336-1051421 REI DO OLEO GUARULHOS COM. DE AUTOS PEÇAS E LUB. EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         336-1046014 Repare Reparação Automotiva LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2102559 RODOREI TRANSPORTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-0032660 S3 INDUSTRIAL LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         623-1006623 Safe Ink Gráfica e Editora Ltda, SANTANA DE PARNAIBA, 0,80000 ton./ano
         100-2148919 Sagres Reparadora de Veículos Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2177644 SCOPINO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA- ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340158 SERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2434660 SILVIO RICARDO CANDIDO & CIA LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1025516 TOP VAN SERVICE LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         442-1006110 TRANS MRA LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA  ME, MAUA, 0,80000 ton./ano
         239-0539734 TRIBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA - EPP, CAIEIRAS, 0,80000 ton./ano
         336-1056904 VISCO LUBRIFICANTES EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 40  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduos diversos contaminados com óleos e graxas
         
       Método Utilizado : Conforme Relatório de ensaio nº 87497/2020-A elaborado pelo Laboratório E.P.
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         Engenharia.
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característico
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : R03 - Coprocessamento fornos cimento
         
02   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduos diversos contaminados com tintas, vernizes e solventes
         Empresas geradoras de resíduos:
         633-1009388 ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA, SANTOS, 0,80000 ton./ano
         100-2276200 ATLANTA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1019110 AUTO MECANICA 2400 LTDA ME, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         100-2490567 AUTO MECANICA CAR CEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2337564 AUTO MECANICA IGOR LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-0569299 AUTO POSTO RAVENNA LTDA, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2058159 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2058060 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1001511 DANIELI DO BRASIL S/A, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2356476 F & C Prime Peças e Serviços LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2126159 FAMA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-1308759 FRANMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2296896 FREIO 100 COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS  AUTOMOTIVAS LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2382555 Frizzo e Filhos Distribuidora de Molas e Peças LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2312251 G7 Auto Center Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-0093147 GELO AQUARIU`S INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA., SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2344623 GRANDAY AUTOMOTORES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-0751070 INDÚSTRIA DE TINTAS IRAJA LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1045806 JWM Transportes Soluções Logísticas LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2391164 LEAO E ISHIBASHI LUBRIFICANTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1007522 LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA ME, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2248200 LUZIA DE OLIVEIRA LIMA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1025573 MECANICA DIESEL ZANATA LTDA, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2374864 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1044080 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2066742 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340162 METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2115883 MMA RETIFICADA DE MOTORES LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2441908 NELAUTOMECANICA DIESEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2373946 Nova Europamotors Comércio De Veículos Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2015257 Nunes Transportes Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1019178 Oficina Mecânica e Funilaria Velcar Ltda, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2352314 PARQUE DOS LUBRIFICANTES LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         616-1000580 PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA, SANTA ISABEL, 0,80000 ton./ano
         100-2152647 PREMIER AUTO TECH LTDA-ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1031269 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         336-1051421 REI DO OLEO GUARULHOS COM. DE AUTOS PEÇAS E LUB. EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         336-1046014 Repare Reparação Automotiva LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2102559 RODOREI TRANSPORTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-0032660 S3 INDUSTRIAL LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         623-1006623 Safe Ink Gráfica e Editora Ltda, SANTANA DE PARNAIBA, 0,80000 ton./ano
         100-2148919 Sagres Reparadora de Veículos Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2177644 SCOPINO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA- ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340158 SERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2434660 SILVIO RICARDO CANDIDO & CIA LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1025516 TOP VAN SERVICE LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         442-1006110 TRANS MRA LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA  ME, MAUA, 0,80000 ton./ano
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         239-0539734 TRIBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA - EPP, CAIEIRAS, 0,80000 ton./ano
         336-1056904 VISCO LUBRIFICANTES EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 40  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduos diversos contaminados com tintas, vernizes e solventes
         
       Método Utilizado : Conforme Relatório de ensaio nº 87496/2020-A elaborado pelo Laboratório E.P.
         Engenharia.
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característico.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : R03 - Coprocessamento fornos cimento
         
03   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduos diversos contaminados com combustíveis
         Empresas geradoras de resíduos:
         633-1009388 ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA, SANTOS, 0,80000 ton./ano
         100-2276200 ATLANTA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1019110 AUTO MECANICA 2400 LTDA ME, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         100-2490567 AUTO MECANICA CAR CEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2337564 AUTO MECANICA IGOR LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-0569299 AUTO POSTO RAVENNA LTDA, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2058159 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2058060 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1001511 DANIELI DO BRASIL S/A, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2356476 F & C Prime Peças e Serviços LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2126159 FAMA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-1308759 FRANMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2296896 FREIO 100 COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS  AUTOMOTIVAS LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2382555 Frizzo e Filhos Distribuidora de Molas e Peças LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2312251 G7 Auto Center Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-0093147 GELO AQUARIU`S INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA., SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2344623 GRANDAY AUTOMOTORES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-0751070 INDÚSTRIA DE TINTAS IRAJA LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1045806 JWM Transportes Soluções Logísticas LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2391164 LEAO E ISHIBASHI LUBRIFICANTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         286-1007522 LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA ME, DIADEMA, 0,80000 ton./ano
         100-2248200 LUZIA DE OLIVEIRA LIMA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1025573 MECANICA DIESEL ZANATA LTDA, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2374864 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         336-1044080 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2066742 MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340162 METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2115883 MMA RETIFICADA DE MOTORES LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2441908 NELAUTOMECANICA DIESEL LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2373946 Nova Europamotors Comércio De Veículos Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2015257 Nunes Transportes Ltda, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         626-1019178 Oficina Mecânica e Funilaria Velcar Ltda, SANTO ANDRE, 0,80000 ton./ano
         100-2352314 PARQUE DOS LUBRIFICANTES LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         616-1000580 PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA, SANTA ISABEL, 0,80000 ton./ano
         100-2152647 PREMIER AUTO TECH LTDA-ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1031269 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         336-1051421 REI DO OLEO GUARULHOS COM. DE AUTOS PEÇAS E LUB. EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         336-1046014 Repare Reparação Automotiva LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         100-2102559 RODOREI TRANSPORTES LTDA, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
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         336-0032660 S3 INDUSTRIAL LTDA, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         623-1006623 Safe Ink Gráfica e Editora Ltda, SANTANA DE PARNAIBA, 0,80000 ton./ano
         100-2148919 Sagres Reparadora de Veículos Ltda Me, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2177644 SCOPINO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA- ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2340158 SERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         100-2434660 SILVIO RICARDO CANDIDO & CIA LTDA EPP, SAO PAULO, 0,80000 ton./ano
         635-1025516 TOP VAN SERVICE LTDA, SAO BERNARDO DO CAMPO, 0,80000 ton./ano
         442-1006110 TRANS MRA LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA  ME, MAUA, 0,80000 ton./ano
         239-0539734 TRIBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA - EPP, CAIEIRAS, 0,80000 ton./ano
         336-1056904 VISCO LUBRIFICANTES EIRELI, GUARULHOS, 0,80000 ton./ano
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 40  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduos diversos contaminados com combustíveis
         
       Método Utilizado : Conforme Relatório de ensaio nº 87495/2020-A elaborado pelo Laboratório E.P.
         Engenharia.
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característico.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : R03 - Coprocessamento fornos cimento
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9 DIAGNÓSTICO 
9.1  

9.2 MEIO BIÓTICO

Este item contempla o diagnóstico da flora e fauna (mamíferos de médio e grande porte, avifauna e 
herpetofauna) baseado no levantamento de dados secundários para caracterização regional e 
primários com levantamento de campo, conform
da flora e fauna, também é apresentado o levantamento das Unidades de Conservação. Para o 
diagnóstico do meio biótico foram consideradas a caracterização regional e local da flora e fauna 
com base nos grupos da mastofauna, avifauna e herpetofauna, sem captura.
As áreas de influência do meio biótico foram delimitadas considerando os possíveis impactos que 
poderão ocorrer sobre o meio físico, considerando a estreita relação de dependência da fauna e da 
flora no ambiente em que vivem, conforme delimitado no capítulo de área de influência.
 

9.2.1 FLORA 
9.2.1.1 Caracterização Regional 

O município de Santa Isabel situa
do bioma da Mata Atlântica. As áreas localiz
apresentam formação vegetal caracterizada por encraves florestais, em que é possível observar 
elementos característicos dos dois biomas. A Figura 9.2.1.1
divisão dos biomas do Estado de São Paulo instituída pela Resolução SMA 

Figura 9.2.1.1-1- Figura extraída do DATAGEO com a divisão dos Biomas segundo a Resolução SMA 
146 de 2017. Em azul está apresentada a área do empreendimento, em Verde o Bioma de Mata 

Área do Empreendimento

MA 

CE 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

MEIO BIÓTICO 

Este item contempla o diagnóstico da flora e fauna (mamíferos de médio e grande porte, avifauna e 
herpetofauna) baseado no levantamento de dados secundários para caracterização regional e 
primários com levantamento de campo, conforme especificado em cada item. Além do diagnóstico 
da flora e fauna, também é apresentado o levantamento das Unidades de Conservação. Para o 
diagnóstico do meio biótico foram consideradas a caracterização regional e local da flora e fauna 

da mastofauna, avifauna e herpetofauna, sem captura. 
As áreas de influência do meio biótico foram delimitadas considerando os possíveis impactos que 
poderão ocorrer sobre o meio físico, considerando a estreita relação de dependência da fauna e da 

ambiente em que vivem, conforme delimitado no capítulo de área de influência.

Caracterização Regional - AII 
O município de Santa Isabel situa-se em uma região do Estado de São Paulo marcada pela presença 
do bioma da Mata Atlântica. As áreas localizadas em regiões fronteiriças entre dois biomas 
apresentam formação vegetal caracterizada por encraves florestais, em que é possível observar 
elementos característicos dos dois biomas. A Figura 9.2.1.1-1 apresenta o mapa do DATAGEO com a 

do Estado de São Paulo instituída pela Resolução SMA nº 146 de 2017. 

Figura extraída do DATAGEO com a divisão dos Biomas segundo a Resolução SMA 
146 de 2017. Em azul está apresentada a área do empreendimento, em Verde o Bioma de Mata 

Área do Empreendimento 

MA 

Trannsição 
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Este item contempla o diagnóstico da flora e fauna (mamíferos de médio e grande porte, avifauna e 
herpetofauna) baseado no levantamento de dados secundários para caracterização regional e 

e especificado em cada item. Além do diagnóstico 
da flora e fauna, também é apresentado o levantamento das Unidades de Conservação. Para o 
diagnóstico do meio biótico foram consideradas a caracterização regional e local da flora e fauna 

As áreas de influência do meio biótico foram delimitadas considerando os possíveis impactos que 
poderão ocorrer sobre o meio físico, considerando a estreita relação de dependência da fauna e da 

ambiente em que vivem, conforme delimitado no capítulo de área de influência. 

se em uma região do Estado de São Paulo marcada pela presença 
adas em regiões fronteiriças entre dois biomas 

apresentam formação vegetal caracterizada por encraves florestais, em que é possível observar 
1 apresenta o mapa do DATAGEO com a 

146 de 2017.  

 
Figura extraída do DATAGEO com a divisão dos Biomas segundo a Resolução SMA 

146 de 2017. Em azul está apresentada a área do empreendimento, em Verde o Bioma de Mata 

CE 
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Atlântica em Amarelo listrado uma área de Transição entre o Bioma Cerrado e o Bioma de Mata 
Atlântica. 
 
O município de Santa Isabel inserido no bioma da Mata Atlântica tem fitofisionomia de Floresta 
Ombrófila Densa em contato com o Bioma Cerrado, o que caracteriza a zona de tensão, conforme 
Resolução SMA nº 146 de 2017. O conceito ecológico dessa fitofisionomia é estabelecido em função 
da ocorrência de clima estacional que determina semideciduidade da folhagem da cobertura 
florestal. Na zona tropical, a região é marcada por acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de 
verão; a zona subtropical caracteriza-se pelo clima sem período seco, porém com inverno bastante 
frio (temperaturas médias mensais inferiores a 15° C), que determina repouso fisiológico e queda 
parcial da folhagem (IBGE, 2012). 
De acordo com Mantovani (1993), a formação arbóreo-arbustiva é acompanha de alto nível de 
endemismo, representando uma formação alta, com árvores de até 35 metros de altura, onde, 
devido à topografia acidentada, as copas, por vezes, não formam uma Floresta Atlântica do Estado 
de São Paulo (Floresta Ombrófila Densa). De qualquer forma, apresenta elevada riqueza e 
diversidade de espécies arbóreo dossel contínuo, permitindo uma boa penetração de luz e, portanto, 
desenvolvimento do sub-bosque (Fundação SOS Mata Atlântica, 1991). 
Trata-se de uma floresta perenifólia em clima de elevadas temperaturas (médias de 25 °C), e alta 
precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos). Esse tipo de vegetação é 
subdividido em formações ordenadas segundo a altitude, que condiciona fisionomias diferentes. 
Segundo Veloso et al. (1991), as condições ambientais que determinam o tipo vegetacional 
apresentam relação com latitude e altitude. Ao nível do mar, a temperatura decai em 2ºC a cada 10º 
de latitude e vai diminuindo com maior intensidade na Zona Subtropical. O gradiente vertical varia de 
1 ºC para cada 100 m de altitude, porém esta relação é mais acentuada nas latitudes maiores. Com 
base nessa variação, Veloso et al. (1991) estabeleceram quatro faixas altimétricas variáveis conforme 
a latitude: Alto-Montana, Montana, Submontana e Terras Baixas. De acordo com esta classificação, 
não é possível diferenciar as florestas que recobrem a vertente ocidental das Serras do Mar e de 
Paranapiacaba daquelas que ocorrem na vertente oriental, ambas recebendo a denominação de 
Floresta Ombrófila Densa Montana. Contudo, à medida que se afasta do oceano e adentra o Planalto 
Atlântico, a Floresta Ombrófila Densa sofre uma influência progressivamente maior da Floresta 
Estacional Semidecídua e diferencia-se floristicamente das florestas da vertente oriental. 
Este aspecto da vegetação é considerado no sistema de classificação de Eiten (1970), que denomina 
Floresta Sempre-verde do Planalto para as florestas que recobrem a porção ocidental das Serras do 
Mar e de Paranapiacaba, iniciando-se na crista da Serra do Mar e estendendo-se para o interior do 
Planalto Atlântico. São florestas de transição, situadas entre as Florestas Estacionais Semidecíduas, 
típicas do interior do Estado, e as Florestas Ombrófilas que recobrem a Serrania Costeira. O gradiente 
entre uma ou outra formação está associado às variações no regime pluviométrico e substrato 
(Mantovani, 1993). Dessa forma, a vegetação é classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana 
no sistema de Veloso et al. (1991), encontra correspondência no sistema de Eiten (1970) como 
Floresta Sempre-verde do Planalto. 
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso das Terras (Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, 
1985) a área analisada enquadra-se na Classe III de terras agricultáveis. Nesta classe, enquadram-se 
as terras próprias para culturas anuais com problema simples até complexos para a manutenção da 
produtividade e conservação. Nesse contexto, o entorno da área de interesse é marcado pela cultura 
de cana-de-açúcar, silvicultura e por mineração. O uso da terra para pastagens, agricultura e 
silvicultura estabeleceu-se há muitas décadas. É possível observar pelas Figuras 9.2.1.1-2 e 9.2.1.1-3 
que a cobertura vegetal da região manteve-se com poucas alterações desde 1985.  
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Figura 9.2.1-1 - Imagem aérea de 1985 da área de interesse. Em Vermelho a ADA e em Azul a AID. (Google Earth) 

 
Figura 9.2.1-2 - Imagem aérea de 2010 da área de interesse. Em Vermelho a ADA e em Azul a AID. (Google Earth) 
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9.2.1.2 Áreas protegidas
O Quadro 9.2.1.2-1 e a Figura 9.2.1.2
estudo, incluindo o Parque Estadual de Itaberaba.
 

Quadro 9.2.1-1
 

Área Protegida 
IPE de Itaberaba Proteção Integral
Área de Proteção 

Ambiental Bacia do 
Paraíba Do Sul 

Área de Proteção 

RPPN Rio dos Pilões Reserva Particular do 
Patrimônio Natural

APA de ITAPETI Área de Proteção 

 

Figura 9.2.1-3 - Figura extraída do DATAGEO com as áreas de proteção ambiental cadastradas. Em azul está 
apresentada a área do empreendimento; em amarelo 
Mata Atlântica, em verde o Bioma de Mata Atlântica e em marrom o Bioma do Cerrado.
Os fragmentos de vegetação nativa no entorno da ADA encontram
distribuição das Reservas Legais. Não foram observadas reservas Legais de Compensação no entorno, 
conforme demonstrado na Figura
vegetação do entorno do empreendimento foram categorizados como vegetação com formação de
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio e Formação arbóreo ou arbustiva em área de Várzea. 
 

RPPN Parque Florestal 
São Marcelo 
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Áreas protegidas 
1 e a Figura 9.2.1.2-1apresentam as Unidades de Conservação próximas à área de 

estudo, incluindo o Parque Estadual de Itaberaba. 

 – Unidades de conservação próximas à área de estudo

Categoria Bioma 

Proteção Integral Bioma da Mata Atlantica 

Área de Proteção 
Ambiental Bioma da Mata Atlantica 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Bioma da Mata Atlantica 

Área de Proteção 
Ambiental Bioma da Mata Atlantica 

Figura extraída do DATAGEO com as áreas de proteção ambiental cadastradas. Em azul está 
apresentada a área do empreendimento; em amarelo listrado a Zona de Tensão entre Cerrado e Bioma de 
Mata Atlântica, em verde o Bioma de Mata Atlântica e em marrom o Bioma do Cerrado.
Os fragmentos de vegetação nativa no entorno da ADA encontram-se parcialmente protegidos pela 

gais. Não foram observadas reservas Legais de Compensação no entorno, 
na Figura 9.2.1-4. Segundo o Inventário Florestal de 2020, os fragmentos de 

vegetação do entorno do empreendimento foram categorizados como vegetação com formação de
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio e Formação arbóreo ou arbustiva em área de Várzea. 

13,40 km 

11,84 
 

2,34 km 
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1apresentam as Unidades de Conservação próximas à área de 

Unidades de conservação próximas à área de estudo 
Distância do 

empreendimento 
13,40 km 

2,34 km 

13,40 km 

11,84 km 

 
Figura extraída do DATAGEO com as áreas de proteção ambiental cadastradas. Em azul está 

listrado a Zona de Tensão entre Cerrado e Bioma de 
Mata Atlântica, em verde o Bioma de Mata Atlântica e em marrom o Bioma do Cerrado. 

se parcialmente protegidos pela 
gais. Não foram observadas reservas Legais de Compensação no entorno, 

Segundo o Inventário Florestal de 2020, os fragmentos de 
vegetação do entorno do empreendimento foram categorizados como vegetação com formação de 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio e Formação arbóreo ou arbustiva em área de Várzea.  

11,84 km 
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Figura 9.2.1-4 - Figura extraída do DATAGEO com: polígonos de reserva legal cadastradas (verde
Sicar; polígonos de APP cadastradas (laranja) no SICAR; ao redor da área de interesse com a Floresta 
Ombrófila Densa em Estágio Médio (verde);  Poligono sólido preenchido é a ADA.
 

9.2.1.3 Caracterização da Flora Local 
Nesse capitulo serão apresentados os 
 

9.2.1.4 Procedimentos Metodológicos 
A caracterização da cobertura vegetal da ADA e AID do empreendimento foi realizada a partir de três 
diferentes abordagens: 
a) Levantamento fitofisionômico;
b) Levantamento florístico; e 
c) Levantamento fiftossociológico (para a ADA).
Os levantamentos de campo dedicados ao diagnóstico da cobertura vegetal foram realizados entre 
os dias 08 e 19 de março de 2021.
 
Levantamento fitofisionômico  

As descrições das fitofisionomias existentes na AID e ADA são apresentadas com base nos 
parâmetros definidos na Resolução CONAMA nº 01/1994, que: aprovam parâmetros básicos para 
análise da vegetação de Mata Atlantica no Estado de São Paulo; estabelecem os critérios para 
definição  de vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração 
da Mata Atlântica; e da Lei nº 11.428, de 22/12/2006, que apresenta parâmetros a serem observados 
para a utilização e proteção da Mata Atlântica.
Para a caracterização das fitofisionomias da AID e ADA foi realizado um mapeamento prévio da 
cobertura vegetal, com base em imagens do Google Earth. De posse desse mapeamento preliminar 
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Figura extraída do DATAGEO com: polígonos de reserva legal cadastradas (verde
; polígonos de APP cadastradas (laranja) no SICAR; ao redor da área de interesse com a Floresta 

Ombrófila Densa em Estágio Médio (verde);  Poligono sólido preenchido é a ADA. 

Caracterização da Flora Local - AID e ADA– 
Nesse capitulo serão apresentados os materiais e métodos para a classificação da AID e da ADA.

Procedimentos Metodológicos - AID e ADA– 
A caracterização da cobertura vegetal da ADA e AID do empreendimento foi realizada a partir de três 

a) Levantamento fitofisionômico; 

c) Levantamento fiftossociológico (para a ADA). 
Os levantamentos de campo dedicados ao diagnóstico da cobertura vegetal foram realizados entre 
os dias 08 e 19 de março de 2021. 
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Figura extraída do DATAGEO com: polígonos de reserva legal cadastradas (verde-claro) no 

; polígonos de APP cadastradas (laranja) no SICAR; ao redor da área de interesse com a Floresta 

materiais e métodos para a classificação da AID e da ADA. 

A caracterização da cobertura vegetal da ADA e AID do empreendimento foi realizada a partir de três 

Os levantamentos de campo dedicados ao diagnóstico da cobertura vegetal foram realizados entre 

fitofisionomias existentes na AID e ADA são apresentadas com base nos 
parâmetros definidos na Resolução CONAMA nº 01/1994, que: aprovam parâmetros básicos para 
análise da vegetação de Mata Atlantica no Estado de São Paulo; estabelecem os critérios para 

inição  de vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração 
11.428, de 22/12/2006, que apresenta parâmetros a serem observados 

erização das fitofisionomias da AID e ADA foi realizado um mapeamento prévio da 
cobertura vegetal, com base em imagens do Google Earth. De posse desse mapeamento preliminar 
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foi realizado um primeiro levantamento percorrendo-se a ADA do empreendimento, de modo a 
identificar as fitofisionomias existentes. Os principais parâmetros utilizados para a classificação das 
isionomias vegetais foram: altura média estimada; DAP médio estimado; presença de estratificação; 
predomínio de ervas, arbustos ou árvores; presença de dossel; e grau de intervenção antrópica. 
 
Levantamento Fitossociológico 

Os estudos de campo para a amostragem fitossociológica foram realizados em março de 2021, 
quando foram analisadas áreas de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial e Médio de 
regeneração. Essas parcelas de amostragem fitossociológica foram distribuídas na área conforme 
apresentado na Figura 9.2.1.4-1 e no Quadro 9.2.1.4-1. As Fotos 9.2.1.4-1 a 9.2.1.4-26 ilustram as 
áreas amostradas no levantamento fitossociológico. 

 
Figura 9.2.1.4-1 - Delimitação das parcelas amostradas na ADA 

 

Quadro 9.2.1.4-1- Locais de instalação das parcelas para amostragem 
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Parcelas Latitude Longitude Fitofisionomia 
1 -23.363688° -46.200648° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
2 -23.363438° -46.201042° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
3 -23.363307° -46.200665° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
4 -23.363178° -46.200980° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
5 -23.364180° -46.204252° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
6 -23.364831° -46.203920° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
7 -23.364667° -46.202185° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
8 -23.364833° -46.203173° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
9 -23.364466° -46.200875° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 

10 -23.364946° -46.202551° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
11 -23.362785° -46.202384° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
12 -23.362351° -46.201383° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
13 -23.361928° -46.201665° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
14 -23.361309° -46.201462° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
15 -23.365940° -46.205829° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 

16 -23.365985° -46.206949° AID Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Médio 

17 -23.364904° -46.206432° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
18 -23.365417° -46.205773° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
19 -23.364746° -46.205881° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
20 -23.364137° -46.205468° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
21 -23.363724° -46.204839° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
22 -23.363132° -46.204185° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
23 -23.362824° -46.203643° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
24 -23.362001° -46.204397° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
25 -23.362129° -46.203837° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
26 -23.361559° -46.203608° Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 
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Foto 9.2.1.4-1 - Parcela 1 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-2 - Parcela 2 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-3 - Parcela 3 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-4 - Parcela 4 Floresta em estágio médio 
de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-5 - Parcela 5 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1-6 - Parcela 6 Floresta em estágio médio de 
regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-7 - Parcela 7 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-8 - Parcela 8 Floresta em estágio médio 
de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-9 - Parcela 9 Floresta em estágio médio 
de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-10 - Parcela 10 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-11 - Parcela 11 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-12 - Parcela 12 Floresta em estágio 
médio de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-13 - Parcela 13 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-14 - Parcela 14 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-15 - Parcela 15 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-16 - Parcela 16 Floresta em estágio 
médio de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-17 - Parcela 17 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-18 - Parcela 18 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-19 - Parcela 19 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-20 - Parcela 20 Floresta em estágio 
médio de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-21 - Parcela 21 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-22 - Parcela 22 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-23 - : Parcela 23 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-24 - Parcela 24 Floresta em estágio 
médio de regeneração 
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Foto 9.2.1.4-25 - Parcela 25 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
Foto 9.2.1.4-26 - Parcela 26 Floresta em estágio 
médio de regeneração 

 
O método fitossociológico utilizado foi o de parcelas de 4 m x 25 m, tendo-se alocado 26 parcelas ao 
longo ADA (Figura 9.2.1.4-1 e Quadro 9.2.1.4-1). 
Foram amostrados indivíduos arbóreos com DAP (diâmetro a 1,30 m de altura do solo) igual ou 
superior a 5 cm, através de fita diamétrica. No caso de um dos ramos de uma árvore possuir o 
critério adotado, os demais ramos foram mensurados (todos e posteriormente somados). Para cada 
árvore foram registrados o diâmetro (DAP) e a altura (estimada). Dentro da parcela, foi realizado 
inventário qualitativo das espécies de sub-bosque, dessa forma, o dossel foi amostrado 
quantitativamente e qualitativamente, enquanto o sub-bosque (indivíduos que não atingiram 5 cm 
de DAP) foi amostrado qualitativamente. 
Para cada fitofisionomia amostrada, elaborou-se uma curva cumulativa de espécies em função do 
número de unidades amostrais (curva do coletor), procedimento este indicativo da suficiência 
amostral.  
A seguir, na Tabela 9.2.1.5-1, são apresentados os parâmetros fitosociológicos (Müller-Dombois & 
Ellenberg, 1974; Matteucci & Colma, 1982) avaliados para a caracterização da cobertura vegetal da 
AID e ADA, exclusivamente para os exemplares que compõem o dossel. 
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Tabela9.2.1.5-1 - Parâmetros Fitosociológicos 

Densidade absoluta (DA) 
número de indivíduos da espécie i 

número total de indivíduos 

Densidade relativa (DR) 
número de indivíduos da espécie i ×100 

número total de indivíduos 

Frequência absoluta (FA) número de indivíduos da espécie i 
número total de unidades amostrais 

Frequência relativa (FR) 
frequência absoluta da espécie i 

somatória das frequências absolutas de todas as 
espécies 

Dominância absoluta (DoA) área basal da espécie i 
área 

Dominância relativa (DoR) dominância absoluta da espécie i × 100 
somatória das dominâncias absolutas de todas 

as espécies 
VI (índice de valor de importância) (DR + FR + DoR) 

Área Basal (ab)       π(diâmetro2÷ 4) 
 
Levantamento Florístico 

O levantamento florístico foi realizado pelo método de caminhamento. Para tanto, foram feitas 
coletas aleatórias de plantas preferencialmente férteis (com flor ou fruto) e estéreis para elaboração 
da listagem. Algumas espécies não reconhecidas em campo foram coletadas e prensadas para 
posterior identificação. Para todas as espécies adotou-se o sistema de classificação apresentado por 
A.P.G. IV (2016). 
A identificação de espécies vegetais ameaçadas, encontradas no levantamento da vegetação, foi 
realizada por meio de consulta aos seguintes documentos: 
� Portaria MMA nº 493, de 16/12/2014, a qual publica a Lista de Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção. 
� Lista das Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources – Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2017. 
� Lista das Espécies da flora com ocorrência no Brasil publicada pela Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 
� Resolução SMA N° 57, de 05/06/2016, a qual publica a segunda revisão da lista oficial das 

espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. 
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9.2.1.5 Resultados 
Usos do solo na AID 

A paisagem da Pedreria Dovalle caracteriza-se pela alternância de estágios sucessionais da Mata 
Atlântica,uma vez que não há fatores que condicionem outras fisionomias. As formações secundárias 
são resultantes do histórico de perturbações como, por exemplo, supressão, fragmentação e usos 
agrícolas, aos quais estes ambientes foram submetidos. Ainda que a matriz da AID seja formada por 
vegetação nativa, verifica-se a presença de ambientes intensamente antropizados, destacando-se as 
estradas, minerações e residências. 
A partir dos dados de campo e dos padrões observados em imagens do Google Earth (2019), foi 
possível identificar as seguintes fitofisionomias na AID: Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial, 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio e Campo Antrópico. 
 10.2-2 Usos do Solo na AID 
Fitofisionomias na AID e ADA 

A seguir, são apresentadas as principais características de cada uma das fitofisionomias registradas 
na AID e algumas delas também registradas na ADA do empreendimento. 
 
Campo Antrópico 
Trata-se de formações de origem antrópica. Esta fitofisionomia caracteriza-se por ser dominada por 
espécies herbáceas exóticas, por apresentar altura de até 2 m, ausência de trepadeiras, epífitas e 
serapilheira. Ao longo destas áreas, a dominância é de gramíneas que aparece em formações 
praticamente puras ou entremeadas por alguns poucos indivíduos arbóreos isolados, conforme 
pode-se observar, a seguir, na Foto 9.2.1.5-1. 
 
 

 
Foto 9.2.1.5-1 - Aspectos do Campo Antrópico na AID 
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Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial 

Esta fisionomia desenvolve-se em terrenos sob grande influência antrópica e se apresentam sem uso 
por período de alguns poucos anos. Apresenta vegetação bastante alterada, com variações que vão 
desde formações com predomínio de uma única espécie, até formações de porte florestal baixo, com 
gradientes de densidades formados principalmente por arbustos e arvoretas. 
Trata-se de uma vegetação com baixa riqueza de espécies, ausência de estratificação, presença de 
árvores com diâmetro variando em torno de 8 cm e altura média de 5 m (Foto 9.2.1.5-2). Espécies 
pioneiras e secundárias iniciais, características (e frequentes) desta formação são: vassourinha 
(Baccharis spp., Asteraceae), capixingui (Croton floribundus), crindiúva (Trema micrantha), aroeira 
(Schinus terebinthifolius), leiteiro (Sapium glandulatum), tapiás (Alchornea glandulosa), vassoura 
(Piptocarpha sp.), capororoca (Myrsine umbellata), embaúbas (Cecropia sp.). 
As epífitas e trepadeiras são raras e a serapilheira, quando presente, é descontínua, formando uma 
camada fina e pouco decomposta. 

 
Foto 9.2.1.5-27 - Aspectos de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial na AID 

 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 

A Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de regeneração caracteriza-se pelo dossel fechado 
(Foto 9.2.1.5-3), com altura total média de 8 m e diâmetro médio de cerca de 15 cm. A camada de 
serapilheira varia de espessura média a alta. 
No dossel, são comuns espécies de grande porte como pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tapiás 
(Alchornea sidifolia, A. glandulosa), capororocas (Myrsine umbellata, M. umbrosa), capinxigui (Croton 
floribundus) e jerivás (Syagrus rommanzoffiana). 
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As espécies de estágios mais avançados, presentes no dossel, são camboatás (Cupania oblongifolia), 
camboatá-branco (Matayba elaeagnoides), canelas (Ocotea spp., Nectandra oppositifolia), manacás 
(Tibouchina pulchra), jacarandá-bico-de-pato (Machaerium nictitans), entre outras. 
O sub-bosque é formado por espécies arbustivas e indivíduos jovens das espécies presentes no 
dossel. Exemplares comuns e típicos são orelha-de-elefante (Bathysa australis), capororocas 
(Myrsine umbellata), Amaioua intermedia. O estrato herbáceo é formado por marantáceas, 
rubiáceas e leguminosas. As lianas pertencem às famílias bignoniáceas, sapindáceas, malpighiáceas, 
leguminosas, composta. As epífitas estão presentes em média quantidade. 

 
Foto 9.2.1.5-3- Aspectos de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio na AID 

 
ADA 

A ADA é a área onde serão realizadas as atividades da mineração. Parte desta área está ocupada por 
florestas nativas e outra parte trata-se de uma formação de campo antrópico. Durante a amostragem 
fitossociológica realizada em remanescentes de Floresta Ombrófila Densa em Estágio médio do 
processo de sucessão secundária foi identificado um total de 95 espécies incluídos as do dossel e as 
do sub-bosque (Quadro 9.2.1.5-2). 
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Quadro 9.2.1.5-2- LevantamentoFlorístico 

Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira Pimenteira Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Pau-de-mastro Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Apocynaceae Tabernaemontana fuchsiaefolia Leiteiro Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Arecaceae Acrocomia aculeata Macaúba Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Arecaceae Geonoma gamiova Palmeira-gamiova Nativa zoo  NP Arvoreta Subbosque 

Arecaceae Geonoma schottiana Gamiova Nativa zoo  NP Arvoreta Subbosque 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá Nativa zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia Alecrim do campo Nativa Ane  P Arvoreta Subbosque 

Asteraceae Vernonia polyanthes Assa-peixe Nativa Ane  P Arvoreta Subbosque 

Asteraceae Vernoanthura phosphorica Cambará-guaçu Nativa Ane  p Arbustiva Dossel/ Subbosque 

Bambusoideae Guadua angustifolia Taquaras Nativa Aut  P Herbaceae Subbosque 

Bambusoideae Olyra obliquifolia Bambu Nativa aut  P herbaceae Subbosque 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus 
Ipê-amarelo-do-
Campo Nativa Ane  NP Árvore Dossel 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus 
Ipê-de Sete Folha 
Roxo Nativa Ane  NP Árvore Dossel  

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Ipê-rosa Nativa Ane  NP Árvore Subbosque 

Bignoniaceae Handroanthus pentaphylla Ipê de El Salvador Exótica Ane  P Árvore Subbosque 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha Caroba Nativa Ane  P Árvore Subbosque 
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Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Bignoniaceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Bromeliaceae Vriesea hieroglyphica Bromelia Nativa Auto  NP Herbaceae Subbosque 

Bromeliaceae Vriesea unilateralis Bromelia  Nativa Auto  NP Herbaceae Subbosque 

Calphyllaceae Calophyllum brasiliense Guanandi Nativa Zoo  Np Árvore Dossel/ Subbosque 

Cannabaceae Trema micrantha Crindiúva Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Celastraceae Maytenus aquifolia Espinheira-santa Nativa Zoo  NP Árvore Subbosque 

Cyatheaceae Cyathea delgadii Cyatea delgardi Nativa aut  P Pteridofita Subbosque 

Ebenaceae Diospyros inconstans Marmelinho Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Tapiá-guaçu Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Euphorbiaceae Aparisthmium cordatum Pau-taquara Nativa Aut  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Euphorbiaceae Croton floribundus Caixeta Nativa Aut  P Árvore Subbosque 

Euphorbiaceae Croton urucana Sangra d'água Nativa Aut  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum Pau-de-leite Nativa zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana Branquinho Nativa Aut  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Fabaceae Bauhinia forficata Unha de Vaca Nativa Aut  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Fabaceae Crotalaria juncea Crotalaria  Exótica Aut  P Arvoreta Subbosque 

Fabaceae Dalbergia frutescens Assapuva Nativa Ane  P Árvore Dossel  

Fabaceae Inga sessilis  Inga-ferradura Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 
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Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Fabaceae Machaerium acutifolium Bico-de-pato Nativa Ane  NP Arbusto Dossel/ Subbosque 

Fabaceae Machaerium hirtum Barreiro Nativa Ane  NP Árvore Dossel 

Fabaceae Machaerium nyctitans Caviúna Nativa Ane  NP Árvore Dossel  

Fabaceae Machaerium villosum Acarandá-paulista Nativa Ane  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré Nativa Aut  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Fabaceae Schizolobium parahyba Guapuruvu Nativa aut  P Árvore Dossel  

Fabaceae Senegalia polyphylla Monjoleiro Nativa Aut  P Árvore Dossel  

Heliconiaceae Heliconia angusta Heliconia Nativa Aut  NP Herbáceae Subbosque 

Lamiaceae Aegiphila integrifólia Tamanqueira Nativa Zoo  p Arbóreo Dossel  

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Lauraceae Endlicheria paniculata Canela Frade nativa zoo  NP Árvore Dossel 

Lauraceae Nectandra megapotamica Canelinha Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Canela Amarela Nativa Zoo  p Árvore Dossel/ Subbosque 

Lauraceae Ocotea silvestris Canela do Campo Nativa Zoo  NP Árvore Dossel 

Lauraceae Ocotea velutina Canelão amarelo Nativa Zoo  p Árvore Dossel 

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira Nativa Ane  P Árvore Dossel 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis Hibisco rosa Exótico auto  P Arbusto Subbosque 

Malvaceae Hibiscus tiliaceus Algodoeiro de  praia Exótica Ane  P Árvore Subbosque 
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Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Malvaceae Luehea candicans Açoita-cavalo Nativa Ane  P Arbórea Dossel/ Subbosque 

Melastomataceae Leandra australis Leandra Nativa Ane  Np Arvoreta Subbosque 

Meliaceaee Cabralea canjerana Canjerana Nativa zoo  NP Árvore Dossel 

Meliaceaee Cedrela fissilis Cedro Nativa Zoo VU NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Monimiaceae Mollinedia pachysandra Molinedia NAtiva Zoo  Np arvoreta Subbosque 

Moraceae Ficus citrifolia Figueira Nativa zoo  NP Árvore Subbosque 

Moraceae Sorocea bonplandii Cincho Nativa Zoo  P Árvore Subbosque 

Musaceae Musa paradisiaca Bananeira Nativa Zoo  P herbaceae Subbosque 

Myrsinaceae Ardisia ambígua Capororoquinha Nativa ane  NP Arvoreta Dossel/ Subbosque 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Gabiroba-árvore Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Myrtaceae Eugenia florida Pitanga-preta Nativa zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Myrtaceae Myrcia multiflora Cambui Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Myrtaceae Myrcia splendens Coração-tinto Nativa Zoo  NP Arbusto Subbosque 

Peraceae Pera glabrata Tamanqueira Nativa zoo  P Árvore Dossel 

Piperaceae Piper amalago Falso-jaborandi Nativa Zoo  NP Arvoreta Subbosque 

Piperaceae Piper arboreum Falso-jaborandi Nativa Zoo  NP Arvoreta Subbosque 

Piperaceae Pothomorphe umbellata Pariparoba Nativa Zoo  NP Arvoreta Subbosque 

Poaceae Brachiaria decumbens Braquiária Exótica aut  p herbaceae Subbosque 
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Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Pteridaceae  Adiantum capillus-veneris Avenca Nativa aut  Np Pteridofita Subbosque 

Rosaceae Eryobotria japônica Nespera Exótica Zoo  P Arbórea Subbosque 

Rosaceae Prunus myrtifolia Pessegueiro Nativa zoo  NP Árvore Subbosque 

Rubiaceae Bathysa australis 
Quina de Santa 
Catarina Nativa Aut  NP Árvore Subbosque 

Rubiaceae Coffea arabica Café Exótica Zoo  P Arvoreta Subbosque 

Rubiaceae Genipa americana L. Janipapeiro Nativa Zoo  NP Arvore Dossel 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Cafézinho- do-mato Nativa Zoo  NP Arbusto Subbosque 

Rutaceae Citrus limonea Limoeiro Exótica Zoo  P Arvoreta Subbosque 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Guaxupita Nativa Aut  Np Árvore Dossel 

Rutaceae Esenbeckia leiocarpa Guaratã Nativa Aut  NP Árvore Dossel 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-porca Nativa Zoo  NP Árvore Subbosque 

Salicaceae Casearia sylvestris Guaçatonga Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Sapindaceae Allophylus edulis Chal-chal Nativa Zoo  P Árvore Subbosque 

Sapindaceae Cupania vernalis Camboatá Nativa Zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Camboatã-branco Nativa zoo  NP Árvore Dossel/ Subbosque 

Sapindaceae Paullinia meliifolia Trepadeira Nativa zoo  Np Herbaceae Subbosque 

Solanaceae Acnistus arborescens Marianeira Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Joá Nativa zoo  P Árvore Dossel  
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Familia Espécie Nome Popular Origem Dispersão Grau de 
ameaça Sucessão Ecológica Formas de Vida Extrato 

Solanaceae  Solanum lycopersicum Tomate Exótica Zoo  P Arvoreta Subbosque 

Solanaceae Solanum paniculatta Jurubeba Nativa Zoo  P Arvoreta Subbosque 

Urticaceae Cecropia hololeuca Embaúba-prateada Nativa Zoo QA P Árvore Dossel/ Subbosque 

Urticaceae Cecropia pachystachya Emabúba Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 

Urticaceae Urera baccifera Urtiga mansa Nativa Zoo  NP Arvoreta Dossel/ Subbosque 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Pau-viola Nativa Zoo  P Árvore Dossel/ Subbosque 
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Foram observadas duas espécies com grau de ameaça, Cedrela fissilis (Cedro Rosa) classificada como 
vulnerável e Cecropia Hololeuca (Embauba prateada) classificada como Quase Ameaçada. 
A espécie a Cedrela fissilis (Cedro Rosa) apresenta uma ocorrência absoluta no dossel de 7,77% das 
espécies ocorreu no sobosque nas parcelas 6, 15, 16 e 21 e no dossel ocorrem nas parcelas 3 e 16. A 
Figura 9.2.1.5-1 apresenta a localização dos exemplares com grau de ameaça e a Tabela 9.2.1.5-3. 
 

 
Figura 9.2.1.5-1 - Delimitação das parcelas amostradas na ADA e AID e a localização das espécies ameaçadas, 
em vermelho, com a ocorrência da espécie Cedrela fissilis (Cedro Rosa) 
 

Tabela9.2.1.5-3 -Locais de Ocorrência das Espécies Ameaçadas 

Parcelas Latitude Longitude 
Cedrela fissilis 
(Cedro Rosa) 

3 -23.363307° -46.200665° X 
6 -23.364831° -46.203920° X 
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Essa espécie apresentam uma boa representativadade na AID e na AII a remoção desses exemplares 
na ADA apesar de constituir um impacto ainda sim pode 
presença de parques e outros fragmentos agem como repositório e abrigam ainda essa espécie.
 
• Suficiência Amostral 

O número de espécies estimado para o fragmento florestal em estágio médio estudado foi 118, 
considerando-se o estimador Chao 2. Considerando
que a amostragem abrangeu 80,5% da riqueza estimada. Essa porcentagem revela que a 
amostragem foi adequada para a caracterização desta vegetação (estrutura e florística), ate
aos objetivos deste estudo (Figura 9.2.1.5

Figura 9.2.1.5-2 - Curvas observada e estimada do número de espécies obtidas na amostragem 
fitossociológica realizada na área do empreendimento 

 

• Riqueza de espécies 
 

A amostragem quantitativa registrou 95 espécies de 38 famílias. Fabaceae destacou
família mais rica com 11 espécies, contribuindo com 11,6% da riqueza total (
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Latitude Longitude 
Cedrela fissilis
(Cedro Rosa)

-23.365940° -46.205829° X
-23.365985° -46.206949° X
-23.363724° -46.204839° X

Essa espécie apresentam uma boa representativadade na AID e na AII a remoção desses exemplares 
na ADA apesar de constituir um impacto ainda sim pode ser considerado pequeno uma vez que a 
presença de parques e outros fragmentos agem como repositório e abrigam ainda essa espécie.

O número de espécies estimado para o fragmento florestal em estágio médio estudado foi 118, 
se o estimador Chao 2. Considerando-se as 95 espécies registradas, podemos notar 

que a amostragem abrangeu 80,5% da riqueza estimada. Essa porcentagem revela que a 
amostragem foi adequada para a caracterização desta vegetação (estrutura e florística), ate
aos objetivos deste estudo (Figura 9.2.1.5-2).  

Curvas observada e estimada do número de espécies obtidas na amostragem 
fitossociológica realizada na área do empreendimento  

quantitativa registrou 95 espécies de 38 famílias. Fabaceae destacou
família mais rica com 11 espécies, contribuindo com 11,6% da riqueza total (
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Cedrela fissilis 
(Cedro Rosa) 

X 
X 
X 

Essa espécie apresentam uma boa representativadade na AID e na AII a remoção desses exemplares 
ser considerado pequeno uma vez que a 

presença de parques e outros fragmentos agem como repositório e abrigam ainda essa espécie. 

O número de espécies estimado para o fragmento florestal em estágio médio estudado foi 118, 
se as 95 espécies registradas, podemos notar 

que a amostragem abrangeu 80,5% da riqueza estimada. Essa porcentagem revela que a 
amostragem foi adequada para a caracterização desta vegetação (estrutura e florística), atendendo 

 
Curvas observada e estimada do número de espécies obtidas na amostragem 

quantitativa registrou 95 espécies de 38 famílias. Fabaceae destacou-se como a 
família mais rica com 11 espécies, contribuindo com 11,6% da riqueza total (Tabela9.2.1.5-4). 
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Bignoniaceae e Euphorbiaceae contribuíram com 6 espécies cada (6,3%). Essas famílias são 
características do estrato arbóreo da vegetação presente na Região Metropolitana de São Paulo, que 
possui elementos da Floresta Pluvial de Encosta Atlântica e da Floresta Estacional Semidecidual. 
Lauraceae (5 espécies, 5,3%) é comum no dossel; Myrtaceae (4 espécies, 4,2%) é mais comum no 
sub-dossel e sub-bosque.  
 
Tabela 9.2.1.5-4- Riqueza de espécies na porção leste da ADA. NI = número de indivíduos, % NI = 
percentual em relação ao número total de indivíduos, NS = número de espécies, % SP = percentual 
em relação ao número total de espécies 

Famílias NI % NI NS % NS 
Anacardiaceae 3 0,37 1 1,05 
Annonaceae 8 1,00 1 1,05 
Apocynaceae 3 0,37 1 1,05 
Arecaceae 103 0,87 4 4,21 
Asteraceae 7 12,86 3 3,16 
Bambusoideae 17 2,12 2 2,11 
Bignoniaceae 13 1,62 6 6,32 
Bromeliaceae 4 0,50 2 2,11 
Calphyllaceae 8 1,00 1 1,05 
Cannabaceae 26 3,25 1 1,05 
Celastraceae 4 0,50 1 1,05 
Cyatheaceae 3 0,37 1 1,05 
Ebenaceae 7 0,87 1 1,05 
Euphorbiaceae 133 16,60 6 6,32 
Fabaceae 105 13,11 11 11,58 
Heliconiaceae 20 2,50 1 1,05 
Lamiaceae 5 0,62 2 2,11 
Lauraceae 26 3,25 5 5,26 
Malvaceae 9 1,12 4 4,11 
Melastomataceae 4 0,50 1 1,05 
Meliaceaee 7 0,87 2 2,11 
Monimiaceae 1 0,12 1 1,05 
Moraceae 8 1,00 2 2,11 
Musaceae 1 0,12 1 1,05 
Myrsinaceae 3 0,37 1 1,05 
Myrtaceae 20 2,50 4 4,21 
Peraceae 1 0,12 1 1,05 
Piperaceae 26 3,25 3 3,16 
Poaceae 3 0,37 1 1,05 
Pteridaceae 

2 0,25 1 1,05 
Rosaceae 2 0,25 2 2,11 
Rubiaceae 22 2,75 4 4,21 
Rutaceae 13 1,62 4 4,21 
Salicaceae 9 1,12 1 1,05 
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Famílias NI % NI NS % NS 
Sapindaceae 119 14,86 4 4,21 
Solanaceae 8 1,00 4 3,16 
Urticaceae 43 5,37 3 3,16 
Verbenaceae 5 0,62 1 1,05 

 
Comparando a distribuição das espécies nos extratos, dossel e sub-bosque, foi observado que 19,1% 
das espécies foram observadas exclusivamente no dossel, 43,6% exclusivamente no sub-bosque. 37,2 
% das espécies foram observadas em ambos os extratos o que é considerado comum em estágios 
médios de regeneração, uma vez que o sub-bosque em geral é formado por indivíduos jovens das 
espécies que compõem o dossel (Figura 9.2.1.5-3). 
 

 
Figura 9.2.1.5-3 – Gráfico de distribuição de espécies nos extratos dossel e sub-bosque 

 
Na amostragem fitossociológica, em que foram adotadas apenas as espécies do dossel 
(levantamento quantitativo e qualitativo), foram registradas 57 espécies. As espécies mais 
relevantes, segundo o VI (Valor de Importância), foram: sangra-d’água (Croton urucana), camboatã 
(Cupania vernalis) e pau jacaré (Piptadenia gonoacantha) (Tabela 9.2.1.5-4). A sangra-d’água (Croton 
urucana) é uma planta decidua, heliófita, higrófilas. Ocorre em formações secundária, onde chega a 
formar populações quase puras. É encontrada da Bahia ao Rio Grande do Sul em várias formações. O 
camboatã (Cupania vernalis) é uma planta semidecidua, heliófita, higrófilas característica da mata 
pluvial atlântica. Ocorre em todos os estágios de formação secundária. Ocorrendo do Mato Grosso 
do Sul e Minas Gerais até o Rio Grande do Sul em quase todas as formações e em todos estágios 
sucessionais. Em relação ao pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) trata-se de uma espécie heliófita, 
semidecídua. Ocorre em densidade alta em formações como capoeiras e capoeirões. A distribuição 
geográfica vai desde o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul até Santa Catarina (LORENZI, 
2000). 
 

19,1%

37,2%
43,6%

Dossel Dossel/Subbosque Subbosque

Número de Espécies
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Tabela 9.2.1.5-4- Amostragem de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração. Legenda: NI – número de indivíduos, DA – densidade absoluta, DR – 
densidade relativa, NO – número de ocorrências, FA – frequência absoluta, FR – frequência relativa, DoA, - dominância absoluta, DoR – dominância relativa, VI – valor 
de importância, VC – valor de cobertura 

Espécies NI DA DR NO FA FR DoA DoR VI VC 
Schinus terebinthifolius 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0031 0,0906 0,7527 0,3043 

Xylopia brasiliensis 5 0,0019 1,0684 4 0,1538 1,7937 0,0635 1,8695 4,7316 2,9379 
Tabernaemontana fuchsiaefolia 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0019 0,0567 0,7188 0,2703 

Acrocomia aculeata 23 0,0088 4,9145 10 0,3846 4,4843 0,2108 6,2089 15,6078 11,1235 
Syagrus romanzoffiana 40 0,0154 8,5470 16 0,6154 7,1749 0,3669 10,8090 26,5309 19,3560 

Vernoanthura phosphorica 4 0,0015 0,8547 2 0,0769 0,8969 0,0415 1,2237 2,9752 2,0784 
Handroanthus chrysotrichus 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0019 0,0567 0,7188 0,2703 
Handroanthus heptaphyllus 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0058 0,1700 0,8321 0,3836 
Handroanthus impetiginosus 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0096 0,2833 1,6075 0,7106 

Miconia cinnamomifolia 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0027 0,0793 0,7414 0,2930 
Calophyllum brasiliense 6 0,0023 1,2821 6 0,2308 2,6906 0,0231 0,6798 4,6524 1,9619 

Trema micrantha 22 0,0085 4,7009 9 0,3462 4,0359 0,1027 3,0252 11,7619 7,7260 
Diospyros inconstans 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0031 0,0906 1,4149 0,5180 

Croton urucana 86 0,0331 18,3761 23 0,8846 10,3139 0,6069 17,8790 46,5690 36,2551 
Alchornea sidifolia 15 0,0058 3,2051 8 0,3077 3,5874 0,0912 2,6852 9,4778 5,8904 

Aparisthmium cordatum 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0146 0,4305 1,0927 0,6442 
Sapium glandulosum 4 0,0015 0,8547 3 0,1154 1,3453 0,0335 0,9857 3,1857 1,8404 

Sebastiania commersoniana 2 0,0008 0,4274 1 0,0385 0,4484 0,0088 0,2606 1,1364 0,6879 
Bauhinia forficata 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0019 0,0567 0,7188 0,2703 

Dalbergia frutescens 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0031 0,0906 0,7527 0,3043 
Inga sessilis  2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0108 0,3172 1,6415 0,7446 

Machaerium acutifolium 3 0,0012 0,6410 3 0,1154 1,3453 0,0115 0,3399 2,3262 0,9809 
Machaerium hirtum 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0423 1,2463 2,5705 1,6737 

Machaerium nyctitans 5 0,0019 1,0684 5 0,1923 2,2422 0,0381 1,1217 4,4322 2,1901 
Machaerium villosum 3 0,0012 0,6410 2 0,0769 0,8969 0,0308 0,9064 2,4443 1,5474 
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Espécies NI DA DR NO FA FR DoA DoR VI VC 
Piptadenia gonoacantha 54 0,0208 11,5385 18 0,6923 8,0717 0,5354 15,7716 35,3818 27,3100 
Schizolobium parahybae 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0065 0,1926 1,5168 0,6200 

Senegalia polyphylla 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0212 0,6232 1,9474 1,0505 
Aegiphila integrifólia 1 0,0004 0,2137 2 0,0769 0,8969 0,0096 0,2833 1,3938 0,4969 
Vitex megapotamica 2 0,0008 0,4274 1 0,0385 0,4484 0,0058 0,1700 1,0457 0,5973 

Endlicheria paniculata 2 0,0008 0,4274 1 0,0385 0,4484 0,0135 0,3966 1,2723 0,8239 
Nectandra megapotamica 7 0,0027 1,4957 3 0,1154 1,3453 0,0619 1,8242 4,6652 3,3199 

Nectandra oppositifolia 4 0,0015 0,8547 4 0,1538 1,7937 0,0235 0,6911 3,3396 1,5458 
Ocotea silvestres 3 0,0012 0,6410 2 0,0769 0,8969 0,0115 0,3399 1,8778 0,9809 
Ocotea velutina 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0146 0,4305 1,7548 0,8579 
Ceiba speciosa 3 0,0012 0,6410 3 0,1154 1,3453 0,0231 0,6798 2,6661 1,3208 

Luehea candicans 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0031 0,0906 0,7527 0,3043 
Cabralea canjerana 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0212 0,6232 1,2853 0,8368 

Cedrela fissilis 2 0,0008 0,4274 2 0,0769 0,8969 0,0115 0,3399 1,6641 0,7673 
Ardisia ambígua 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0019 0,0567 0,7188 0,2703 

Campomanesia xanthocarpa 3 0,0012 0,6410 2 0,0769 0,8969 0,0081 0,2379 1,7758 0,8790 
Eugenia florida 4 0,0015 0,8547 2 0,0769 0,8969 0,0100 0,2946 2,0461 1,1493 

Myrcia multiflora 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0031 0,0906 0,7527 0,3043 
Pera glabrata 1 0,0004 0,2137 2 0,0769 0,8969 0,0096 0,2833 1,3938 0,4969 

Genipa americana L. 3 0,0012 0,6410 3 0,1154 1,3453 0,0181 0,5325 2,5188 1,1735 
Esenbeckia grandiflora 3 0,0012 0,6410 1 0,0385 0,4484 0,0038 0,1133 1,2028 0,7543 
Esenbeckia leiocarpa 2 0,0008 0,4274 1 0,0385 0,4484 0,0069 0,2039 1,0797 0,6313 

Casearia sylvestris 4 0,0015 0,8547 4 0,1538 1,7937 0,0396 1,1670 3,8154 2,0217 
Allophylus edulis 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0019 0,0567 0,7188 0,2703 
Cupania vernalis 72 0,0277 15,3846 21 0,8077 9,4170 0,4138 12,1913 36,9929 27,5759 

Matayba elaeagnoides 10 0,0038 2,1368 7 0,2692 3,1390 0,1127 3,3197 8,5955 5,4565 
Acnistus arborescens 3 0,0012 0,6410 2 0,0769 0,8969 0,0185 0,5438 2,0817 1,1849 

Solanum granulosoleprosum 1 0,0004 0,2137 1 0,0385 0,4484 0,0031 0,0906 0,7527 0,3043 
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Espécies NI DA DR NO FA FR DoA DoR VI VC 
Cecropia hololeuca 5 0,0019 1,0684 3 0,1154 1,3453 0,0569 1,6769 4,0905 2,7452 

Cecropia pachystachya 25 0,0096 5,3419 11 0,4231 4,9327 0,1719 5,0646 15,3392 10,4065 
Urera bacífera 5 0,0019 1,0684 5 0,1923 2,2422 0,0085 0,2493 3,5598 1,3176 

Citharexylum myrianthum 4 0,0015 0,8547 3 0,1154 1,3453 0,0138 0,4079 2,6079 1,2626 
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• Indices de Diversidade 
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) obtido para a área amostrada foi de 2,99 e o índice 
de Equabilidade (J) foi de 0,74 (Tabela 9.2.1.5.-5), valores compatíveis com os apresentados para 
outras áreas próximas com estágio médio de regeneração (Melo & Mantovani, 1994). 
 
Tabela 9.2.1.5-5 - Quadro com valores dos Índices de Diversidade e de Equitabilidade. Legenda: NS – número 
de espécies, NI – número de indivíduos, H’- índice de diversidade de Shannon-Weaver, J’- equabilidade de 
Pielou 

Parcelas NS NI H' J' 
P1 8 25 1,62 0,78 
P2 9 16 2,05 0,93 
P3 6 12 1,47 0,82 
P4 6 10 1,75 0,98 
P5 9 17 2,10 0,96 
P6 8 12 1,98 0,95 
P7 11 21 2,14 0,89 
P8 11 18 2,26 0,94 
P9 4 7 1,35 0,98 

P10 10 16 2,10 0,91 
P11 7 8 1,91 0,98 
P12 10 19 2,09 0,91 
P13 10 15 2,08 0,90 
P14 9 19 2,09 0,95 
P15 7 16 1,84 0,95 
P16 13 21 2,37 0,92 
P17 8 23 1,92 0,92 
P18 7 22 1,51 0,78 
P19 9 17 2,07 0,94 
P20 8 23 1,69 0,81 
P21 6 29 0,83 0,46 
P22 9 24 1,82 0,83 
P23 5 15 1,21 0,75 
P24 9 17 1,88 0,85 
P25 10 29 1,88 0,81 
P26 11 15 2,25 0,94 

Área amostrada 57 466 2,99 0,74 
 
• Análises do diâmetro e da altura total 

Em relação à estrutura, esta fitofisionomia apresentou diâmetro médio de 18,89 cm. A distribuição 
diamétrica (Figura 9.2.1.5-4) mostra que esta fitofisionomia é composta por árvores de pequeno a 
médio porte, com elevada concentração de indivíduos até 20 cm, ou seja, 71,4%. Na classe que inclui 
os DAPs de 21 a 30 cm é observado 12,9%, e apresentando diâmetros a partir de 31 cm foi observado 
15,6 % dos indivíduos analisados durante a amostragem fitossociológica. 
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Figura 9.2.1.5-4- Distribuição das classes de diâmetro dos indivíduos amostrados na área em Estágio Médio de 
Regeneração  
 
A altura média verificada nessa fitofisionomia foi de 11,65 m. A distribuição de alturas totais, 
representada na Figura 9.2.1.5-5demonstra que 41,9% dos indivíduos apresentam alturas de 6 a 10 m, 
enquanto 49,7% pertencem à classe que reúne os indivíduos com altura acima de 11 m. Apenas 8,4% 
dos indivíduos amostrados apresentaram altura até 5 metros de. Nenhum indivíduo registrado 
durante as amostragens fitossociológicas apresentou altura superior a 5 m. O valor de 325,55 m³ é o 
valor de volume lenhoso para a área das parcelas. Ao multiplicar pela área total de estudo, o volume 
lenhoso é de aproximadamente 26.860,00 m³. 

38,8%

32,6%

12,9%
9,4%

4,9%
1,1% 0,2%

5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100
Classes de DAP (m)

Número de indivíduos arbóreos registrados no dossel 
por classe de DAP
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Figura 9.2.1.5-5- Distribuição das classes de altura dos indivíduos amostrados na área em Estágio Médio de 
Regeneração  
 
Tabela 9.2.1.5-6- Quadro com valores de diâmetro, altura e volume lenhoso. Legenda: NS – número de 
espécies, NI – número de indivíduos, Soma AB – soma da área da base dos indivíduos da categoria, Dmín – 
diâmetro mínimo, Dmáx – diâmetro máximo, Dmédio – diâmetro médio, Amín - altura mínima, Amáx – altura 
máxima, Amédia – altura média, V – volume lenhoso. 

Parcelas NS NI Soma AB (m2) Dmín-Dmáx (cm) Dmédio 
(cm) 

Amín-Amáx 
(cm) 

Amédia 
(cm) V (m3) 

P1 8 25 0,14 5 - 45 17,50 5 -12 8,50 7,41 
P2 9 16 0,57 5 - 45 17,00 5 - 22 9,18 7,45 
P3 6 12 0,30 5 - 35 15,50 4 - 20 10,67 4,76 
P4 6 10 0,49 5 - 60 18,00 4 - 20 9,80 9,15 
P5 9 17 1,05 5 - 60 18,00 4 - 20 11,70 18,16 
P6 8 12 1,21 5 - 80 28,75 4 - 20 12,67 21,67 
P7 11 21 0,87 5 - 60 20,15 5 - 20 12,21 14,25 
P8 11 18 0,59 5 - 32 17,33 4 - 22 11,28 8,83 
P9 4 7 0,07 5 - 20 10,28 6 - 20 8,43 0,91 

P10 10 16 0,17 5 - 40 8,19 6 - 10 7,81 1,12 
P11 7 8 0,52 15 - 40 26,87 8 - 20 15,25 9,02 
P12 10 19 0,87 5 - 40 21,21 3 - 22 13,05 14,58 
P13 10 15 0,27 5 - 22 14,27 6 - 20 13,20 4,00 

8,4%

41,9%

47,1%

2,6%

0 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 55
Classes de altura (m)

Número de indivíduos arbóreos registrados no dossel 
por classe de altura
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Parcelas NS NI Soma AB (m2) Dmín-Dmáx (cm) Dmédio 
(cm) 

Amín-Amáx 
(cm) 

Amédia 
(cm) V (m3) 

P14 9 19 0,97 5 - 40 23,26 5 - 22 15,26 16,68 
P15 7 16 0,64 5 - 40 20,75 4 - 55 14,37 13,77 
P16 13 21 1,16 5 - 80 21,00 3 - 20 10,47 19,15 
P17 8 23 1,60 8 - 60 25,44 6 - 18 12,44 22,17 
P18 7 22 0,80 5 - 50 16,81 6 - 20 12,68 13,77 
P19 9 17 0,54 5 - 40 15,29 4 - 24 11,70 9,56 
P20 8 23 0,51 5 - 35 14,30 4 - 20 12,13 8,20 
P21 6 29 0,67 5 - 50 12,17 6 - 12 9,17 5,14 
P22 9 24 1,53 5 - 80 23,71 5 - 20 12,62 22,53 
P23 5 15 0,69 5 - 38 19,47 4 - 18 11,00 8,62 
P24 9 17 1,19 5 - 70 22,29 4 - 24 10,88 22,43 
P25 10 29 1,50 5 - 70 21,17 4 - 22 12,90 19,71 
P26 11 15 1,12 5 - 100 21,33 5 - 22 11,80 22,51 
Área 57 466 - 5 - 100 - 4 - 55 - 325,55 

 

9.2.1.6 Compensação Ambiental 
De acordo com o projeto do novo empreendimento, o local passará por um processo de 
terraplanagem, assim haverá movimentação de terra em área classificada como campo antrópico onde 
já são desenvolvidas atividades minerárias. A ampliação não demandará depósito de estéril, uma vez 
que o processo de lavra prevê a destinação desse material para recomposição de topografia em outras 
porções da propriedade. O sistema viário existente será utilizado para o tráfego e operação no interior 
da mina, não sendo necessária a abertura de novas vias. As árvores que margeiam as vias de acesso 
não sofrerão supressão. 
Haverá intervenção em APP e o tipo de vegetação a ser diretamente afetado será, além do campo 
antrópico mencionado acima, vegetação nativa em estágios pioneiro e médio de regeneração, 
conforme apresentado na Tabela 9.2.1.6-1. 

 
Tabela 9.2.1.6-1- Quadro de áreas com as intervenções previstas para a ampliação do empreendimento. 

Tipo de Vegetação / 
Estágio de Regeneração 

Area de Lavra 
(ha) 

Depósito de Estéril 
(ha) Vias (ha) 

TOTAL 
Dentro 

APP 
Fora de 

APP 
Dentro 

APP 
Fora de 

APP 
Dentro 

APP 
Fora 

de APP 
Vegetação Nativa - 

pioneiro 2,2997 7,3131 -- -- -- -- 9,6128 

Vegetação Nativa - inicial -- -- -- -- -- -- -- 

Vegetação Nativa - médio 5,8841 15,8573 -- -- -- -- 21,7414 
Vegetação Nativa - 

avançado -- -- -- -- -- -- -- 
Reflorestamento com Sub- -- -- -- -- -- -- -- 
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Tipo de Vegetação / 
Estágio de Regeneração 

Area de Lavra 
(ha) 

Depósito de Estéril 
(ha) Vias (ha) 

TOTAL 
Dentro 

APP 
Fora de 

APP 
Dentro 

APP 
Fora de 

APP 
Dentro 

APP 
Fora 

de APP 
bosque - pioneiro 

Reflorestamento com Sub-
bosque – inical -- -- -- -- -- -- -- 

Reflorestamento com Sub-
bosque - médio -- -- -- -- -- -- -- 

Reflorestamento sem Sub-
bosque -- -- -- -- -- -- -- 

Campo Antrópico --  -- -- -- -- -- 
 

As áreas de Campos Antrópicos estão desprovidas de indivíduos arbóreos isolados, não havendo 
compensação para esse quesito. 
O município de Santa Isabel apresenta área de 36.149 m², cobertura vegetal 13.706 m² que totaliza um 
percentual de 37,9 % e é considerado de Muito Alta Prioridade segundo a Resolução SMA nº 7/2017. 
Assim a compensação para a supressão da vegetação nativa em estágio médio de regeneração é de 3 
vezes a área a ser suprimida (21,74 ha), o que totaliza umacompensação em área de 65,22 ha. A 
compensação deverá ser feita através da restauração florestal segundo a Resolução SMA nº 32/2014 
ou via Projeto Nascentes. O volume lenhoso total é de 26.857,73 m³ de madeira nativa a ser 
removidas.  
Haverá interferência em Área de Preservação Permanente – APP que deverá ser compensada por duas 
vezes a área intervida conforme Resolução SMA nº 7/2017. Neste contexto, a área de intervenção é de 
8,18 ha e a compensação deverá ser de 16,36 ha, pois se trata de uma região de muito alta prioridade. 
Além destas áreas há três áreas de plantios de compensação que serão afetadas pela lavra, em 
diversos estágios de avanço. No total são 2,58 hectares de áreas em TCRA que serão afetadas. Estas 
áreas serão remanejadas antes da intervenção pela atividade de lavra considerando que se encontram 
com os plantios em desenvolvimento, não configurando fragmentos em estágio inicial de regeneração. 
 

9.2.1.7 Conclusão 
A área estudada encontra-se no município de Santa Isabel e trata-se de uma região caracterizada por 
Biomas da Mata Atlântica. A área do entorno apresenta-se amplamente alterada pelas atividades 
agropecuária e silvicultura.  
Para caracterização da vegetação, os estudos foram desenvolvidos no fragmento existente que 
contempla a AID e a ADA.   
A área estudada receberá projeto de implantação de lavra em área de vegetação nativa e campo 
antrópico. Não haverá a supressão de indivíduos arbóreos isolados em área de campo antrópico. Para 
a implantação do empreendimento será necessária a supressão de 21,74 ha de vegetação secundária 
em estágio médio de regeneração, e de 8,18 hade intervenção em APP, totalizando compensação de 
81,58 hae de 2,58 hade áreas comprometidas com TCRA que serão remanejadas.  
A compensação ambiental do manejo proposto deverá ser elaborada em processo especifico. E o 
remanejamento das áreas de TCRA a serem afetadas serão detalhadas nos respectivos processos em 
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andamento na CETESB na Agência Ambiental de São José dos Campos. 
 

9.2.2 FAUNA 
Introdução 

Espécies bioindicadoras ajudam a identificar modificações que ocorrem no ambiente, pois possuem 
funções vitais que se relacionam estreitamente com determinados fatores ambientais, podendo ser 
utilizados na avaliação da qualidade ambiental de uma determinada área. Os vertebrados, sobretudo 
as aves e os mamíferos, são considerados bons indicadores ecológicos, ou seja, 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 e 
monitoramentos, atribuindo maior objetividade aos diagnósticos (ALLEGRINI, 1997).   
A aves são consideradas indicadores ecológicos ideais (STOTZ et al., 1996) e a análise das respostas de 
suas comunidades à perda e/ou a fragmentação de habitat proporciona uma excelente forma de 
avaliar as condições do ambiente e sua capacidade em manter a biodiversidade do local. A avifauna foi 
utilizada como o principal grupo indicador, pois é possível obter dados bem 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 grande maioria das espécies pode 
ser identificada apenas por observação direta em campo ou pela sua vocalização, prescindindo a 
coleta de indivíduos para identificação. De todos os grupos de vertebrados é o melhor conhecido 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 (VIELLIARD & SILVA, 1990). 
Os mamíferos terrestres de médio e grande porte 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 incluso em estudos do grupo de médios e 
grandes mamíferos terrestres uma vez que sua presença no ambiente também é detectada através 
das metodologias de amostragem aplicadas a este grupo (REIS et al., 2011).  
Nesse grupo é possível conduzir os estudos sem necessidade de captura, através da sua identificação 
em campo por técnicas de observação direta e por armadilhas fotográficas. Além disso, estes animais, 
durante suas várias atividades, deixam sinais indiretos de sua presença no ambiente, como rastros, 
fezes, tocas, arranhaduras e restos alimentares que também podem ser identificados de maneira 
segura e constatar sua presença na área (BORGES & TOMÁS, 2004). 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 através da 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 os anfíbios têm grande potencial de uso 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 esta (BEEBEE, 1996), exigindo assim a manutenção de habitats aquáticos e 
terrestres em condições satisfatórias (HADDAD & HODL, 1997). Ademais, os anfíbios são 
especialmente suscetíveis a alterações ambientais, pois sua pele tipicamente fina, desprovida de 
escamas e permeável os torna altamente vulneráveis aos contaminantes químicos e radiação.  
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Os três grupos amostrados no presente diagnóstico são capazes de fornecer informações adequadas 
para se avaliar as condições que o habitat oferece à fauna e o possível impacto sobre a mesma com as 
intervenções que ocorrerão no ambiente. 
 

9.2.2.1 Herpetofauna 
Contextualização regional 

Atualmente, são registradas cerca de 8.282 espécies de anfíbios e 11.341 espécies de répteis no 
mundo (FROST, 2020; UETZ, 2020). Destas espécies, 1.136 anfíbios e 795 répteis ocorrem no território 
brasileiro (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA, 2018, 2019). O Bioma da Mata Atlântica 
apresenta os maiores registros de diversidade de anfíbios anuros, com 543 espécies registradas (529 
anuros e 14 cobras-cegas), anfisbaenídeos com sete registros e quelônios com cinco. Além desses, o 
segundo maior registro de lagartos e serpentes também ocorre no Bioma da Mata Atlântica, com 27 e 
79 espécies, respectivamente. Em contraste, o Cerrado apresenta 141 espécies de anfíbios anuros, o 
que o caracteriza como o segundo bioma brasileiro em termos de número de espécies do grupo. 
Ainda, números expressivos de serpentes também foram registrados no bioma Cerrado, enquanto 
números baixos ou mesmo inexpressivos de espécies ocorre no bioma para os demais grupos da 
herpetofauna (ZAHER et al., 2011; COLLI et al., 2002; BASTOS et al., 2003; HADDAD et al., 2013). 

O Estado de São Paulo apresenta registros de aproximadamente 250 espécies de anfíbios (HADDAD, 
1998; SILVANO & SEGALLA, 2005; SEGALLA et al., 2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA, 
2019), um número considerável das espécies conhecidas para o Brasil. Considerando os répteis, foram 
registradas até então,  226 espécies (FORLANI et al., 2010).  
Para a caracterização da herpetofauna regional foi elaborada uma lista baseada no levantamento da 
fauna para o Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira e também em trabalhos científicos 
realizados nas proximidades. Nessas bases, foram obtidos 21 registros de espécies de anfíbios. Os 
anfíbios registrados para esses locais pertencem a Ordem Anura e estão distribuídos em nove Famílias 
(Craugastoridae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, Odontophrynidae). Já para os Répteis, foram 
registradas 11 espécies, na região de Cruzeiro e entorno. Os répteis registrados pertencem as famílias 
Leiosauridae (1), Teiidae (1), Tropiduridae (1), Colubridae e Viperidae (5). Baseado nos dados 
secundários, percebe-se que pouco se sabe sobre a diversidade de espécies de anfíbios e répteis da 
região.  
Atualmente, nas listas de espécies ameaçadas (SÃO PAULO, 2018; MMA, 2018; IUCN, 2021) nenhuma 
das espécies registradas na região como dados secundários, está categorizada como ameaçada 
(Quadro 9.2.2.1-1). 
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Quadro 9.2.2.1-1 - Levantamento da herpetofauna com potencial ocorrência na AII do empreendimento que 
consta em listas de espécies ameaçadas de extinção 

Táxon Nome popular Categoria de ameaça 

AMPHIBIA   
ANURA   
Brachycephalidae   
Brachycephalus ephippium Rã-pingo-de-ouro LC 
Ischnocnema guentheri Rãzinha-do-folhiço LC 
Ischnocnema juipoca Rãzinha-do-folhiço LC 
Ischnocnema parva Rãzinha-do-folhiço LC 
Bufonidae   
Rhinella icterica Sapo-cururu LC 
Rhinella ornata Sapo-cururuzinho LC 
Craugastoridae   
Haddadus binotatus Rãzinha-do-folhiço LC 
Hylidae   
Aplastodiscus arildae Rã-flautinha LC 
Aplastodiscus leucopygius Rã-flautinha LC 
Boana bischoffi Perereca-de-pijama LC 
Boana faber Sapo-martelo LC 
Boana pardalis Sapo-porco LC 
Boana prasina Perereca-verde LC 
Bokermannohyla circumdata Perereca LC 
Bokermannohyla hylax Perereca LC 
Dendropsophus elegans Perereca-de-moldura LC 
Dendropsophus minutus Perereca-de-ampulheta LC 
Dendropsophus microps Pererequinha LC 
Scinax brieni Perereca LC 
Scinax crospedospilus Perereca LC 
Scinax eurydice Perereca LC 
Scinax fuscovarius Perereca LC 
Scinax hayii Perereca LC 
Scinax obtriangulatus Perereca LC 
Scinax perereca Perereca LC 
Scinax rizibilis Perereca LC 
Hylodidae   
Hylodes aff. phyllodes Rã-de-corredeira LC 
Leptodactylidae   
Leptodactylus bokermanni Rãzinha LC 
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga LC 
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Táxon Nome popular Categoria de ameaça 

Adenomera bokermanni Sapo-do-folhiço LC 
Physalaemus olfersii Rã-bugio LC 
Microhylidae   
Chiasmocleis sp. Rã-pintada LC 
Myersiella microps Rãzinha-da-mata LC 
Phyllomedusidae   
Phyllomedusa burmeisteri Perereca-de-folhagem LC 
Phrynomedusa fimbriata Perereca-de-folhagem LC 
Odontophrynidae   
Proceratophrys boiei Sapo-de-chifre LC 
REPTILIA   
SQUAMATA   
Leiosauridae   
Enyalius perditus Camaleãozinho LC 
Urostrophus vautieri Lagarto  
Teiidae   
Salvator merianae Teiú LC 
Gymnophtalmidae   
Colobodactylus taunayi - LC 
Heterodactylus imbricatus - LC 
Serpentes   
Viperidae   
Bothrops jararaca Jararaca LC 
Colubridae   
Chironius bicarinatus Cobra-cipó LC 
Echinanthera bilineata - LC 
Echinanthera melanostigma - LC 
Echinanthera undulata Papa-rã LC 
Erythrolamprus aesculapii Cobra-coral LC 
Liophis jaeger - LC 
Micrurus frontalis Cobra-coral-verdadeira LC 
Oxyrhopus clathratus Cobra-coral LC 
Tropidodryas serra Cobra-cipó LC 
Tropidodryas striaticeps Cobra-cipó LC 
Xenodon neuwiedii Jararaquinha LC 
Legenda:Categoria de ameaça: LC = pouco preocupante. 

 
 Herpetofauna - Considerações metodológicas  
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O diagnóstico de fauna foi realizado em duas campanhas, sendo a primeira entre os dias 18 e 27 de 
janeiro de 2021 durante a estação chuvosa e a segunda realizada entre os dias 26 de maio a 04 de 
junho durante estação seca. No total realizou-se um esforço de 70 horas por campanha. Durante a 
amostragem na primeira campanha foram registradas altas temperaturas, chegando a 32°C durante o 
dia com pancadas de chuva nos dias 18, 20 e 24 de janeiro. Já na segunda campanha foram registradas 
temperaturas amenas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, chegando a 13°C. 
Para a amostragem da herpetofauna foram utilizadas as metodologias de Busca Ativa para répteis e 
anfíbios e, especificamente para anfíbios, busca em sítios de reprodução. É importante lembrar que 
em levantamentos faunísticos da herpetofauna, os grupos dos anfíbios e dos répteis são amostrados 
conjuntamente, uma vez que os métodos de amostragem se sobrepõem amplamente (SILVEIRA et al., 
2010). Segue a descrição dos métodos utilizados: 
Busca Ativa: Esse método consiste em percorrer transectos pré-estabelecidos na área de estudo 
revirando troncos, galhos, serapilheira e qualquer possível habitat desses animais, atrás de registros 
visuais ou auditivos, de modo a registrar espécies dos dois grupos que compõem a herpetofauna 
(anfíbios e répteis), com hábitos diurnos e noturnos. As buscas foram realizadas em três diferentes 
transectos selecionados na área de estudo e no entrono imediato. 
Busca em Sítios de Reprodução: Foram previamente selecionados corpos d’água onde foram realizadas 
as buscas em sítios de reprodução. Essa metodologia consiste em percorrer toda a extremidade dos 
sítios (corpos d’água) selecionados, registrando qualquer encontro visual ou auditivo de espécies que 
utilizam esses ambientes. Essas amostragens foram realizadas durante o turno de vocalização das 
espécies de anfíbios, principalmente, no início da noite, quando a atividade reprodutiva das espécies 
de anuros é maior. Foram selecionados seis sítios reprodutivos. 
No Quadro 9.2.2.1-2 é apresentado o esforço empregado para cada método para a amostragem do 
grupo herpetofauna, bem como o local dos sítios reprodutivos e as coordenadas de localização de 
cada método. Na Figura 9.2.2.1-1 é exibido o mapa com os transectos na área de estudo e no entorno 
imediato e também a localização dos sítios reprodutivos selecionados. 
 

Quadro 9.2.2.1-2 – Localização, coordenados geográficas e esforço amostral de cada método proposto para o 
estudo da herpetofauna nas duas campanhas realizadas 

Método Localização Coordenadas UTM 23K Esforço Amostral 
Longitude Latitude 

Sítio Reprodutivo 1 (SR1) AID 376167.00 m E 7415635.00 m S 10 horas 
Sítio Reprodutivo 2 (SR2) AID 376495.00 m E 7415855.00 m S 10 horas 
Sítio Reprodutivo 3 (SR3) AID 377285.00 m E 7416163.00 m S 10 horas 
Sítio Reprodutivo 4 (SR4) AID 377368.00 m E 7416352.00 m S 10 horas 
Sítio Reprodutivo 5 (SR5) AID 376780.00 m E 7416218.00 m S 10 horas 
Sítio Reprodutivo 6 (SR6) ADA 376720.00 m E 7415652.00 m S 10 horas 

Censo ADA/AID - - 80 horas 
Total 140 horas 
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Figura 9.2.2.1-1 - Pontos de amostragem da herpetofauna e transectos estabelecidos na ADA e AID do 
empreendimento 
 
Os sítios reprodutivos selecionados apresentam pequenos corpos d’água essenciais para reprodução 
de anuros. Os sítios reprodutivos 3 e 6 estão localizados na ADA do empreendimento, sendo o Sítio 
Reprodutivo 3 caracterizado por um pequeno acúmulo de água na beira de mata e o sítio reprodutivo 
6 por área úmida em meio ao fragmento de mata. Os sítios reprodutivos 1, 2, 4 e 5 estão localizados 
na AID do empreendimento. O sítio reprodutivo 1 é caracterizado por um pequeno lago, o sítio 
reprodutivo 2 por um pequeno córrego e um brejo, o sítio reprodutivo 4 por dois tanques (antigo 
pesqueiro) e o sítio reprodutivo 5 por um pequeno brejo. 
As Fotos 9.2.2.1-1 a 9.2.2.1-6, a seguir, apresentam imagens dos sítios reprodutivos para busca de 
espécies da herpetofauna.  
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 Foto 9.2.2.1-1 – Aplicação do método de busca ativa 
 Foto 9.2.2.1-2 – Sítio Reprodutivo 1. 

 Foto 9.2.2.1-3 - Sítio Reprodutivo 2.  Foto 9.2.2.1-4- Sítio Reprodutivo 3. 

 Foto 9.2.2.1-5- Sítio Reprodutivo 4.  Foto 9.2.2.1-6- Sítio Reprodutivo 5. 
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 Foto 9.2.2.1-7 - Sítio Reprodutivo 6. 
As ordens sistemáticas e nomes científicos seguem como adotados pela Sociedade Brasileira de 
Herpetologia (BÉRNILS & COSTA, 2015; SEGALLA et al., 2016) e segundo a composição da Lista 
Brasileira de Anfíbios (Lista versão de abril de 2019) e composição da Lista Brasileira de Répteis (Lista 
versão de julho de 2016). 
 
Herpetofauna – Resultados: Composição faunística 

Considerando as duas campanhas realizadas, foram registradas 15 espécies de anfíbios e um réptil. 
Destaca-se que as 15 espécies registradas foram anotadas durante a primeira campanha. Já durante a 
segunda campanha, devido ao período seco e àsbaixas temperaturas, não foram registradas espécies 
de répteis ou anfíbios. 

Os anfíbios foram registrados através da busca ativa em sítios de reprodução (BSRA) nos pontos 
selecionados, sendo as espécies registradas pertencentes às famílias Brachycephalidae, Hylidae, 
Leptodactylidae, Phyllomedusidae e Odontophrynidae. A família Hylidae foi a que apresentou maior 
riqueza sendo registradas oito espécies, seguida pela família Leptodactylidae que apresentou uma 
riqueza de quatro espécies. Destaca-se que nenhuma das espécies registradas possui grau de ameaça 
de acordo com as bases consultadas. A espécie de lagarto registrada trata-se de Salvator merianae 
(teiú) que foi registrada através de armadilha fotográfica, atraída pelas iscas utilizadas para a 
amostragem de mamíferos. 
Do total das espécies registradas, 10 espécies (62% do total registrado) foram assinaladas para a ADA 
(Área Diretamente Afetada), incluindo uma espécie observada unicamente nessa área. Já na AID (Área 
de Influência Direta), foram registradas 15 espécies (94% do total registrado) com seis espécies 
registradas exclusivamente nessa área (Figura 9.2.2.1-2). 
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Figura 9.2.2.1-2 - Número de espécies da herpetofauna exclusivas e compartilhadas entre as áreas 
Diretamente Afetada e de Influência Direta do empreendimento.

As espécies registradas em campo foram 
ilustradas nas Fotos 9.2.2.1-8 a 9.2.2.1
Ischnocnema parva (Rã-piadeira) 
baiano até o noroeste de Santa Catarina. É uma espécie terrícola comumente encontrada na 
serapilheira tanto no período diurno quanto noturno. Também pode ser encontrada próxima aos 
fragmentos florestais durante o período chuvoso (AMPHIBIAWEB, 2021). No atual estudo foi 
registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento.
Aplastodiscus leucopygius (Rã
riachos e poças temporárias. Os machos constroem ninhos na lama à margem de riachos, com uma 
pequena abertura por onde entram e depositam seus ovos. Os girinos se desenvolvem na água, após 
alagado o ninho (HADDAD et al., 2013). Apresenta distribuição ampla dentro dos domínios da
Atlântica e ocorre ao longo da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro (HADDAD et al., 2013). No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. 
Dendropsophus nanus (Pererequinha
exceto Amapá. Além disso, ocupa outros países da América do Sul, como Bolívia, Paraguai, Argentina e 
Uruguai (AMPHIBIAWEB, 2020; FROST, 2020). Aloja
relacionadas aos corpos d’água, alimentando
No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento.
Dendropsophus minutus (Perereca
Brasil e é encontrada, principalmente, em margens de floresta e clareiras. Além disso, ocorre também 
na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Trinidad e Tobago. Possui
pequenos insetos e aranhas. No atual estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento.
Boana faber (Sapo-martelo) -
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Vive em florestas úmidas 
tropicais e nas bordas dessas florestas (AMPHIBIAWEB, 2021). Os adultos alimentam
insetos. Típica de Mata Atlântica, mas adentra para o interior do continente
Estacional em zona de contato com o Cerrado. No atual estudo, foi registrada apenas na AID do 
empreendimento. 
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As espécies registradas em campo foram apresentadas abaixo e seguem listadas no Quadro 9.2.2.1

8 a 9.2.2.1-11. 
piadeira) - Espécie encontrada em fragmentos de Mata Atlântica do sudeste 

baiano até o noroeste de Santa Catarina. É uma espécie terrícola comumente encontrada na 
serapilheira tanto no período diurno quanto noturno. Também pode ser encontrada próxima aos 

lorestais durante o período chuvoso (AMPHIBIAWEB, 2021). No atual estudo foi 
registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. 

(Rã-flautinha) - Espécie de médio porte cuja reprodução está associada a 
rias. Os machos constroem ninhos na lama à margem de riachos, com uma 

pequena abertura por onde entram e depositam seus ovos. Os girinos se desenvolvem na água, após 
alagado o ninho (HADDAD et al., 2013). Apresenta distribuição ampla dentro dos domínios da
Atlântica e ocorre ao longo da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro (HADDAD et al., 2013). No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do 

(Pererequinha-do-brejo) – no Brasil, essa espécie ocorre em todos os Estados, 
exceto Amapá. Além disso, ocupa outros países da América do Sul, como Bolívia, Paraguai, Argentina e 
Uruguai (AMPHIBIAWEB, 2020; FROST, 2020). Aloja-se em áreas de florestas neotropicais e pastagens 
relacionadas aos corpos d’água, alimentando-se de larvas de insetos e aranhas (HADDAD et al., 2013). 
No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento.

(Perereca-de-ampulheta) - É uma espécie que ocorre do su
Brasil e é encontrada, principalmente, em margens de floresta e clareiras. Além disso, ocorre também 
na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Trinidad e Tobago. Possui hábito arborícola e atividade noturna. Alimenta
pequenos insetos e aranhas. No atual estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento.

- No Brasil ocorre nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
o Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Vive em florestas úmidas 

tropicais e nas bordas dessas florestas (AMPHIBIAWEB, 2021). Os adultos alimentam
insetos. Típica de Mata Atlântica, mas adentra para o interior do continente
Estacional em zona de contato com o Cerrado. No atual estudo, foi registrada apenas na AID do 
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apresentadas abaixo e seguem listadas no Quadro 9.2.2.1-3 e 

Espécie encontrada em fragmentos de Mata Atlântica do sudeste 
baiano até o noroeste de Santa Catarina. É uma espécie terrícola comumente encontrada na 
serapilheira tanto no período diurno quanto noturno. Também pode ser encontrada próxima aos 

lorestais durante o período chuvoso (AMPHIBIAWEB, 2021). No atual estudo foi 

Espécie de médio porte cuja reprodução está associada a 
rias. Os machos constroem ninhos na lama à margem de riachos, com uma 

pequena abertura por onde entram e depositam seus ovos. Os girinos se desenvolvem na água, após 
alagado o ninho (HADDAD et al., 2013). Apresenta distribuição ampla dentro dos domínios da Mata 
Atlântica e ocorre ao longo da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro (HADDAD et al., 2013). No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do 

no Brasil, essa espécie ocorre em todos os Estados, 
exceto Amapá. Além disso, ocupa outros países da América do Sul, como Bolívia, Paraguai, Argentina e 

se em áreas de florestas neotropicais e pastagens 
se de larvas de insetos e aranhas (HADDAD et al., 2013). 

No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. 
É uma espécie que ocorre do sudeste ao sul do 

Brasil e é encontrada, principalmente, em margens de floresta e clareiras. Além disso, ocorre também 
na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana 

hábito arborícola e atividade noturna. Alimenta-se de 
pequenos insetos e aranhas. No atual estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento. 

No Brasil ocorre nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
o Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Vive em florestas úmidas 

tropicais e nas bordas dessas florestas (AMPHIBIAWEB, 2021). Os adultos alimentam-se de alguns 
insetos. Típica de Mata Atlântica, mas adentra para o interior do continente em áreas de Floresta 
Estacional em zona de contato com o Cerrado. No atual estudo, foi registrada apenas na AID do 
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Boana bischoffi (Perereca-de-pijama) - Espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira, ocorrendo 
desde formações montanhosas até florestas semidecíduas (HADDAD et al., 2013). É comumente 
encontrada em corpos d’água próximos a fragmentos florestais como riachos, lagoas e brejos. No atual 
estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento. 
Boana albopunctata (Perereca-cabrinha) - Espécie comumente encontrada próxima a corpos d’água 
próximos a fragmentos florestais como riachos, lagoas e brejos. Assim como B. faber, os adultos 
alimentam-se preferencialmente de alguns insetos, mas também podem incluir pequenos anfíbios em 
sua dieta. No atual estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento. 
Scinax hayii (Perereca) – Espécie comumente encontrada em fragmentos florestais (HADDAD et al., 
2013), endêmica de Mata Atlântica com ampla distribuição pelo bioma.No atual estudo foi registrada 
apenas na ADA do empreendimento. 
Scinax fuscovarius (Raspa-cuia) – no Brasil essa espécie ocorre de Rondônia a Bahia em linha reta, 
além de todos os estados abaixo até o Rio Grande do Sul. Ainda, ocupa o norte da Argentina, Paraguai 
e Bolívia (AMPHIBIAWEB, 2020; FROST, 2020). Está distribuída em áreas florestais neotropicais, 
próximas aos corpos d’água e se alimentam de pequenos insetos e aranhas (HADDAD et al., 2013). No 
atual estudo, foi registrada apenas na AID do empreendimento. 
Adenomera marmorata (Rãzinha-piadeira) - É uma espécie de tamanho pequeno de hábitos 
crepusculares, com reprodução associada à serapilheira. Os ovos são depositados em cavidades no 
chão da mata envolvidos em espuma. Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste 
do Brasil, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul (Haddad et al. 2008). No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. 
Physalaemus cuvieri (Rã-cachorro) – no Brasil essa espécie ocorre em todos os estados, exceto parte 
dos estados do Bioma Amazônia. Além disso, ocorre na Bolívia e Paraguai (FROST, 2020; 
AMPHIBIAWEB, 2020). É uma espécie muito comum em áreas antropizadas, ocupando áreas 
florestadas e estradas (HADDAD et al., 2013). No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na 
AID do empreendimento. 
Physalaemus olfersii (Rã-bugio) - Espécie que pode ser encontrada na serapilheira ou na vegetação 
baixa no interior ou borda de florestas maduras ou secundárias (HEYER et al. 1990). A reprodução está 
associada a poças temporárias ou permanentes do interior ou borda de mata, e a desova é depositada 
em ninhos flutuantes de espuma (HADDAD et al., 2013). Apresenta distribuição ampla na Mata 
Atlântica no sul e sudeste do Brasil, desde o norte do estado de Santa Catarina até o sul do Espírito 
Santo e sudeste de Minas Gerais. No atual estudo foi registrada apenas na AID do empreendimento. 
Leptodactylus fuscus (Rã-assobiadeira) – no Brasil essa espécie ocorre em todos os estados. Além 
disso, ocorre na maioria dos países da América do Sul (exceto Equador, Peru, Chile, Uruguai) e Panamá 
(FROST, 2020; AMPHIBIAWEB, 2020). Habita áreas de borda de florestas e próximas aos corpos d’água. 
Alimentam-se de insetos e aranhas (HADDAD et al., 2013). No atual estudo foi registrada tanto na ADA 
quanto na AID do empreendimento. 
Phyllomedusa burmeisteri (Perereca-da-folhagem) - Espécie encontrada no sudeste brasileiro até o 
sul de Aracaju (AMPHIBIAWEB, 2019). Tolerante a alterações antrópicas sendo encontrada próxima a 
córregos poluídos e locais com intensa movimentação. No atual estudo foi registrada tanto na ADA 
quanto na AID do empreendimento. 
Proceratophrys boiei (Sapo-de-chifre) – Espécie facilmente encontrada na serapilheira e em poças no 
interior da mata durante a estação reprodutiva. Sua reprodução é associada a remansos de riachos ou 
poças de água renovável localizadas no interior ou na borda de florestas. Os ovos são depositados na 
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água e os girinos desenvolvem-se no fundo. A distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde 
os estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe até Santa Catarina (HADDAD et al., 2013). No 
atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. 
Salvator merianae (Teiú) - Espécie comumente encontrada próxima a ambientes urbanos e áreas 
abertas. Possui alta plasticidade alimentar, podendo inserir em sua dieta ovos, frutas, pequenos 
insetos até mesmo pequenos roedores e anfíbios. Possui ampla distribuição, podendo ser encontrado 
desde o norte do Brasil até o norte da Patagônia. No Brasil pode ser encontrado na Mata Atlântica, 
Cerrado, Pantanal e Amazônia. No atual estudo foi registrada tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. 
A grande quantidade de indivíduos e de espécies de anfíbios registradas está diretamente relacionada 
ao período de realização da primeira campanha do levantamento, que corresponde ao período 
chuvoso, época em que muitas espécies de anfíbios entram em período reprodutivo, sendo que 
algumas reproduzem-se de forma explosiva. 
É importante ressaltar que nove espécies de anuros foram registrados nos sítios reprodutivos situados 
na área da ADA do empreendimento, bem como a espécie de lagarto, sendo estas são as únicas 
espécies registradas nessa área para todos os grupos de fauna. A grande concentração de áreas 
úmidas, tanto na ADA quanto na AID, é um ambiente favorável para a colonização e reprodução dos 
anfíbios registrados, sendo de suma importância a manutenção destes corpos d’água na AID para a 
conservação destas espécies. 
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Quadro 9.2.2.1-3 - Lista de espécies registradas da herpetofauna com seu local, sítio reprodutivo e tipo de registro além de características ecológicas. 

Táxon Nome Popular Campanhas 
de registro 

Local de 
Registro Sítio Reprodutivo Método de 

Registro Endemismo Tipo de 
Registro 

Ambiente de 
Registro 

AMPHIBIA         
ANURA         
Brachycephalidae         
Ischnocnema parva Girard, 1853 perereca 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR Mata Atlântica A AQ 
Hylidae         
Aplastodiscus leucopygius (Cruz e Peixoto, 1985) perereca-flautinha 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR Mata Atlântica A AQ 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) pererequinha-do-brejo 1ªC ADA/AID SR1; SR3 BASR - A, V AQ 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha 1ªC AID SR2 BASR - A AQ 
Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo 1ªC AID SR2 BASR - A, V AQ 
Boana bischofii (Boulenger, 1887) perereca 1ªC AID SR1 BASR Mata Atlântica A AQ 
Boana albopunctata (Spix, 1824) perereca-cabrinha 1ªC AID SR1; SR2; SR4 BASR - A AQ 
Scinax hayii (Barbour, 1909) perereca 1ªC ADA SR3 BASR Mata Atlântica A AQ 
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) raspa-cuia 1ªC AID SR1;SR2 BASR - A AQ 
Leptodactylidae         
Adenomera marmorata Steindachner, 1867 rã-apitinho 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR Mata Atlântica A CA 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR - A AQ 
Physalaemus olfersii (Lichtenstein e Martens, 1856) rã-bugio 1ªC AID SR1 BASR Mata Atlântica A AQ 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadeira 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR - V, A CA 
Phyllomedusidae         
Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882 perereca-das-folhagens 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR Mata Atlântica A AQ 
Odontophrynidae         
Proceratophrys boiei Wied-Neuwied, 1824 sapo-de-chifre 1ªC ADA/AID SR1; SR2; SR3; SR5 BASR Mata Atlântica A AQ 

Página: 696



 

313 

Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 
 

Táxon Nome Popular Campanhas 
de registro 

Local de 
Registro Sítio Reprodutivo Método de 

Registro Endemismo Tipo de 
Registro 

Ambiente de 
Registro 

REPTILIA         
SQUAMATA         
Teiidae         
Salvator merianae Dumeril e Bibron, 1839 teiú 1ªC ADA/AID AF1; AF4; AF5 AF - AF BM 
Legenda. Método de registro: Busca Ativa em Sítios Reprodutivos; AF = Armadilha Fotográfica. Tipo de Registro: A = Auditivo, V = Visual; AF = Armadilha fotográfica. Ambiente de registro: CA = Campo 
antrópico; AQ = Aquático; BM = Borda de Mata. 
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Levantamento fotográfico 

 
Foto 9.2.2.1-8 – Dendropsophus nanus. 

 
Foto 9.2.2.1-9 – Boana bischoffi. 

 
Foto 9.2.2.1-10 – Phyllomedusa burmeisteri. 

 
Foto 9.2.2.1-11 – Proceratophrys boiei. 

  

Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Nenhuma espécie registrada no levantamento secundário foi categorizada como ameaçada de extinção. Do 
mesmo modo, nenhuma espécie ameaçada de extinção foi registrada na ADA e AID do empreendimento 
durante a amostragem de campo (SÃO PAULO, 2018; MMA, 2018; IUCN, 2021). 

Espécies endêmicas, raras e não descritas. 

Oito espécies de anfíbios registradas são endêmicas do bioma Mata Atlântica (ROSSA-FERES et al., 2018) 
conforme exibido no Quadro 9.2.2.1-3. Isso reforça a importância dos fragmentos florestais encontrados na 
área do empreendimento, tanto na ADA quanto na AID. 

Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário  

Nenhuma das espécies que compõem a herpetofauna da área amostrada é considerada de interesse 
econômico. Além disso, nenhuma espécie da herpetofauna registrada figura como reservatório de doenças. 
Entretanto, é importante considerar as espécies listadas pelos moradores da região, principalmente as 
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serpentes, como constituintes do grupo de espécies de interesse econômico e médico veterinário, já que os 
acidentes ofídicos (Crotalus durissus e Bothrops jararaca) afetam diretamente a força de trabalho humano. Por 
fim, é preciso lembrar que no campo da bioprospecção todas as espécies da fauna e flora brasileira possuem 
potencial econômico. 

Anfíbios e répteis em geral sofrem diretamente com os efeitos antrópicos e a fragmentação interfere na 
dispersão das espécies, levando a diminuição da diversidade e da abundância em fragmentos. Características do 
ambiente, como umidade, relevo e estrutura da vegetação influenciam a distribuição da herpetofauna 
(GIBBONS et al., 2000; VONESH, 2001; BASTAZINI et al., 2007) uma vez que a seleção dos habitats ocorre em 
função das condições apropriadas para a sobrevivência e reprodução. 

Além das análises ecológicas foi elaborada a curva de rarefação de espécies (Figura 9.2.2.1-3) com intuito de 
analisar a suficiência amostral do levantamento da herpetofauna. Ressalta-se que para a construção da curva 
foram utilizadas cada dia como uma amostra. Como é possível observar na figura, a curva de acúmulo apresenta 
uma elevação crescente nos primeiros dias, seguida de uma elevação com tendência à estabilização a partir do 
quinto dia de amostragem, indicando que a amostragem realizada foi satisfatória. 

 
Figura 9.2.2.1-3 - Curva de rarefação de espécies com seus limites de confiança (95%) inferiores e superiores obtida 
durante as duas campanhas de estudo da herpetofauna. 

 

Foi possível observar que ambos estimadores de riqueza Chao de 2ª ordem e Jackknife de 1ª ordem estimaram 
valores de riqueza semelhantes ao observado em campo (17 e 18 espécies, respectivamente). Esse resultado 
indica que a amostragem efetuada foi satisfatória, porém espécies adicionais podem ocorrer nas áreas de 
amostragem tanto na ADA quanto na AID.  
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9.2.2.2 Avifauna 
Contextualização Regional 

O Brasil abriga uma grande diversidade de aves, com mais de 1.825 espécies listadas até o momento. O Estado 
de São Paulo abriga cerca de 794 espécies (43% das aves brasileiras) (SILVEIRA & UEZU, 2011) e destas, 171 
estão ameaçadas de extinção (SÃO PAULO, 2018). As alterações antrópicas resultaram na substituição de 80% 
da vegetação original do Estado, restando apenas fragmentos isolados, porém, quase 25% das espécies de aves 
são capazes de sobreviver em ambientes alterados (SILVA, 1998; DONATELLI et al., 2004). Portanto, baseado em 
suas exigências ecológicas e seu comportamento, as aves constituem um excelente grupo bioindicador da 
qualidade de habitats (VERNER, 1981). 

Para a caracterização da avifauna regional foi elaborada uma lista baseada no levantamento da avifauna para o 
Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira e também no banco de dados do site Wikiaves 
(www.wikiaves.com.br) para o município de Santa Isabel. Com base nesses dados obteve-se um total de 310 
espécies de aves, pertencentes a 24 Ordens e 63 Famílias, das quais as mais representadas são: Tyrannidae e 
Thraupidae com 35 espécies cada, seguidas por Furnariidae com 17 espécies, Accipitridae com 16 espécies e 
Thamnophilidae com 14 espécies. 
Das 310 espécies, 28 apresentam algum grau de ameaça de acordo com as bases consultadas, conforme exibido 
no Quadro 9.2.2.2-1. Ainda, 88 espécies são classificadas como endêmicas do bioma Mata Atlântica (BENCKE et 
al., 2006) (ANEXO 9.2.2.2-1). 

 
Quadro 9.2.2.2-1- Levantamento da avifauna de potencial ocorrência na AII do empreendimento que constam em listas 

de espécies ameaçadas de extinção 

Táxon Nome Popular End. 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

TINAMIFORMES       
Tinamidae       
Tinamus solitarius (Vieillot 1819) macuco MA NT - VU 
ACCIPITRIFORMES       
Accipitridae        
Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno MA VU VU VU 
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco - LC - QA 
COLUMBIFORMES       
Columbidae       
Claravis godefrida (Temminck, 1811) pararu-espelho MA CR CR RE 
STRIGIFORMES       
Strigidae       
Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada MA NT - - 
CAPRIMULGIFORMES       
Caprimulgidae        
Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante MA LC - QA 
GALBULIFORMES       
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Táxon Nome Popular End. 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Bucconidae       
Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado MA NT - - 
PICIFORMES       
Ramphastidae       
Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto - VU - - 
Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca MA LC - VU 
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana MA LC - VU 
Picidae       
Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado MA NT - - 
PSITTACIFORMES       
Psittacidae       
Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha - NT - - 
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo MA EM VU CR 
PASSERIFORMES       
Thamnophilidae       
Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado MA NT - - 
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho MA NT - - 
Cotingidae       
Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata - NT - - 
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó MA LC - QA 
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga MA VU - QA 
Rhynchocyclidae       
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho MA NT - AM 
Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato MA NT - - 
Tyrannidae       
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano MA NT - - 
Corvidae       
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul MA NT - - 
Thraupidae       
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo MA NT - - 
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó MA VU VU AM 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho - LC - VU 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo - LC - - 
Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907 canário-do-brejo - - - AM 
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha MA LC - QA 

Legenda:Status de Conservação: IUCN: LC = pouco preocupante; NT = quase ameaçada. MMA: VU = vulnerável; CR = criticamente 
ameaçada. SP: QA = quase ameaçada; AM = ameaçada; VU = vulnerável; CR = criticamente ameaçada; RE = regionalmente extinto. 
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Avifauna - Considerações metodológicas  

O diagnóstico de avifauna foi realizado em duas campanhas, sendo a primeira entre os dias 18 e 27 de janeiro 
de 2021, durante a estação chuvosa e a segunda realizada entre os dias 26 de maio a 04 de junho, durante 
estação seca. No total, realizou-se um esforço de 70 horas por campanha. Durante a amostragem, na primeira 
campanha foram registradas altas temperaturas, chegando a 32°C durante o dia com pancadas de chuva nos 
dias 18, 20 e 24 de janeiro. Já na segunda campanha, foram registradas temperaturas amenas durante o dia e 
baixas temperaturas durante a noite, chegando a 13°C. Para a amostragem do grupo avifauna foram utilizadas 
as metodologias de Ponto Fixo e Censo. 
Pontos Fixos: A amostragem foi realizada mediante a observação direta das espécies feita com o auxílio de 
binóculos (Foto 9.2.2.2-1 e Foto 9.2.2.2-2), como também por meio da identificação de cantos específicos e 
chamados. Foram selecionados seis pontos para a amostragem da avifauna com distância mínima de 100 
metros e com raio de escuta de 30 metros. As amostragens foram realizadas nas primeiras horas do dia e no 
final da tarde, períodos de maior atividade do grupo avifauna, sendo cada ponto amostrado durante 15 minutos 
por visita. 
Censo: A busca ativa ou censo é uma metodologia complementar adequada para avaliar qualitativamente as 
espécies de aves. Os indivíduos foram registrados auditivamente e visualmente durante as caminhadas 
realizadas entre os pontos fixos de amostragem bem como pelas estradas e locais próximos à área de estudo. O 
método foi desenvolvido através de caminhadas com duração de 30 minutos pela manhã e 30 minutos no fim 
da tarde. 
No Quadro 9.2.2.2-2é apresentado o esforço empregado para cada método para a amostragem do grupo 
avifauna. Na Figura 9.2.2.2-1 é exibido o mapa com os Pontos Fixos selecionados e os transectos na área de 
estudo e no entorno imediato. 

 
Quadro 9.2.2.2-2- Localização, coordenados geográficas e esforço amostral de cada método proposto para o estudo da 
avifauna durante as duas campanhas realizadas 

Método Localização Coordenadas UTM 23K Esforço Amostral 
Longitude Latitude 

Ponto Fixo 1 (PF 1) AID 376019.00 m E 7415579.00 m S 10 horas 
Ponto Fixo 2 (PF 2) AID 376464.00 m E 7415844.00 m S 10 horas 
Ponto Fixo 3 (PF 3) AID 376739.00 m E 7416175.00 m S 10 horas 
Ponto Fixo 4 (PF 4) AID 377757.00 m E 7416122.00 m S 10 horas 
Ponto Fixo 5 (PF 5) AID 377240.00 m E 7416009.00 m S 10 horas 
Ponto Fixo 6 (PF 6) ADA 376703.00 m E 7415482.00 m S 10 horas 

Censo  - - 80 horas 
Total 140 horas 
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Figura 9.2.2.2-1 - Pontos de amostragem da avifauna e transectos estabelecidos na ADA e AID do empreendimento. 

 

Todos os pontos fixos e transectos selecionados para a amostragem da avifauna estão localizados em 
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração ou então, na borda desses 
fragmentos. Os Pontos Fixos 1, 2, 3 e 4 (Foto 9.2.2.2-3 a Foto 9.2.2.2-6) estão localizados na Área de Influência 
Direta (AID) do empreendimento e os Pontos Fixos 5 e 6 (Foto 9.2.2.2-7e Foto 9.2.2.2-8) estão localizados na 
Área Diretamente Afetada do empreendimento. 
Para auxiliar na visualização das aves foi utilizado um binóculo Bushnell 12 x 42 mm e uma Câmera Canon 80D 
com lente de aproximação 100-400mm. Posteriormente, em caso de dúvida na identificação visual das espécies 
consultou-se literatura específica (SICK, 1997). 
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Foto 9.2.2.2-12– Aplicação do método de Ponto Fixo 

 
Foto 9.2.2.2-2 - Aplicação do método de Ponto Fixo 

 
Foto 9.2.2.2-3– Ponto Fixo 1 

 
Foto 9.2.2.2-4– Ponto Fixo 2 

 
Foto 9.2.2.2-5 – Ponto Fixo 3 

 
Foto 9.2.2.2-6 – Ponto Fixo 4 
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Foto 9.2.2.2-7 – Ponto Fixo 5 

 
Foto 9.2.2.2-8 – Ponto Fixo 6 

As classificações taxonômicas e a nomenclatura das espécies seguiram as resoluções do Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (PIACENTINI, 2015). Os endemismos da Mata Atlântica foram classificados de acordo 
com Bencke et al. (2006). O grau de ameaça seguiu os critérios da Lista estadual (DECRETO Nº 63.853/2018) e 
nacional (PORTARIA MMA Nº 444) de espécies ameaçadas de extinção e da Lista internacional (IUCN, 2021). A 
sensibilidade às ações antrópicas no habitat e a dependência do ambiente florestal seguiram, respectivamente, 
os trabalhos de Stotz et al. (1996) e Silva (1995). As espécies foram agrupadas em guildas alimentares de acordo 
com Sick (1997), acrescidas do conhecimento do pesquisador. Espécies migratórias foram classificadas de 
acordo com Somenzari et al. (2018). 
 
Avifauna – Resultados: Composição faunística 

Considerando os métodos adotados para o estudo da avifauna, foram registradas 110 espécies de aves 
pertencentes a 18 ordens e 37 famílias. Durante a primeira campanha foram registradas 99 espécies de aves, já 
na segunda campanha foram assinaladas 70 espécies, sendo 11 novos registros. Do total de espécies 
registradas, 61 espécies (55% do total registrado) foram assinaladas para a ADA (Área Diretamente Afetada), 
incluindo 21 espécies observadas unicamente nessa área. Já na AID (Área de Influência Direta), foram 
registradas 89 espécies (81% do total registrado) com 49 espécies registradas exclusivamente nessa área (Figura 
9.2.2.2-2). 
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Figura 9.2.2.2-2 - Número de espécies da avifauna exclusivas e compartilhadas entre as áreas Diretamente Afetada e de 
Influência Direta do empreendimento 

Considerando as ordens das espécies registradas durante as duas campanhas realizadas, foi observado, 
conforme o esperado, uma maior riqueza de espécies da ordem dos passeriformes do que dos não
passeriformes, sendo registradas 69 (63%) e 41 espécies (37%), respectivamente. Dentre as famílias de 
passeriformes, as mais representativas foram, de forma destoante, Tyrannidae 
(16%) e Thraupidae com 14 espécies registradas (13%), seguidas por Furnariidae com sete espécies registradas 
(6%) e Rhynchocyclidae com quatro espécies registradas (4%). Dentre as ordens dos não passeriformes a família 
Picidae foi a mais representada com seis espécies registradas (5,5%) seguida pelas famílias Columbida e 
Trochilidae com cinco espécies registradas cada (5%, cada), seguidas por Falconidae e Psittacidae com quatro 
espécies registradas cada (4% cada) (
 

Figura 9.2.2.2-3 - Riqueza de espécies das famílias mais representativas nas ordens de não passeriformes e 
passeriformes 

A distribuição de guildas alimentares ocorreu conforme o esperado para regiões tropicais (WILLIS, 1979), com o 
predomínio de espécies insetívoras, seguidas pelas onívoras. Espécies insetívoras representaram 50% (55 
espécies) do total registrado, o que é es
espécies insetívoras se dá durante todo o ano (SCHERER et al., 2005). Em seguida, destacam
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onívoras (17%) sobre as frugívoras (10%) pode ser relacionada com o efeito tampão a oscilações no suprimento 
de alimentos nas áreas amostradas (WILLIS, 1976).
 

Figura 9.2.2.2-4 - Distribuição em guildas tróficas das espécies registradas da avifauna
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Quadro 9.2.2.2.-3 - Lista de espécies registradas da avifauna com seu tipo, local, campanha e pontos de registro, características ecológicas e status de conservação. 
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Conservação 

IUCN MMA SP 

Ordem Tinamiformes                             

Família Tinamidae                             

Crypturellus tataupa (Temminck 1815) inhambu-chintã 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF3; PF4; PF5; PF6 N - DEP Baixa FRU - LC - - 

Ordem Galliformes                             

Família Cracidae                             

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF5 N - DEP Média FRU - LC - - 

Ordem Pelecaniformes                             

Família Ardeidae                             

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho 1ªC Vis AID PF1 N - IND Baixa PIS - LC - - 

Família Threskiornithidae                             

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró 1ªC Voc ADA PF5 N - SD Média ONI - LC - - 

Ordem Cathartiformes                             

Família Cathartidae                             

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu 1ªC; 2ªC Vis AID PF2; PF4 N - IND Baixa DET - LC - - 

Ordem Accipitriformes                             

Família Accipitridae                             

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF4; PF5 N - IND Baixa CAR - LC - - 

Ordem Gruiiformes                             

Família Rallidae                             

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF2; PF5 N MA SD Média ONI - LC - - 

Ordem Charadriiformes                             

Família Charadriidae                             

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF2; PF4 N - IND Baixa ONI - LC - - 

Ordem Columbiformes                             

Família Columbidae                             

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF3; PF4; PF5 N - IND Baixa GRA - LC - - 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA PF5; PF6 N - SD Média GRA - LC - - 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 1ªC Vis/Voc ADA PF5 N - DEP Média ONI - LC - - 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante 1ªC Vis/Voc AID PF4 N - IND Baixa GRA ND LC - - 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF3; PF6 N - SD Baixa GRA - LC - - 

Ordem Cuculiformes                             

Família Cuculidae                             

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF5; PF6 N - SD Baixa INS - LC - - 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF3 N - IND Baixa INS - LC - - 

Ordem Strigiformes                             

Família Strigidae                             

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 1ªC; 2ªC Voc AID PF2 N - SD Baixa CAR - LC - - 

Ordem Caprimulgiformes                             

Família Caprimulgidae                             

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju 1ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF5 N - DEP Média INS PM LC - - 

Ordem Apodiformes                             
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IUCN MMA SP 

Família Apodidae                             

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal 1ªC Vis/Voc ADA PF5; PF6 N - SD Média INS MGT LC - - 

Família Trochilidae                             

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado 1ªC Vis/Voc AID PF4 N - SD Baixa NEC - LC - - 

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF6 N MA NC Média NEC - LC - - 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF4; PF5; PF6 N - IND Baixa NEC - LC - - 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta 1ªC Vis/Voc ADA PF5 N MA DEP Média NEC - LC - - 

Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul 1ªC Vis/Voc AID PF3 N - DEP Baixa NEC - LC - - 

Ordem Coraciiformes                             

Família Alcedinidae                             

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde 2ªC Vis AID PF1 N - IND Baixa PIS - LC - - 

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande 2ªC Vis/Voc AID PF4 N - IND Baixa PIS - LC - - 

Ordem Galbuliformes                             

Família Bucconidae                             

Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado 1ªC Voc AID PF2 N MA DEP Média INS - NT - - 

Ordem Piciformes                             

Família Ramphastidae                             

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde   Vis/Voc AID PF1 N MA DEP Média ONI - LC - - 

Família Picidae                             

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF2; PF5; PF6 N MA NC Média INS - LC - - 

Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco 1ªC Vis/Voc AID PF3; PF4 N - SD Baixa INS - LC - - 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF3; PF5; PF6 N MA NC Média INS - LC - - 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 1ªC Voc AID PF1 N - SD Baixa INS - LC - - 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 1ªC Voc AID PF1 N - IND Baixa INS - LC - - 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 2ªC Voc ADA PF6 N - SD Baixa INS - LC - - 

Ordem Falconiformes                             

Família Falconidae                             

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF6 N - IND Baixa CAR - LC - - 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 1ªC Vis/Voc ADA PF6 N - IND Baixa CAR - LC - - 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 1ªC; 2ªC Voc AID PF1; PF3 N - SD Baixa CAR - LC - - 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio 1ªC Voc ADA PF5 N - SD Média CAR - LC - - 

Ordem Psittaciformes                             

Família Psittacidae                             

Psittacara leucophtalmus (Statius Muller, 1776) periquitão 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF2; PF3; PF6 N - SD Baixa FRU - LC - - 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF3; PF4 N - IND Baixa FRU - LC - - 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF6 N MA DEP Baixa FRU - LC - - 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA PF6 N - DEP Média FRU - LC - - 

Ordem Passeriformes                             

Família Thamnophilidae                             

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa 2ªC Voc AID PF1 N - DEP Baixa INS - LC - - 

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho 1ªC Vis/Voc AID PF3 N - NC Baixa INS - LC - - 

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF2; PF6 N MA DEP Média INS - LC - - 
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Família Xenopidae                             

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó 1ªC Vis/Voc ADA PF6 N - DEP Média INS - LC - - 

Família Furnariidae                             

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF2; PF3; PF6 N - IND Baixa INS - LC - - 

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco 1ªC; 2ªC Voc ADA PF5; PF6 N MA DEP Média INS - LC - - 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF6 N - DEP Média INS - LC - - 

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) joão-botina-do-brejo 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1 N MA NC Média INS - LC - - 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé 1ªC Voc ADA PF5 N MA DEP Média INS - LC - - 

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF6 N - DEP Baixa INS - LC - - 

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido 1ªC Voc AID PF1 N MA DEP Média INS - LC - - 

Família Tityridae                             

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto 1ªC Voc ADA/AID PF2; PF5; PF3 N - DEP Média INS PM LC - - 

Família Rhynchocyclidae                             

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo 2ªC Voc AID PF4 N - DEP Média INS - LC - - 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF3; PF5; PF6 N - DEP Média INS - LC - - 

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF4; PF6 N MA DEP Baixa INS - LC - - 

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó 1ªC Voc AID PF1 N - DEP Média INS - LC - - 

Família Tyrannidae                             

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF5; PF6 N - SD Baixa INS - LC - - 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF6 N - IND Baixa INS - LC - - 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF3 N - SD Baixa INS - LC - - 

Elaenia chilensis Hellmayr, 1927 guaracava-de-crista-branca 2ªC Vis/Voc ADA PF6 N - SD Baixa INS MGT LC - - 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF6 N - IND Baixa INS PM LC - - 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF4; PF6 N - SD Baixa INS - LC - - 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF3; PF4; PF5; PF6 N - IND Baixa ONI PM LC - - 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro 1ªC Vis/Voc AID PF2; PF3 N - IND Baixa INS - LC - - 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado 1ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF5 N - DEP Baixa INS PM LC - - 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF3; PF4 N - SD Baixa INS - LC - - 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF3 N - SD Baixa INS - LC - - 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF4; PF5; PF6 N - IND Baixa INS PM LC - - 

Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha 1ªC Vis/Voc AID PF3 N - IND Baixa INS PM LC - - 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica 1ªC Vis/Voc ADA/AID PF3; PF6 N - SD Baixa INS PM LC - - 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 1ªC Voc AID PF1 N - IND Baixa INS PM LC - - 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF2 N - IND Baixa INS - LC - - 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado 1ªC Voc ADA PF5 N - DEP Média INS PM LC - - 

Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho 1ªC; 2ªC Vis AID PF1 N - IND Baixa INS - LC - - 

Família Vireonidae                             

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF3; PF4; PF5; PF6 N - SD Baixa ONI - LC - - 

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara 1ªC Vis/Voc ADA PF6 N - DEP Baixa ONI PM LC - - 

Família Hirundinidae                             

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF1; PF2; PF3 N - IND Baixa INS - LC - - 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF3 N - IND Baixa INS PM LC - - 
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Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-grande 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF2; PF6 N - IND Baixa INS PM LC - - 

Família Troglodytidae                             

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF3; PF4; PF5 N - IND Baixa INS - LC - - 

Família Turdidae                             

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-branco 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF3; PF5; PF6 N - SD Baixa ONI - LC - - 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA PF3; PF5; PF6 N - IND Baixa ONI - LC - - 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 1ªC Vis/Voc ADA PF5 N - SD Baixa ONI PM LC - - 

Família Mimidae                             

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 1ªC Vis/Voc ADA/AID PF3; PF4; PF5 N - IND Baixa ONI - LC - - 

Família Passerellidae                             

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF2; PF3; PF4 N - IND Baixa ONI - LC - - 

Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato 1ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF6 N MA NC Média INS - LC - - 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF4; PF6 N - IND Baixa GRA - LC - - 

Família Parulidae                             

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita 1ªC Voc ADA PF5 N - DEP Média INS - LC - - 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) piá-cobra 1ªC; 2ªC Voc AID PF1; PF3; PF4 N - IND Baixa INS - LC - - 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF5; PF6 N - DEP Média INS - LC - - 

Família Icteridae                             

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF2; PF6 N - SD Média ONI - LC - - 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim 1ªC Vis/Voc AID PF2; PF3 N - IND Baixa ONI - LC - - 

Família Thraupidae                             

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF3; PF4; PF5; PF6 N - SD Baixa FRU - LC - - 

Tangara palmarum (Wied, 1821) sanhaçu-do-coqueiro 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF3; PF6 N - SD Baixa FRU - LC - - 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 1ªC; 2ªC Vis/Voc AID PF3 N - IND Média FRU - LC - - 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto 1ªC Vis/Voc ADA PF5 N - DEP Baixa ONI - LC - - 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho 1ªC; 2ªC Voc ADA/AID PF1; PF2; PF5; PF6 N - DEP Baixa INS - LC - - 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra 1ªC Vis/Voc AID PF2; PF3; PF4 N - IND Baixa GRA - LC - - 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF4; PF6 N - IND Baixa GRA - LC - - 

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete 2ªC Voc AID PF1 N - DEP Média INS - LC - - 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF1; PF2; PF6 N MA DEP Baixa ONI - LC - - 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue 2ªC Vis/Voc AID PF3 N MA DEP Média INS - LC - - 

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha 1ªC; 2ªC Voc AID PF1; PF2; PF4 N - DEP Baixa ONI PM LC - - 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 1ªC; 2ªC Vis/Voc ADA/AID PF2; PF3; PF4; PF5 N - SD Baixa ONI - LC - - 

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho 1ªC Vis/Voc AID PF1; PF2; PF3; PF4 N - IND Baixa GRA PM LC - - 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho 1ªC Vis/Voc AID PF1; PF4 N - IND Baixa GRA PM LC - - 

Família Cardinalidae                             

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-de-bando 1ªC Voc ADA PF5 N - NC Alta FRU - LC - - 

Família Fringillidae                             

Spinus magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo 2ªC Viz AID PF4 N - IND Baixa GRA - LC - - 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 1ªC Voc ADA PF5 N - SD Baixa FRU - LC - - 

Legenda:Tipo de registro: Vis = Visual; Voc = Vocalização. Endemismo: MA = Mata Atlântica. Dependência de Mata:  DEP = dependente; SD = semidependente; IND = independente. Hábito alimentar: CAR = Carnívoro; DET = Detritívoro; FRU = Frugívoro; GRA = Granívoro; INS = 
Insetívoro; NEC = Nectarívoro; ONI = Onívoro; PIS = Piscívoro. Espécies Migratórias: PM = Parcialmente Migratória. Status de Conservação: IUCN: LC = Pouco Preocupante; NT = quase ameaçada. 
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Levantamento fotográfico 

Seguem abaixo, os registros fotográficos na área de estudo e representantes da fauna registrada. 

 
Foto 9.2.22.-9 – Rupornis magnirostris (Gavião-
carijó) 

 
Foto 9.2.2.2-10 – Patagioenas picazuro (Asa-
branca) 

 
Foto 9.2.2.2-11 – Zenaida auriculata (Avoante) 

 
Foto 9.2.2.2-12– Colaptes melanochloros (Pica-
pau-verde-barrado) 

 
Foto 9.2.2.2-13– Caracara plancus (Carcará) 

 
Foto 9.2.2.2-14– Milvago chimachima 
(Carrapateiro) 
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Foto 9.2.2.2-15– Ninho de Phacellodomus 
ferrugineigula (João-botina-do-brejo) 

 
Foto 9.2.2.2-16 – Pachyramphus validus (Caneleiro-
de-chapéu-preto) 

 
Foto 9.2.2.2-17– Hirundinea ferruginea (Gibão-de-
couro) 

 
Foto 9.2.2.2-18– Tyrannus melancholicus (Suiriri) 

 
Foto 9.2.2.2-19 – Vireo chivi (Juruviara) 

 
Foto 9.2.2.2-20 – Turdus rufiventris (Sabiá-
laranjeira) 

Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Apenas uma espécie é classificada quanto ameaça de extinção, trata-se de Malacoptila striata 
(Barbudo-rajado), classificada como “Quase ameaçada” em âmbito global (IUCN, 2021). Abaixo segue 
uma breve descrição sobre esta espécie: 
• Malacoptila striata (barbudo-rajado): Espécie classificada como “Quase ameaçada” em nível 

global (IUCN, 2021), endêmica de Mata Atlântica (BENCKE et al., 2006), dependente de 
ambientes florestais (SILVA, 1995) e de média sensibilidade à alterações antrópicas (STOTZ et 
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al., 1996). Durante o atual estudo a espécie foi registrada apenas na AID do 
empreendimento, especificamen
 

Espécies endêmicas 

No atual estudo, foram registradas 17 espécies endêmicas de Mata Atlântica (BECKE et al., 2006) ou 
seja, 16% do total de espécies registradas. As espécies endêmicas registradas podem ser observadas 
no Quadro 9.2.2.2-3. 

 

Espécies de interesse econômico e/ou médico

Nenhuma das espécies que compõem a avifauna da área amostrada é considerada de interesse 
econômico e/ou médico-veterinário.

 

Espécies Indicadoras de qualidade ambiental

A comunidade da avifauna levantada é constituída em sua maioria (68% ou 75 espécies) por aves de 
baixa sensibilidade às alterações ambientais 
em grande parte por aves independentes de ambientes florestais. As espécies de média sensibilidade 
corresponderam a 31% (34 espécies), sendo representadas, em sua maioria por espécies 
dependentes e semidependentes de am
fragmentos de floresta na área do empreendimento e entorno imediato. Apenas uma espécie de alta 
sensibilidade foi registrada, trata

Figura 9.2.2.2-5- Nível de sensibilidade a alterações ambientais das espécies registradas da avifauna
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al., 1996). Durante o atual estudo a espécie foi registrada apenas na AID do 
empreendimento, especificamente no Ponto Fixo 2 (PF2). 

No atual estudo, foram registradas 17 espécies endêmicas de Mata Atlântica (BECKE et al., 2006) ou 
seja, 16% do total de espécies registradas. As espécies endêmicas registradas podem ser observadas 

Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário  

Nenhuma das espécies que compõem a avifauna da área amostrada é considerada de interesse 
veterinário. 

Espécies Indicadoras de qualidade ambiental 

ifauna levantada é constituída em sua maioria (68% ou 75 espécies) por aves de 
baixa sensibilidade às alterações ambientais (Figura 9.2.2.2-5), sendo essas espécies representadas 
em grande parte por aves independentes de ambientes florestais. As espécies de média sensibilidade 
corresponderam a 31% (34 espécies), sendo representadas, em sua maioria por espécies 
dependentes e semidependentes de ambientes florestais, demonstrando a importância dos 
fragmentos de floresta na área do empreendimento e entorno imediato. Apenas uma espécie de alta 
sensibilidade foi registrada, trata-se de Aramides saracura (Saracura-do-mato). 

Nível de sensibilidade a alterações ambientais das espécies registradas da avifauna
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al., 1996). Durante o atual estudo a espécie foi registrada apenas na AID do 

No atual estudo, foram registradas 17 espécies endêmicas de Mata Atlântica (BECKE et al., 2006) ou 
seja, 16% do total de espécies registradas. As espécies endêmicas registradas podem ser observadas 

Nenhuma das espécies que compõem a avifauna da área amostrada é considerada de interesse 

ifauna levantada é constituída em sua maioria (68% ou 75 espécies) por aves de 
, sendo essas espécies representadas 

em grande parte por aves independentes de ambientes florestais. As espécies de média sensibilidade 
corresponderam a 31% (34 espécies), sendo representadas, em sua maioria por espécies 

bientes florestais, demonstrando a importância dos 
fragmentos de floresta na área do empreendimento e entorno imediato. Apenas uma espécie de alta 
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Ressalta-se, por fim, que a sensibilidade a alterações ambientais é um parâmetro que varia conforme 
a capacidade das espécies de modificar ou ampliar seu nicho de
antrópica, ajustando-se a novas condições de habitat (WELTY; BATISTA, 1962) e, assim, aumentar a 
sua abundância ao longo do tempo em ambientes mais antropizados (COSTA, 2008).
Considerando a dependência de mata das espécies reg
possível observar um equilíbrio entre espécies independentes de ambientes florestais, dependentes 
e semidependentes (Figura 9.2.2.2
representaram 36% (40 espécies
refletindo a composição das áreas amostradas na ADA e AID, majoritariamente compostas por 
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial e médio de regeneração com áreas de 
brejo e campos antrópicos entre esses fragmentos, levando ao equilíbrio observado na 
9.2.2.2-6. 

Figura 9.2.2-6- Preferência e seleção de habitat das espécies registradas da avifauna
 

Durante a campanha do estudo de fauna foram 
(Chaetura meridionalis e Elaenia chilensis
foram registradas (SOMENZARI, 2018) 
O registro dessas espécies está atrelado ao período de
do estudo, que correspondem à época em que espécies migratórias ocupam pequenos fragmentos 
na região sul e sudeste do Brasil (ANTAS, 2017), após a realização de deslocamentos parciais, 
regionais ou locais (BELTON, 1994; FRISH, 2005). Espécies parcialmente migratórias são aquelas que 
possuem parte de sua população residente e parte migrante. Das 17 espécies parcialmente 
migratórias, oito pertencem à família Tyrannidae, a qual representa cerca de 33,5% das espécies qu
realizam deslocamentos migratórios globalmente (JAHN et al, 2002) e engloba uma grande variedade 
de espécies que ocupam os mais variados nichos ambientais e são exclusivas do continente 
americano (RIDGELY; TUDOR, 1994).
 
Suficiência amostral 

Considerando as amostragens realizadas para o estudo da avifauna, foi elaborada a curva de 
rarefação de espécies (Figura 9.2.2.
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se, por fim, que a sensibilidade a alterações ambientais é um parâmetro que varia conforme 
a capacidade das espécies de modificar ou ampliar seu nicho de ocorrência devido à pressão 

se a novas condições de habitat (WELTY; BATISTA, 1962) e, assim, aumentar a 
sua abundância ao longo do tempo em ambientes mais antropizados (COSTA, 2008).
Considerando a dependência de mata das espécies registradas (SILVA, 1995), destaca
possível observar um equilíbrio entre espécies independentes de ambientes florestais, dependentes 

Figura 9.2.2.2-6). Espécies independentes de ambientes florestais 
representaram 36% (40 espécies) enquanto espécies dependentes representaram 31% (34 espécies) 
refletindo a composição das áreas amostradas na ADA e AID, majoritariamente compostas por 
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial e médio de regeneração com áreas de 

campos antrópicos entre esses fragmentos, levando ao equilíbrio observado na 

Preferência e seleção de habitat das espécies registradas da avifauna 

Durante a campanha do estudo de fauna foram registradas apenas duas espécies migratórias 
Elaenia chilensis) e outras 17 espécies de hábitos parcialmente migratórios 

foram registradas (SOMENZARI, 2018) (Quadro 9.2.2.2-3). 
O registro dessas espécies está atrelado ao período de realização da primeira campanha de campo 
do estudo, que correspondem à época em que espécies migratórias ocupam pequenos fragmentos 
na região sul e sudeste do Brasil (ANTAS, 2017), após a realização de deslocamentos parciais, 

1994; FRISH, 2005). Espécies parcialmente migratórias são aquelas que 
possuem parte de sua população residente e parte migrante. Das 17 espécies parcialmente 
migratórias, oito pertencem à família Tyrannidae, a qual representa cerca de 33,5% das espécies qu
realizam deslocamentos migratórios globalmente (JAHN et al, 2002) e engloba uma grande variedade 
de espécies que ocupam os mais variados nichos ambientais e são exclusivas do continente 
americano (RIDGELY; TUDOR, 1994). 

Considerando as amostragens realizadas para o estudo da avifauna, foi elaborada a curva de 
Figura 9.2.2.2-7) juntamente com os estimadores de riqueza de Jackknife 
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) e outras 17 espécies de hábitos parcialmente migratórios 

realização da primeira campanha de campo 
do estudo, que correspondem à época em que espécies migratórias ocupam pequenos fragmentos 
na região sul e sudeste do Brasil (ANTAS, 2017), após a realização de deslocamentos parciais, 

1994; FRISH, 2005). Espécies parcialmente migratórias são aquelas que 
possuem parte de sua população residente e parte migrante. Das 17 espécies parcialmente 
migratórias, oito pertencem à família Tyrannidae, a qual representa cerca de 33,5% das espécies que 
realizam deslocamentos migratórios globalmente (JAHN et al, 2002) e engloba uma grande variedade 
de espécies que ocupam os mais variados nichos ambientais e são exclusivas do continente 

Considerando as amostragens realizadas para o estudo da avifauna, foi elaborada a curva de 
juntamente com os estimadores de riqueza de Jackknife 
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primeira ordem e Chao de segunda ordem, com intuito de analisar a sufi
Ressalta-se que para a construção da curva foram utilizadas cada dia de amostragem como uma 
amostra. Como é possível observar na figura abaixo a curva de acúmulo apresenta tendência à 
estabilização. 

Figura 9.2.2.2- - Curva de rarefação de espécies com seus limites de confiança (95%) inferiores e 
superiores obtida durante o estudo da avifauna
 
Calculando os estimadores de riqueza Chao de 2ª ordem e Jackknife de 1ª ordem, foi possível 
observar que ambos estimam valores de riqueza superiores ao observado em campo (118 e 125 
espécies, respectivamente), indicando que além das espécies registradas durante o estudo, outras 
podem ocorrer nas áreas de amostragem selecionadas. Considerando a curva de acúmulo e os 
estimadores de riqueza, pode-se aferir que, dentro do tempo de execução das duas campanhas do 
estudo da avifauna, a amostragem foi satisfatória, porém, certamente mais espécies de aves devem 
ocorrer tanto na ADA quanto AID do empreendimento.
 

9.2.2.3 Mastofauna
Contextualização Regional 

São reconhecidas atualmente 701 espécies de mamíferos para o território brasileiro (PAGLIA 
2012). Dentre os estados brasileiros, São Paulo figura como o mais bem conhecido em relação à sua 
mastofauna, apesar da existência de divers
registros recentes (COSTA et al., 2005; GARBINO, 2011; PERCEQUILLO 
2014; VIVO et al., 2011).   
Os dois últimos levantamentos de mamíferos terrestres registraram 170 (VIVO
posteriormente 206 espécies no estado de São Paulo (VIVO 
considerável aumento no número de registros de espécies para o estado em pouco mais de uma 
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podem ocorrer nas áreas de amostragem selecionadas. Considerando a curva de acúmulo e os 

se aferir que, dentro do tempo de execução das duas campanhas do 
estudo da avifauna, a amostragem foi satisfatória, porém, certamente mais espécies de aves devem 
ocorrer tanto na ADA quanto AID do empreendimento. 

Mastofauna 

São reconhecidas atualmente 701 espécies de mamíferos para o território brasileiro (PAGLIA 
2012). Dentre os estados brasileiros, São Paulo figura como o mais bem conhecido em relação à sua 
mastofauna, apesar da existência de diversas lacunas de conhecimento, reveladas através de novos 

., 2005; GARBINO, 2011; PERCEQUILLO et al., 2011; TEIXEIRA 

Os dois últimos levantamentos de mamíferos terrestres registraram 170 (VIVO
posteriormente 206 espécies no estado de São Paulo (VIVO et al., 2011), representando um 
considerável aumento no número de registros de espécies para o estado em pouco mais de uma 
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Calculando os estimadores de riqueza Chao de 2ª ordem e Jackknife de 1ª ordem, foi possível 
valores de riqueza superiores ao observado em campo (118 e 125 

espécies, respectivamente), indicando que além das espécies registradas durante o estudo, outras 
podem ocorrer nas áreas de amostragem selecionadas. Considerando a curva de acúmulo e os 

se aferir que, dentro do tempo de execução das duas campanhas do 
estudo da avifauna, a amostragem foi satisfatória, porém, certamente mais espécies de aves devem 

São reconhecidas atualmente 701 espécies de mamíferos para o território brasileiro (PAGLIA et al., 
2012). Dentre os estados brasileiros, São Paulo figura como o mais bem conhecido em relação à sua 

as lacunas de conhecimento, reveladas através de novos 
., 2011; TEIXEIRA et al., 

Os dois últimos levantamentos de mamíferos terrestres registraram 170 (VIVO, 1998), e 
, 2011), representando um 

considerável aumento no número de registros de espécies para o estado em pouco mais de uma 
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década. Esse aumento recente no número de mamíferos registrado no Estado de São Paulo é 
surpreendente, uma vez que os mamíferos estão entre os grupos de fauna mais importantes em 
termos econômicos, de saúde pública e conservação biológica (VIVO, 1998).  
Para a caracterização da mastofauna regional foi elaborada uma lista baseada no levantamento da 
fauna para o Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira, especificamente para mamíferos de 
médio e grande porte (ANEXO 9.2.2.3-1). Com base nesses dados obteve-se um total de 27 espécies 
de mamíferos. As 27 espécies estão agrupadas em seis Ordens (Xenarthra, Primates, Lagomorpha, 
Carnivora, Artiodactyla e Rodentia) e 16 Famílias (Myrmecophagidae, Bradypodidae, Dasypodidae, 
Cebidae, Pitheciidae, Atelidae, Callitrichidae, Leporidae, Felidae, Canidae, Mustelidae, Procyonidae, 
Cervidae, Sciuridae,  Caviidae e Erethizontidae). 
Dentre as 27 espécies de mamíferos de médio e grande porte, grupo amostrado no presente estudo, 
seis estão ameaçadas em pelo menos uma das listas consultadas. (Quadro 9.2.2.3-1). 
 
Quadro 9.2.2.3-1 - Mastofauna de potencial ocorrência na AII do empreendimento que consta em listas de 
espécies ameaçadas de extinção 

Táxon Nome Popular 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Ordem Primates     
Família Atelidae     
Alouatta clamitans (Cabrera, 1940) bugio-ruivo VU VU EN 
Família Callithrichidae     
Callithrix aurita (É. Geoffroy in humboldt, 1812) sagui-da-serra-escuro EN EN EN 
Ordem Carnivora     
Família Felidae     
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica LC EN VU 
Puma concolor (Linnaeus 1771) onça-parda LC VU VU 
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803) gato-mourisco LC VU - 
Família Mustelidae     
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra NT - VU 

Legenda:Status de conservação: IUCN: LC = pouco preocupante; NT = quase ameaçado; VU = vulnerável; EN 
= em perigo. MMA: VU = vulnerável; EN = ameaçado. SP: VU = vulnerável; EN = ameaçado. 

 

Mastofauna - Considerações metodológicas  

O diagnóstico de fauna foi realizado em duas campanhas, sendo a primeira entre os dias 18 e 27 de 
janeiro de 2021, durante a estação chuvosa e a segunda, realizada entre os dias 26 de maio a 04 de 
junho, durante estação seca. No total realizou-se um esforço de 70 horas por campanha. Durante a 
amostragem na primeira campanha foram registradas altas temperaturas, chegando a 32°C durante 
o dia com pancadas de chuva nos dias 18, 20 e 24 de janeiro. Já na segunda campanha foram 
registradas temperaturas amenas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, chegando a 
13°C. Para a amostragem da mastofauna foram utilizadas as metodologias de Busca Ativa, Parcelas 
de Areia e Armadilhas Fotográficas. 
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Busca Ativa: Este método foi aplicado para a busca de indivíduos, vocalizações, vestígios e ou abrigos. 
Foram realizadas caminhadas em velocidade lenta e constante por trilhas e caminhos pré-existentes 
para observações diretas (avistamento ou vocalizações) e busca por vestígios (fezes, tocas, pegadas, 
carcaças) ao longo do substrato às margens dos cursos d’água e demais locais propícios. As buscas 
foram realizadas em três diferentes transectos selecionados na área de estudo e no entorno 
imediato. 
Parcelas de Areia: Foram aplicadas quatro parcelas de areia com 75 x 75 cm aproximadamente. As 
parcelas foram preparadas em áreas próximas a vestígios encontrados da mastofauna para otimizar 
o registro dos animais. Foram utilizados como iscas atrativas bananas, ovos, sardinha e abacaxi para 
atração de animais com diferentes preferenciais alimentares. As armadilhas foram verificadas, tanto 
no período diurno, quanto vespertino e na presença de pegadas, as mesmas eram triadas e em 
seguidas apagadas para evitar duplicidade de registros. Para auxiliar nas identificações, foram 
medidos: comprimento e largura totais da pegada e da passada, com o auxílio de uma trena e 
sempre que possível, as amostras eram fotografadas com escala. As pegadas foram identificadas com 
o auxílio de guias de campo (BECKER & DALPONTE, 1999). 
Armadilhas fotográficas: foram utilizadas cinco armadilhas fotográficas com sensor de movimento e 
infravermelho. As armadilhas foram instaladas em locais de possível passagem de fauna, borda e 
interior dos fragmentos florestais e próximos a cursos d’água. Para aperfeiçoar a amostragem dos 
animais, foram utilizadas diferentes iscas para atração dos mesmos, como banana, ovos, sardinha e 
abacaxi. 
No Quadro 9.2.2.3-2 é apresentado o esforço empregado para cada método para a amostragem do 
grupo mastofauna, bem como o local e as coordenadas de localização de cada método. Na Figura 
9.2.2.3-1 é exibido o mapa com os locais de instalação das armadilhas fotográficas e parcelas de 
areia, bem como os transectos na área de estudo e no entorno imediato. 
 
Quadro 9.2.2.3-2 - Localização, coordenados geográficas e esforço amostral de cada método 
proposto para o estudo da mastofauna durante as duas campanhas realizadas. 

Método Local Coordenadas UTM 23K Esforço Amostral 
Longitude Latitude 

Armadilha Fotográfica 1 (AF1) AID 376039.00 m E 7415624.00 m S 480 horas 
Armadilha Fotográfica 2 (AF2) AID 376455.00 m E 7415871.00 m S 480 horas 
Armadilha Fotográfica 3 (AF3) AID 377677.00 m E 7416163.00 m S 480 horas 
Armadilha Fotográfica 4 (AF4) ADA 377138.00 m E 7416007.00 m S 480 horas 
Armadilha Fotográfica 5 (AF5) ADA 376792.00 m E 7415557.00 m S 480 horas 

Parcela de Areia 1 (PA1) AID 376628.00 m E 7415556.00 m S 480 horas 
Parcela de Areia 2 (PA2) AID 377239.00 m E 7416001.00 m S 480 horas 
Parcela de Areia 3 (PA3) AID 376239.00 m E 7415640.00 m S 480 horas 
Parcela de Areia 4 (PA4) AID 377393.00 m E 7416325.00 m S 480 horas 

Busca Ativa ADA/AID - - 60 horas 
Total 4.380 horas 
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Figura 9.2.2.3-4 - Pontos de amostragem da mastofauna e transectos estabelecidos na ADA e AID do 
empreendimento 
 
Os locais de instalação das armadilhas fotográficas e parcelas de areia foram selecionados em pontos 
de passagem de animais, próximos a cursos d’água e próximos a vestígios encontrados. Sendo assim, 
as Armadilhas Fotográficas 1 (AF1), 2 (AF2), 3 (AF3) e 5 (AF5) foram instaladas no interior de 
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em locais de passagem de fauna, já a Armadilha Fotográfica 
4 (AF4) foi instalada em área aberta com concentração de pegadas de mamíferos. Todas as Parcelas 
de Areia foram instaladas em área de borda de mata próximas a substrato adequado para o registro 
das pegadas. (Foto 9.2.2.3-1 a Foto 9.2.2.3-4). 
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Foto 9.2.2.2-1 – Instalação de armadilha fotográfica  

Foto 9.2.2.2-2 – Armadilha fotográfica instalada 

 
Foto 9.2.2.3-3 – Iscas atrativas.  

Foto 9.2.2.3-4 – Parcela de areia confeccionada. 

Guias de identificação de espécies foram consultados, quando necessários (EMMONS & FEER, 1997; 
REIS ET AL., 2011). A ordem sistemática e nomes científicos seguiram como disposto em Reis et al. 
(2011). 
 
Mastofauna – Resultados: Composição faunística 

Considerando os métodos adotados para o diagnóstico da mastofauna, foram registradas oito 
espécies de mamíferos pertencentes a cinco ordens e oito famílias. Das oito espécies registradas, 
quatro foram registradas na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, sendo duas de 
forma exclusiva. Já no entorno imediato, ou Área de Influência Direta (AID), foram registradas seis 
das oito espécies, sendo quatro dessas registrada de forma exclusiva. As oito espécies estão 
distribuídas em cinco ordens (Didelphimorphia, Primates, Lagomorpha, Carnivora e Rodentia) e em 
oito famílias diferentes (Didelphidae, Callithrichidae, Atelidae, Leporidae, Canidae, Procyonidae, 
Caviidae e Sciuridae). Vale ressaltar que, além das espécies silvestres, foi registrada a presença de 
cachorros-domésticos tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. 
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Figura 9.2.2.3-2 - Número de espécies da mastofauna exclusivas e compartilhadas entre as áreas 
Diretamente Afetada e de Influência Direta do empreendimento

Considerando as espécies levantadas
de primatas na área, Callithrix aurita
aurita é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e classificada como “Ameaçada” tanto em âmbito 
estadual (SÃO PAULO, 2018), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2021). Já 
classificação como “Vulnerável” tanto em âmbito global (IUCN, 2021) q
(MMA, 2014) e, em âmbito estadual (SÃO PAULO, 2018) a espécie é classificada como “Ameaçada”.
Sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita
campanha composto por dois indivídu
composto por, pelo menos, quatro indíviduos na AID do empreendimento. É uma espécie de primata 
endêmica de Mata Atlântica e considerada ameaçada para o estado de São Paulo e para o Brasil. 
Figura, também, entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo. Trata
podendo se alimentar desde ovos, frutas, insetos até seiva de árvores (REIS et al., 2011). As principais 
ameaças que cercam a espécie são a perda de habitat e, principalm
invasoras de saguis (Callithrix penicillata 
Bugio-ruivo (Alouatta clamitans
vocalização na AID do empreendime
“Vulnerável” globalmente e nacionalmente, sendo calassificada como ”Ameaçada” para o estado de 
São Paulo. Trata-se de uma espécie endêmica de Mata Atlântica e podem ser encontrados desde 
florestas primárias até fragmentos florestais alterados pelo homem (REIS et al., 2011). São espécies 
frugívoras/folívoras e facilmente reconhecidas pela sua vocalização (REIS et al., 2011). Nos últimos 
anos, as crises de febre amarela no Brasil reduziram drasticam
clamitans entre outras espécies de primatas, além desses fatos, a caça e a redução de habitat são as 
principais ameaças a espécie (IUCN, 2021).
Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita
campanhas de forma visual e por armadilha fotográfica, tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. No Brasil, essa espécie é encontrada nas porções leste e sudeste (REIS et al., 
2011). É um marsupial de porte médio com massa corporal varian
hábitos solitários, terrestres, crepusculares e noturnos. Possui dieta classificada como frugívora
onívora alimentando-se de frutas e pequenos animais, desde insetos a pequenos mamíferos. Vivem 
em diversos tipos de habitat como 
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Número de espécies da mastofauna exclusivas e compartilhadas entre as áreas 
Diretamente Afetada e de Influência Direta do empreendimento 

Considerando as espécies levantadas ao longo do estudo, vale destacar o registro das duas espécies 
Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro) e Alouatta clamitans 

é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e classificada como “Ameaçada” tanto em âmbito 
estadual (SÃO PAULO, 2018), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2021). Já A. Clamitans 
classificação como “Vulnerável” tanto em âmbito global (IUCN, 2021) quanto em âmbito nacional 
(MMA, 2014) e, em âmbito estadual (SÃO PAULO, 2018) a espécie é classificada como “Ameaçada”.

Callithrix aurita): Foram registrados dois grupos de C. aurita
campanha composto por dois indivíduos, na AID do empreendimento e outro na segunda campanha, 
composto por, pelo menos, quatro indíviduos na AID do empreendimento. É uma espécie de primata 
endêmica de Mata Atlântica e considerada ameaçada para o estado de São Paulo e para o Brasil. 

ambém, entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo. Trata-se de uma espécie onívora, 
podendo se alimentar desde ovos, frutas, insetos até seiva de árvores (REIS et al., 2011). As principais 
ameaças que cercam a espécie são a perda de habitat e, principalmente, a hibridização com espécies 

Callithrix penicillata e Callithrix jacchus) em sua área de ocorrência. 
Alouatta clamitans): Foi registrado apenas um indivíduo da espécie através de sua 

vocalização na AID do empreendimento durante a primeira campanha. A espécie é classifica como 
“Vulnerável” globalmente e nacionalmente, sendo calassificada como ”Ameaçada” para o estado de 

se de uma espécie endêmica de Mata Atlântica e podem ser encontrados desde 
s primárias até fragmentos florestais alterados pelo homem (REIS et al., 2011). São espécies 

frugívoras/folívoras e facilmente reconhecidas pela sua vocalização (REIS et al., 2011). Nos últimos 
anos, as crises de febre amarela no Brasil reduziram drasticamente as populações de 

entre outras espécies de primatas, além desses fatos, a caça e a redução de habitat são as 
principais ameaças a espécie (IUCN, 2021). 

Didelphis aurita): No atual estudo, a espécie foi regist
campanhas de forma visual e por armadilha fotográfica, tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. No Brasil, essa espécie é encontrada nas porções leste e sudeste (REIS et al., 
2011). É um marsupial de porte médio com massa corporal variando de 500 a 2750 gramas, de 
hábitos solitários, terrestres, crepusculares e noturnos. Possui dieta classificada como frugívora

se de frutas e pequenos animais, desde insetos a pequenos mamíferos. Vivem 
em diversos tipos de habitat como planícies, florestas tropicais campos abertos naturais, pastagens, 
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Número de espécies da mastofauna exclusivas e compartilhadas entre as áreas 

ao longo do estudo, vale destacar o registro das duas espécies 
Alouatta clamitans (Bugio-ruivo). C. 

é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e classificada como “Ameaçada” tanto em âmbito 
A. Clamitans apresenta 

uanto em âmbito nacional 
(MMA, 2014) e, em âmbito estadual (SÃO PAULO, 2018) a espécie é classificada como “Ameaçada”. 

C. aurita, um na primeira 
os, na AID do empreendimento e outro na segunda campanha, 

composto por, pelo menos, quatro indíviduos na AID do empreendimento. É uma espécie de primata 
endêmica de Mata Atlântica e considerada ameaçada para o estado de São Paulo e para o Brasil. 

se de uma espécie onívora, 
podendo se alimentar desde ovos, frutas, insetos até seiva de árvores (REIS et al., 2011). As principais 

ente, a hibridização com espécies 
) em sua área de ocorrência.  

Foi registrado apenas um indivíduo da espécie através de sua 
nto durante a primeira campanha. A espécie é classifica como 

“Vulnerável” globalmente e nacionalmente, sendo calassificada como ”Ameaçada” para o estado de 
se de uma espécie endêmica de Mata Atlântica e podem ser encontrados desde 

s primárias até fragmentos florestais alterados pelo homem (REIS et al., 2011). São espécies 
frugívoras/folívoras e facilmente reconhecidas pela sua vocalização (REIS et al., 2011). Nos últimos 

ente as populações de A. guariba 
entre outras espécies de primatas, além desses fatos, a caça e a redução de habitat são as 

: No atual estudo, a espécie foi registrada nas duas 
campanhas de forma visual e por armadilha fotográfica, tanto na ADA quanto na AID do 
empreendimento. No Brasil, essa espécie é encontrada nas porções leste e sudeste (REIS et al., 

do de 500 a 2750 gramas, de 
hábitos solitários, terrestres, crepusculares e noturnos. Possui dieta classificada como frugívora-

se de frutas e pequenos animais, desde insetos a pequenos mamíferos. Vivem 
planícies, florestas tropicais campos abertos naturais, pastagens, 
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além de se adaptar muito bem à zona urbana, onde encontra farta e variada alimentação em meio 
aos dejetos domésticos.  
Tapiti (Sylvilagus brasiliensis): No atual estudo, a espécie foi registrada apenas na segunda campanha 
na ADA do empreendimento através de armadilha fotográfica. Trata-se da única espécie da família 
que ocorre no Brasil (REIS et al., 2011). Espécie de alimentação onívora, podendo incluir frutos, raízes 
e folhas em sua alimentação. 
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous): Espécie registrada nas duas campanhas realizadas. Foram 
registrados pelo menos seis indivíduos de C. thous em três armadilhas fotográficas diferentes (AF1, 
AF2 e AF5), tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. Trata-se de uma espécie de ampla 
distribuição na América do Sul e de hábitos generalistas em relação a sua dieta (REIS et al., 2011), 
podendo alimentar-se desde artrópodes a pequenos mamíferos e aves (REIS et al., 2011). Também 
pode incluir em sua alimentação alguns frutos, sendo um importante dispersor de sementes nos 
ambientes em que ocorre (REIS et al., 2011). 
Mão-pelada (Procyon cancrivorus): Espécie registrada através de vestígios (pegadas) em borda de 
mata na AID do empreendimento, sendo registrada apenas na primeira campanha. A espécie é 
amplamente distribuída nas regiões neotropicais e pode ser encontrada em variados tipos de 
ambientes (REIS et al., 2011), podendo ocorrer em restingas, manguezais, florestas e áreas abertas. A 
espécie possui ampla dieta alimentar, alimentando-se de moluscos, peixes, insetos, anfíbios, 
carangueijos e frutos (REIS et al., 2011). Apesar de não constar em nenhuma das listas de ameaça 
consultadas, a espécie sofre constantemente com atropelamentos. 
Caxinguelê (Guerlinguetus ingrami): No presente estudo, G. ingramii foi registrada de forma direta 
através da visualização de um indivíduo na ADA do empreendimento, nas duas campanhas 
realizadas. Encontrado do sudeste da Bahia ao Estado do Rio Grande do Sul, possui hábito diurno e 
arborícola, preferindo estratos baixos e intermediários de Floresta Amazônica, Mata Atlântica, 
Cerrado ou Caatinga. Alimenta-se de frutos e sementes, principalmente os coqueiros das palmeiras. 
Eventualmente pode comer larvas de insetos e brotos de árvores. É um animal que vive sozinho ou 
aos pares (REIS et al., 2011). 
Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris): Registrada no atual estudo apenas de forma direta através de 
visualização próxima a um pequeno lago localizado na AID do empreendimento. É o maior roedor do 
mundo, chega a pesar 90 Kg. Ocorre em diversos países da América do Sul e Central (REIS et al., 
2011). São extremamente territorialistas. Os bandos, geralmente, são formados por um macho 
dominante α, machos submissos β, fêmeas reprodutivas e jovens (REIS et al., 2011). Características 
biológicas como o curto período de gestação e fácil adaptação a vários tipos de habitats, permitem 
rápido crescimento populacional e seus hábitos são fatores considerados como facilitadores da 
disseminação da febre maculosa entre populações rurais (REIS et al., 2011). Possui hábito alimentar 
predominantemente herbívoro, sendo uma espécie diurna e semi-aquática. 
O Quadro 9.2.2.3-3, abaixo, apresenta os pontos de registro e as coordenadas de todas as espécies 
registradas da mastofauna. As fotos 9.2.2.3-5 a 9.2.2.3-10 mostram alguns registros de mastofauna 
localizados durante o estudo. 
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Quadro 9.2.2.3-3 - Coordenadas e localização das espécies da mastofauna registradas durante o estudo 

Espécie Nome Popular Local Tipo de Registro 
Coordenadas UTM 23K 

Ponto 
(Figura 

9.2.2.3-3) 
Longitude Latitude 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara AID Visualização A 376113.00 m 
E 

7415578.00 m 
S 

Cerdocyon thous (2 
indivíduos) Cachorro-do-mato AID Armadilha 

fotográfica B 376036.00 m 
E 

7415634.00 m 
S 

Callithrix aurita (2 
indivíduos) 

Sagui-da-serra-
escuro AID Visualização C 376199.00 m 

E 
7415314.00 m 

S 

Alouatta guariba 
clamitans 

Bugio-ruivo AID Vocalização D 376186.00 m 
E 

7415721.00 m 
S 

Cerdocyon thous (2 
indivíduos) Cachorro-do-mato AID Armadilha 

fotográfica E 376453.00 m 
E 

7415879.00 m 
S 

Procyon cancrivorus Mão-pelada AID Vestígios 
(pegadas) F 376511.00 m 

E 
7415906.00 m 

S 

Cerdocyon thous (2 
indivíduos) Cachorro-do-mato ADA Armadilha 

fotográfica G 376787.00 m 
E 

7415561.00 m 
S 

Guerlinguetus ingramii Caxinguelê ADA Visualização H 376804.00 m 
E 

7415650.00 m 
S 

Cerdocyon thous (2 
indivíduos) Cachorro-do-mato ADA Armadilha 

fotográfica I 377214.00 m 
E 

7416062.00 m 
S 

Didelphis aurita 
Gambá-de-orelha-

preta ADA Visualização J 377389.00 m 
E 

7415878.00 m 
S 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato ADA Vestígios 
(pegada) K 377372.00 m 

E 
7415799.00 m 

S 

Didelphis aurita 
Gambá-de-orelha-

preta AID Vestígios 
(pegada) L 376499.48 m 

E 
7415852.84 m 

S 

Didelphis aurita 
Gambá-de-orelha-

preta ADA Armadilha 
fotográfica G 376787.00 m 

E 
7415561.00 m 

S 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato ADA Armadilha 
fotográfica G 376787.00 m 

E 
7415561.00 m 

S 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti ADA Armadilha 
fotográfica G 376787.00 m 

E 
7415561.00 m 

S 
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Figura 9.2.2.3-3 – Locais de cada registro das espécies de mamíferos na ADA e AID do empreendimento 

Tratando-se especificamente da espécie doméstica registrada, cachorro-doméstico (Canis lupus familiaris), 
esses animais fazem parte das muitas causas da perda de biodiversidade em pequenos fragmentos e até em 
grandes reservas florestais participando ativamente da predação de mamíferos de pequeno e médio porte e de 
ovos e algumas aves (BUTLER et al. 2004, GALETTI & SAZIMA 2006, CAMPOS et al. 2007), inclusive de espécies 
nativas registradas no estudo, como o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita). Foram registrados indivíduos 
de cachorro-doméstico nas duas campanhas realizadas. 
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Quadro 9.2.2.3-4 - Lista de espécies registradas da mastofauna com seu tipo, local, campanha e status de conservação. 

Táxon Nome Popular Campanha 
de registro Local de Registro Tipo de 

registro Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Ordem Didelphimorphia          Família Didelphidae          Didelphis aurita gambá-de-orelha-preta 1ªC; 2ªC ADA/AID AF Mata Atlântica LC - - 
Ordem Primates           
Família Atelidae         
Alouatta clamitans bugio-ruivo 1ªC AID Voc Mata Atlântica VU VU AM 
Família Callithrichidae          
Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro 1ªC; 2ªC AID Vis; Voc Mata Atlântica EN AM AM 
Ordem Lagomorpha          
Família Leporidae          
Sylvilagus brasiliensis tapiti 1ªC; 2ªC ADA AF - LC - - 
Ordem Carnivora          
Família Canidae          
Cerdocyon thous cachorro-do-mato 1ªC; 2ªC ADA/AID AF - LC - - 
Família Procionidae         
Procyon cancrivorus mão-pelada 1ªC AID Ves - LC - - 
Ordem Rodentia          
Família Sciuridae          
Guerlinguetus ingramii caxinguelê 1ªC; 2ªC ADA/AID Vis - LC - - 
Família Caviidae         
Hydrochoerus hydrochaeris capivara 1ªC AID Vis - LC - - 
Legenda:  Tipo de Registro:  AF = armadilha fotográfica; Voc = vocalização; Vis = visualização; Ves = vestígio. Status de Conservação: IUCN: LC = pouco preocupante; VU = 
vulnerável; EN = Em perigo. MMA: Vu = vulnerável; AM = ameaçada. SP: AM = ameaçada .
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Levantamento fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.2.2.3-5 – Pegadas de Cerdocyon thous 
(Cachorro-do-mato) 

 

Foto 9.2.2.3-6 – Indivíduo de Cerdocyon thous 
(Cachorro-do-mato) 

 
Foto 9.2.2.3-7– Indíviduos de Cerdocyon thous 
(Cachorro-do-mato) 

 
Foto 9.2.2.3-8– Pegada de Procyon cancrivorus 
(Mão-pelada) 

 
Foto 9.2.2.3-9– Indivíduo de Guerlinguetus ingramii 
(Caxinguele) 

 
Foto 9.2.2.3-10 – Indivíduo de Sylvilagus 
brasiliensis (Tapiti) 
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Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário  

Foi registrado um indivíduo de Hydrochoeris hydrochaeris na área do empreendimento. Capivaras 
podem apresentar carrapatos-estrela, que por sua vez, podem estar contaminados (atuando como 
reservatórios) pela bactéria Rickettsia rickettsii. Através da picada do carrapato-estrela, a bactéria R. 
rickettsii pode ser transmitida para humanos, causando a chamada febre maculosa. A infestação por 
capivaras com carrapatos-estrela contaminados pela bactéria R. rickettsii pode trazer grande risco 
sanitário. Apesar de nenhum caso da doença ter sido notificado no município de Santa Isabel nos 
últimos anos, diversos casos foram confirmados em municípios próximos no Vale do Paraíba. Apenas 
no ano de 2018, a doença causou a morte de mais de 15 pessoas no Estado de São Paulo. 
 
Suficiência amostral 

Além das análises ecológicas foi elaborada a curva de rarefação de espécies (Figura 9.2.2.3-4) com 
intuito de analisar a suficiência amostral do levantamento da mastofauna. Ressalta-se que para a 
construção da curva foram utilizadas cada dia como uma amostra. Como é possível observar na 
figura, a curva de rarefação apresenta uma tendência à estabilização, indicando que a campanha de 
campo realizada foi satisfatória. 

 
Figura 9.2.2.3-4 - Curva de rarefação de espécies com seus limites de confiança (95%) inferiores e superiores 
obtida durante a campanha de estudo da mastofauna nas duas campanhas realizadas 
 
Foi possível observar que ambos estimadores de riqueza Chao de 2ª ordem e Jackknife de 1ª ordem 
estimaram valores de riqueza próximos ao observado em campo (11 e 13 espécies, 
respectivamente). Esse resultado indica que a amostragem efetuada foi satisfatória, porém outras 
espécies devem ocorrer na área do empreendimento, tanto na ADA quanto na AID.  
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9.2.2.4 Conclusão 
De maneira geral, a vegetação florestal na Área Diretamente Afetada e entorno imediato encontra-se 
alterada. Próximo à área de estudo, é possível encontrar moradias, estradas, movimentação de 
maquinários, entre outras atividades que refletem um histórico de perturbação antrópica na região. 
Dessa forma, a composição da fauna registrada reflete este histórico de intervenção humana. Poucas 
espécies são raras e poucas são de alta sensibilidade a perturbações ambientais. A maior parte da 
fauna registrada é comum e bastante resistente à descaracterização do habitat, explicando, inclusive, 
sua persistência na área e região do empreendimento. 
Considerando os três grupos estudados (avifauna, herpetofauna e mastofauna) o registro de maior 
relevância para o estudo trata-se das espécies de primatas Callithrix aurita (sagui-da-serra-escuro), 
espécie considerada “Ameaçada” tanto em âmbito global, nacional e estadual e Alouatta guariba 
clamitans (bugio-ruivo), ambas registradas na AID do empreendimento. A ocorrência das espécies na 
região já é conhecida (ANEXO 9.2.2.3-1) tendo em vista que o município de Santa Isabel está dentro 
da área de ocorrência de ambas as espécies. Apesar de não registradas na ADA do empreendimento, 
é possível que essas espécies também ocorram nos fragmentos em questão, tornando necessária a 
aplicação de algumas medidas mitigadoras durante a supressão da vegetação. As demais espécies de 
mamíferos são espécies comuns e normalmente avistadas em regiões próximas a pequenos 
remanescentes florestais. 
Ainda em relação à mastofauna, vale destacar o registro de cachorro-doméstico na área em estudo, 
esses animais fazem parte das muitas causas da perda de biodiversidade em pequenos fragmentos e 
até em grandes reservas florestais participando ativamente da predação de mamíferos silvestres de 
pequeno e médio porte.  
Tratando-se especificamente da avifauna, as espécies registradas são, no geral, comuns e 
generalistas, porém foram registradas 17 espécies endêmicas de Mata Atlântica e outras 34 espécies 
dependentes de ambiente florestal, o que demonstra a importância dos remanescentes de Floresta 
Ombrófila Densa. Apenas uma espécie consta como “Quase ameaçada” em nível global (IUCN, 2021), 
alem de ser endêmica de Mata Atlântica e dependente de ambientes florestais, trata-se do 
Malacoptila striata (barbudo-rajado), registrado apenas na AID do empreendimento, 
especificamente no Ponto Fixo 2 (PF2). Portanto, é importante a manutenção dos fragmentos da AID 
para preservação da avifauna mais exigente e endêmica de Mata Atlântica. 
Para herpetofauna, a grande quantidade de espécies de anfíbios registradas é um indicativo de boa 
preservação dos corpos d’água presentes, tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. A 
maioria das espécies de anfíbios são comuns e de grande plasticidade às alterações ambientais, 
porém, oito espécies são endêmicas de Mata Atlântica. A presença dessas espécies na ADA e na AID 
do empreendimento demonstra que os corpos d’água próximos aos fragmentos de Floresta 
Ombrófila Densa, comportam diferentes espécies de anfíbios de diferentes nichos ecológicos. 
Anfíbios e répteis, em geral, sofrem diretamente com os efeitos antrópicos e a fragmentação 
interfere na dispersão das espécies, levando a diminuição da diversidade e da abundância em 
fragmentos, tornando evidente a necessidade da preservação dos fragmentos restantes na área em 
foco para manutenção da herpetofauna ali residente. 
É importante destacar que a presença de boa parte das espécies registradas nestes fragmentos não 
está restrita a estes locais, devendo também ocorrer em hábitats com características semelhantes do 
entorno. Dessa forma, as populações presentes no local representam uma fração das populações 
totais presentes na região. 
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ANEXO 9.2.2.2-1 – Dados secundários da avifauna 

Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

TINAMIFORMES       
Tinamidae       
Tinamus solitarius (Vieillot 1819) macuco Mata Atlântica NT - VU 
Crypturellus obsoletus (Temminck 1815) inhambuguaçu - LC - - 
Crypturellus tataupa (Temminck 1815) inhambu-chintã - LC - - 
ANSERIFORMES       
Anatidae       
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê - LC - - 
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho - LC - - 
GALLIFORMES       
Cracidae       
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu - LC - - 
Odontophoridae       
Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru Mata Atlântica LC - - 
PODICIPIDIFORMES       
Podicipediae       
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador - LC - - 
SULIFORMES       
Phalacrocoracidae       
Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789) biguá - LC - - 
Anhingidae       
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Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga - LC - - 
PELECANIFORMES       
Ardeidae       
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi - LC - - 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu - LC - - 
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho - LC - - 
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira - LC - - 
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura - LC - - 
Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande - LC - - 
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira - LC - - 
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena - LC - - 
Threskiornithidae       
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró - LC - - 
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca - LC - - 
CATHARTIFORMES       
Cathartidae       
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha - LC - - 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu - LC - - 
ACCIPITRIFORMES       
Accipitridae       
Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza - LC - - 
Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) gavião-caracoleiro - LC - - 
Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira - LC - - 
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Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha - LC - - 
Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo - LC - - 
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi - LC - - 
Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro - LC - - 
Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo - LC - - 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo - LC - - 
Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno Mata Atlântica VU VU VU 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó - LC - - 
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-asa-de-telha - LC - - 
Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824) gavião-de-sobre-branco - LC - - 
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco - LC - - 
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta - LC - - 
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco - LC - QA 
GRUIFORMES       
Aramidae       
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão - LC - - 
Rallidae       
Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato Mata Atlântica LC - - 
Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda - LC - - 
Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) frango-d'água-comum - LC - - 
CHARADRIIFORMES       
Charadriidae       
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero - LC - - 
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Scolopacidae       
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado - LC - - 
Jacanidae       
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã - LC - - 
COLUMBIFORMES       
Columbidae       
Claravis godefrida (Temminck, 1811) pararu-espelho Mata Atlântica CR CR RE 
Columba livia Gmelin, 178 pombo-doméstico - LC - - 
Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha - LC - - 
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri - LC - - 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira - LC - - 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu - LC - - 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca - LC - - 
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa - LC - - 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante - LC - - 
CUCULIFORMES       
Cuculidae       
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato - LC - - 
Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado - LC - - 
Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-vermelha - LC - - 
Coccyzus euleri Cabanis, 1873 papa-lagarta-de-euler - LC - - 
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto - LC - - 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco - LC - - 
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Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci - LC - - 
STRIGIFORMES       
Strigidae       
Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato - LC - - 
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela Mata Atlântica LC - - 
Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada Mata Atlântica NT - - 
Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato - LC - - 
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira - LC - - 
Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda - LC - - 
NYCTIBIIFORMES       
Nyctibiidae       
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua - LC - - 
CAPRIMULGIFORMES       
Caprimulgidae       
Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844) bacurau-ocelado - LC - - 
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju - LC - - 
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau - LC - - 
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura - LC - - 
Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante Mata Atlântica LC - QA 
APODIFORMES       
Apodidae       
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal - LC - - 
Trochilidae       
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Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado - LC - - 
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada Mata Atlântica LC - - 
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura - LC - - 
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza Mata Atlântica LC - - 
Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto Mata Atlântica LC - - 
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta - LC - - 
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho - LC - - 
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta Mata Atlântica LC - - 
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco Mata Atlântica LC - - 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca - LC - - 
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul - LC - - 
Heliodoxa rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi Mata Atlântica LC - - 
TROGONIFORMES       
Trogonidae       
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado Mata Atlântica LC - - 
CORACIIFORMES       
Alcedinidae       
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande - LC - - 
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde - LC - - 
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno - LC - - 
GALBULIFORMES       
Bucconidae       
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo - LC - - 
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Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado Mata Atlântica NT - - 
PUICIFORMES       
Ramphastidae       
Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu - LC - - 
Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto - VU - - 
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde Mata Atlântica LC - - 
Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca Mata Atlântica LC - VU 
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana Mata Atlântica LC - VU 
Picidae       
Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado - LC - - 
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira Mata Atlântica LC - - 
Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco - LC - - 
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela Mata Atlântica LC - - 
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó Mata Atlântica LC - - 
Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado Mata Atlântica NT - - 
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado - LC - - 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo - LC - - 
Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela - LC - - 
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca - LC - - 
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei Mata Atlântica LC - - 
CARIAMIFORMES       
Cariamidae       
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema - LC - - 
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FALCONIFORMES       
Falconidae       
Caracara plancus (Miller, 1777) carcará - LC - - 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro - LC - - 
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé - LC - - 
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio - LC - - 
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri - LC - - 
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira - LC - - 
PSITTACIFORMES       
Psittacidae       
Psittacara leucophtalmus (Statius Muller, 1776) periquitão - LC - - 
Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha - NT - - 
Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei - LC - - 
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha Mata Atlântica LC - - 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim - LC - - 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico Mata Atlântica LC - - 
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo - LC - - 
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú Mata Atlântica LC - - 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde - LC - - 
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo Mata Atlântica EM VU CR 
PASSERIFORMES       
Thamnophilidae       
Rhopias gularis (Spix, 1825) choquinha-de-garganta-pintada Mata Atlântica LC - - 
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Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado Mata Atlântica NT - - 
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa - LC - - 
Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822) chorozinho-de-asa-vermelha - LC - - 
Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho - LC - - 
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata - LC - - 
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó Mata Atlântica LC - - 
Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão - LC - - 
Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora Mata Atlântica LC - - 
Myrmoderus squamosus (Pelzeln, 1868) papa-formiga-de-grota Mata Atlântica LC - - 
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul Mata Atlântica LC - - 
Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada Mata Atlântica LC - - 
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho Mata Atlântica NT - - 
Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó Mata Atlântica LC - - 
Conopophagidae       
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente Mata Atlântica LC - - 
Grallariidae       
Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu - LC - - 
Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato Mata Atlântica LC - - 
Rhinocryptidae       
Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho Mata Atlântica LC - - 
Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto Mata Atlântica LC - - 
Formicariidae       
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha - LC - - 
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Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora Mata Atlântica LC - - 
Scleruridae       
Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha Mata Atlântica LC - - 
Dendrocolaptidae       
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde - LC - - 
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado Mata Atlântica LC - - 
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado - LC - - 
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) arapaçu-escamado-do-sul Mata Atlântica LC - - 
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande - LC - - 
Xenopidae       
Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo - LC - - 
Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó - LC - - 
Furnariidae       
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) casaca-de-couro-da-lama - LC - - 
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro - LC - - 
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca - LC - - 
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco Mata Atlântica LC - - 
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira Mata Atlântica LC - - 
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo Mata Atlântica LC - - 
Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado Mata Atlântica LC - - 
Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia - LC - - 
Heliobletus contaminatus Pelzeln, 1859 trepadorzinho Mata Atlântica LC - - 
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete - LC - - 
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Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina-da-mata Mata Atlântica LC - - 
Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) joão-botina-do-brejo Mata Atlântica LC - - 
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié - LC - - 
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé Mata Atlântica LC - - 
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 pi-puí - LC - - 
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném - LC - - 
Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido Mata Atlântica LC - - 
Pipridae       
Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu Mata Atlântica LC - - 
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira - LC - - 
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará Mata Atlântica LC - - 
Oxyruncidae       
Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto - LC - - 
Onychorhynchidae       
Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-preta - LC - - 
Tityridae       
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim Mata Atlântica LC - - 
Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto - LC - - 
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro - LC - - 
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto - LC - - 
Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-bordado - LC - - 
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto - LC - - 
Cotingidae       
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Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata - NT - - 
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó Mata Atlântica LC - QA 
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga Mata Atlântica VU - QA 
Platyrinchidae       
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho - LC - - 
Rhynchocyclidae       
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza Mata Atlântica LC - - 
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo - LC - - 
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho Mata Atlântica NT - AM 
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato - LC - - 
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta - LC - - 
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque Mata Atlântica LC - - 
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio - LC - - 
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó - LC - - 
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho Mata Atlântica LC - - 
Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso Mata Atlântica LC - - 
Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato Mata Atlântica NT - - 
Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha Mata Atlântica LC - - 
Tyrannidae       
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro - LC - - 
Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859) piolhinho-chiador - LC - - 
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha - LC - - 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela - LC - - 
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Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 guaracava-grande - LC - - 
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque - LC - - 
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum - LC - - 
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) tucão - LC - - 
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta - LC - - 
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho - LC - - 
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano Mata Atlântica NT - - 
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho - LC - - 
Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra Mata Atlântica LC - - 
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata - LC - - 
Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré - LC - - 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira - LC - - 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi - LC - - 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro - LC - - 
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado - LC - - 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei - LC - - 
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) bentevizinho-de-asa-ferrugínea - LC - - 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho - LC - - 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri - LC - - 
Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha - LC - - 
Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica - LC - - 
Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha - LC - - 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe - LC - - 
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Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada - LC - - 
Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu - LC - - 
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado - LC - - 
Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento - LC - - 
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado - LC - - 
Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho - LC - - 
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno - LC - - 
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca - LC - - 
Vireonidae       
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari - LC - - 
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado Mata Atlântica LC - - 
Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara - LC - - 
Corvidae       
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul Mata Atlântica NT - - 
Hirundinidae       
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa - LC - - 
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora - LC - - 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo - LC - - 
Progne elegans Baird, 1865 andorinha-do-sul - LC - - 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco - LC - - 
Troglodytidae       
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra - LC - - 
Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande - LC - - 
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Turdidae       
Catharus fuscescens (Stephens, 1817) sabiá-norte-americano - LC - - 
Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una - LC - - 
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-branco - LC - - 
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira - LC - - 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca - LC - - 
Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro Mata Atlântica LC - - 
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira - LC - - 
Mimidae       
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo - LC - - 
Passerellidae       
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico - LC - - 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo - LC - - 
Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato Mata Atlântica LC - - 
Parulidae       
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita - LC - - 
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) piá-cobra - LC - - 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula - LC - - 
Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador Mata Atlântica LC - - 
Icteridae       
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu - LC - - 
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão - LC - - 
Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe - LC - - 
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Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro - LC - - 
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo - LC - - 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim - LC - - 
Mitrospingidae       
Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava Mata Atlântica LC - - 
Thraupidae       
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo Mata Atlântica NT - - 
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva - LC - - 
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo - LC - - 
Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores Mata Atlântica LC - - 
Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-douradinha Mata Atlântica LC - - 
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta Mata Atlântica LC - - 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento - LC - - 
Tangara palmarum (Wied, 1821) sanhaçu-do-coqueiro - LC - - 
Tangara ornata (Sparrman, 1789) sanhaçu-de-encontro-amarelo Mata Atlântica LC - - 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela - LC - - 
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto - LC - - 
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho - LC - - 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra - LC - - 
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu Mata Atlântica LC - - 
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem Mata Atlântica LC - - 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu - LC - - 
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete - LC - - 

Página: 744



17 
 

                       Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 
Email: minaplan@minaplan.com.br 

 

Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto Mata Atlântica LC - - 
Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue Mata Atlântica LC - - 
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha - LC - - 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul - LC - - 
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica - LC - - 
Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro - LC - - 
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho - LC - - 
Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó Mata Atlântica VU VU AM 
Sporophila ardesiaca (Dubois, 1894) papa-capim-de-costas-cinzas Mata Atlântica LC - - 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho - LC - - 
Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão - LC - - 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho - LC - VU 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo - LC - - 
Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907 canário-do-brejo 0 - - AM 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro - LC - - 
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) bico-de-pimenta Mata Atlântica LC - - 
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário - LC - - 
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha Mata Atlântica LC - QA 
Cardinalidae       
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-de-bando - LC - - 
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão - LC - - 
Fringillidae       
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo - LC - - 
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Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim - LC - - 
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro - LC - - 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho Mata Atlântica LC - - 
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira - LC - - 
Estrildidae       
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre - LC - - 
Passeridae       
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal - LC - - 
Legenda: Status de Conservação: IUCN = IUCN Red List Of Threatened Species, 2020: LC = pouco preocupante; NT = quase ameaçada; VU = vulnerável; CR = criticamente 
ameaçado. MMA: Portaria MMA Nº 444 de 17 de dezembro de 2014: VU = vulnerável; AM = ameaçada; CR = criticamente ameaçada. SP: Decreto Nº 63.853/2018: QA = 
quase Ameaçada; VU = vulnerável; AM = ameaçada; CR = criticamente ameaçada. 
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ANEXO 9.2.2.3-1 – Dados secundários da mastofauna 

Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Ordem Xenarthra       Família Myrmecophagidae       Tamandua tetradactyla(Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim - - - - 
Família Bradypodidae       
Bradypus variegatus (Schinz, 1825) pregiça - - - - 
Família Dasypodidae       
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba - - - - 
Cabassous tatouay (Linnaeus, 1758) tatu-de-rabo-mole - - - - 
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha - - - - 
Ordem Primates        
Família Cebidae       
Cebus nigritus (Linnaeus, 1758) macaco-prego Mata Atlântica - - - 
Família Pitheciidae      
Callicebus nigrifrons (Spix, 1823) sauá Mata Atlântica - - - 
Família Atelidae      
Alouatta clamitans (Cabrera, 1940) bugio-ruivo Mata Atlântica VU VU AM 
Família Callithrichidae       
Callithrix aurita (É. Geoffroy in humboldt, 1812) sagui-da-serra-escuro Mata Atlântica EN AM AM 
Ordem Lagomorpha       
Família Leporidae       
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapiti - - - - 
Ordem Carnivora       
Família Felidae       
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica - LC AM VU 
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) gatodo-mato - LC - - 
Puma concolor (Linnaeus 1771) onça-parda - LC VU VU 
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803) gato-mourisco - LC VU - 
Felis catus Linnaeus, 1758 gato-doméstico - - - - 
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Táxon Nome Popular Endemismo 

Status de Conservação 

IUCN MMA SP 

Família Canidae       
Cerdocyon thous (Linnaeus 1766) cachorro-do-mato - - - - 
Canis familiaris  Linnaeus, 1758 cachorro-doméstico - - - - 
Família Mustelidae       
Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara - - - - 
Galictis cuja (Schreber, 1776) furão - - - - 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra - NT - VU 
Família Procionidae      
Nasua nasua (Linnaeus 1766) quati - - - - 
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) mão-pelada - - - - 
Ordem Artiodactyla      
Família Cervidae      
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) veado-catingueiro - - - - 
Ordem Rodentia       
Família Caviidaee       
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara - - - - 
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca - - - - 
Família Erethizontidae      
Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-cacheiro - - - - 

Legenda : Status de Conservação : IUCN = IUCN Red List Of Threatened Species, 2020: LC = pouco preocupante; NT = quase ameaçada; VU = 

vulnerável; EN = em perigo. MMA: Portaria MMA Nº 444 de 17 de dezembro de 2014: VU = vulnerável; EN = ameaçada. SP: Decreto Nº 

63.853/2018: VU = vulnerável; AM = ameaçada. 
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9 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
9.1 MEIO FISÍCO 
9.2 MEIO BIÓTICO 
9.3 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

A área objeto do estudo está localizada no Município de Santa Isabel, Estado de São Paulo, estando a 
aproximadamente 50 km de distância do centro da Capital São Paulo, sob as coordenadas UTM 
376.939 E e 7.415.934 S, Zona 23S  
O acesso a área, partindo da Capital, é feito através da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até 
aproximadamente o Km187, quando se toma uma curta estrada de terra de aproximadamente 200 
metros a partir da rodovia até a portaria da mineração (Figura 9.3-1). 
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Figura 9.39.3.1-1 - Acesso e localização da área de estudo  
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Google Earth Pro (2021) 
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9.3.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONÔMICO 
O levantamento do Meio Socioeconômico para ampliação de lavra sob responsabilidade da Pedreira 
Dovalle, considera: 
• ADA e Área de Entorno Imediato: Pelo fato dos efeitos diretos e da área afetada não se limitarem 

simplesmente aos limites das atividades do empreendimento, definiu-se para análise de impactos 
um entorno imediato, incorporando uma envoltória de 500 metros de distância a partir dos 
limites da ADA. Esta envoltória abarca os receptores críticos que podem ser afetados por 
impactos gerados pela ampliação e operação do empreendimento e que acabam sofrendo em 
assuntos e magnitudes diferentes àqueles observados na AID. São impactos provenientes de 
ruído, poeira, trânsito de veículos automotores, alteração da paisagem, afetação em atividades 
econômicas e geração de oportunidades à população próxima, os fatores considerados na 
delimitação desta envoltória. Para tornar mais efetiva a área de abrangência de tais impactos, 
partiu-se para uma análise do ambiente ao qual se encontra o empreendimento e seu entorno, 
compreendendo-se as barreiras físicas que corroboram para o bloqueio do extravasamento dos 
efeitos dos impactos. Tal análise resultou na otimização da Área de Entorno na porção sul desta 
área, tendo em vista a presença do delimitador da bacia hidrográfica formado por uma cumeeira 
que se estende na direção sudeste, com alta declividade e a presença de mata. Importante 
reportar que todo o escoamento de carga proveniente da atividade do empreendimento é feito 
por acesso norte à área de implantação; 

• Área de Influência Direta – AID: É a área cuja incidência dos impactos advindos da implantação e 
operação do empreendimento ocorre de forma direta sobre o uso e ocupação do solo e sobre os 
recursos socioambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de 
conservação ou aproveitamento. Portanto, para a delimitação da Área de Influência Direta (AID) 
levou-se em consideração os impactos previsíveis em uma zona que abrange os receptores 
críticos desses impactos - positivos e negativos – considerando, neste caso, o município de Santa 
Isabel como receptáculo dos efeitos gerados pelo empreendimento. Engloba impactos como a 
geração de empregos, a arrecadação fiscal e a dinamização econômica. 

• Área de Influência Indireta – AII: Engloba os municípios de Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Arujá e 
Guararema, pois, estes receberão os impactos indiretamente provocados pelo projeto de 
ampliação empreendimento.  

Neste sentido, o estudo apresentado tem como foco esclarecer a situação atual da área no que tange 
aos aspectos econômicos e sociais efetuando um diagnóstico, o mais preciso possível, de modo a 
viabilizar um prognóstico para o futuro da atividade, considerando-se os impactos decorrentes da 
implantação/operação do projeto e a proposição de medidas mitigadoras. 
O compromisso deste levantamento é fornecer dados para que o empreendimento possa ser 
adequadamente avaliado em termos de sua influência sobre o meio socioeconômico. 
A seguir, na Figura 9.3.1-1, é apresentado o Mapa de Áreas de Influência, explicitando seus limites e 
condicionantes que as conformaram. 
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Figura 9.3.1-1- Áreas de influência do meio socioeconômico 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Google Earth Pro (2021) 
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9.3.2 METODOLOGIA 
Os procedimentos metodológicos contemplam: pesquisa bibliográfica, coleta e tratamento de dados 
estatísticos, levantamento de campo no município de Santa Isabel (SP), interpretação e análise de 
todas as informações reunidas. 
O presente relatório foi elaborado a partir de informações secundárias, recolhidas em base de dados 
oficiais das principais instituições de pesquisa de nível nacional e estadual, amplamente utilizadas 
como suporte à análise e elaboração de políticas públicas. As bases de dados consultadas foram: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério de Educação e Cultura (MEC), Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Banco de Dados do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS), SEADE – (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), entidades 
municipais e estaduais, em especial aquelas ligadas ao ordenamento territorial e meio ambiente, 
entre outras. 
Combinado com esses dados foram realizadas consultas às informações disponibilizadas em sites 
oficiais das instituições citadas, sites de universidades, Secretarias Estaduais, Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), demais 
instituições locais municipais e estaduais, e outras organizações. 
As informações primárias foram coletadas nos levantamentos de campo realizados entre janeiro e 
fevereiro de 2021, com roteiros pré-determinados, utilizando instrumentos de coleta que garantiram 
o rigor das informações captadas nas áreas de influência. A sistemática das observações realizadas 
foi discutida de forma a incluí-las nos relatórios, provendo descrições, características e dinâmicas 
desta região, com ilustração de fotos do cenário encontrado. 
 

9.3.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AII 
A seguir é apresentado o diagnóstico socioeconômico da Área de Influência Indireta (AII), que 
abrange os municípios de Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Arujá e Guararema. 

 
9.3.3.1 Ocupação regional 

A área de estudo (AII) encontra-se na porção leste da Região Metropolitana de São Paulo, ocupando 
parte das bacias hidrográficas Alto Tietê (parte de Mogi das Cruzes e Arujá) e Alto Paraíba do Sul 
(Santa Isabel, Guararema e parte de Mogi das Cruzes e Arujá). 
O Alto Tietê é uma bacia hidrográfica que comporta a região a montante do rio Tietê, sua cabeceira e 
seus afluentes, e a AII está em parte da porção leste desta bacia, área que antecede a cidade de São 
Paulo no percurso natural deste rio (ZANIRATO, 2011). 
Já a bacia do Alto Paraíba do Sul drena no sentido leste, em direção ao estado do Rio de Janeiro, e a 
AII encontra-se na porção oeste desta bacia, onde se encontram as nascentes de afluentes do rio 
Paraíba do Sul como o Jaguari e o Parateí (Figura 9.3.3.1-1).  
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Figura 9.3.3.1-1 - Bacias hidrográficas e Áreas de Influência 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), IBGE (2015), Google Earth Pro (2021) 
 
Normalmente, a história da ocupação humana pelo território está relacionada com as atividades 
humanas desenvolvidas no entorno dos rios. Essas atividades remontam ao início da colonização 
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portuguesa, a um tempo em que toda a vida da então capitania de São Paulo circulava pelas águas 
do rio Tietê. As margens desse rio já eram locais habitados pelos indígenas, antes da chegada dos 
portugueses. Essas mesmas terras foram as primeiras ocupadas pelos colonizadores portugueses na 
segunda metade do século XVI. O Tietê foi considerado pelos Jesuítas como o principal motivo para a 
instalação, em 1554, do povoado que acabou por se transformar, em 1560, na Vila de São Paulo. Nos 
primeiros séculos de colonização o rio era um importante meio de transporte e fonte de 
abastecimento de água e de alimento (ZANIRATO, 2011). 
A importância do rio Tietê para o fornecimento de alimentos, água e transporte acabou por 
favorecer os assentamentos humanos, como a vila de São Miguel, Guarulhos, Itaquaquecetuba e do 
povoado de Mogi das Cruzes, este convertido em Vila no ano de 1661. 
Em 1681 a Vila de São Paulo foi elevada a capital da Capitania. As vilas em geral eram modestas, com 
casas, igrejas, câmaras e cadeias construídas em taipa de pilão, uma técnica construtiva barata, pois 
tinha na terra a principal matéria prima. A transformação foi motivada pelo crescimento do lugar, um 
ponto de pouso para os tropeiros. 
Nesse período, São Paulo era um importante local de cruzamento de rotas comerciais. Ao Leste da 
Vila se abria o caminho que os tropeiros percorriam para acessar o Rio de Janeiro; ao Sul, se acessava 
o litoral e a Oeste, a boca do sertão que levava às terras do Mato Grosso. Evidentemente, tais rotas 
se transformaram futuramente nos importantes eixos de vertebração rodoviária da Região 
Metropolitana de São Paulo (ZANIRATO, 2011). 
A Figura 9.3.3.1-2 a seguir mostra os municípios da AII e a ADA inseridos nos limites da RMSP, 
evidenciando que esta localização revela a integração da AII nesta Região Metropolitana. 
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Figura 9.3.3.1-2 - Inserção da AII na RMSP e Eixos Rodoviários 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), IBGE (2015) 
 
Desde os primeiros momentos da instalação de colonos nas terras brasileiras havia a preocupação 
em encontrar ouro. Entre o final do século XVI e início do XVII foi descoberto o ouro de aluvião na 
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várzea do Tietê, na região de Guarulhos. O método utilizado para a extração consistia na lavagem 
direta dos cascalhos, através do desvio da drenagem da área a ser lavrada, pela construção de 
pequenos diques de cascalhos e blocos (ZANIRATO, 2011). 
A descoberta das minas de ouro nas regiões de Cuiabá e de Minas Gerais favoreceu a intensificação 
da navegação do rio Tietê que resultou no crescimento do mercado da capitania de São Paulo, em 
face do fornecimento de gêneros para o abastecimento interno das minas. 
O final da década de 1710 registrou outra ação que acabou por mudar tanto a cidade quanto a 
capitania: a entrada do café. Segundo Nóbrega (1978, p. 190), foi à beira do Tietê, na Casa Verde, 
que floriu e frutificou o primeiro cafezal de que se há notícias em terras paulistas. Meio século depois 
o plantio se expandia pelo interior paulista e propiciava um significativo crescimento econômico e 
demográfico para a província.  
As primeiras indústrias que se instalaram também ocuparam os terrenos da várzea do rio Tietê. O 
motivo para isso foi a proximidade com as ferrovias, o que facilitava o recebimento de matéria prima 
e maquinário vindos do exterior. Indústrias de tecido, de móveis, de vidros e pequenos negócios 
como carpintarias, sapatarias, pensões e restaurantes passaram a ocupar os terrenos inundáveis da 
várzea, que sofria aterros para que a ocupação pudesse ocorrer. 
A instalação da ferrovia, depois a construção da rodovia São Paulo - Rio e a instalação de fábricas 
nesse eixo contribuíram para a ocupação da várzea, agora pelos bairros operários que se formaram 
ao longo dos rios Tietê e Paraíba do Sul. 
No início da década de 1930, o município de São Paulo já contava com um milhão de habitantes. Em 
decorrência desse crescimento, não só as chácaras que rodeavam a cidade foram loteadas e 
urbanizadas como houve a derrubada das matas existentes no seu território, pouco exploradas no 
século XIX. Dessas matas, sobretudo da várzea das regiões de São Miguel e de Mogi das Cruzes, saia a 
madeira para as construções, assim como a lenha e carvão vegetal. Essas matas eram também 
exploradas para atender à queima nos fornos das olarias existentes ao longo do Tietê. Desde os 
tempos coloniais havia a prática de se retirar areia e cascalho do leito do rio para o fabrico de 
cerâmica. Das margens do rio se retirava não só a argila plástica para a indústria cerâmica, como 
areia e pedregulho para as construções urbanas, assim como rocha granítica.  
Desde finais do século XIX também se desenvolvia às margens do rio a criação de gado e suínos, 
sobretudo nas regiões de Mogi das Cruzes, São Miguel e Guarulhos.  
A região de Mogi das Cruzes encontrou na agricultura, desde a década de 1950, seu principal ramo 
de atividade, fornecendo produtos hortifrutigranjeiros a São Paulo. A agricultura se fez mediante o 
manejo do solo e o uso intensivo de mecanização, o emprego de insumos químicos e produtos 
fitossanitários (ZANIRATO, 2011). 
Do ponto de vista econômico, a região apresentou o seu desenvolvimento ancorado em 
empreendimentos múltiplos, caracterizados: por indústria de base diversificada, com especial 
atuação nas áreas metal - metalúrgica, química, têxtil, borracha/plástico e móveis, atividade agrícola 
na produção de hortifrutigranjeiros, e importante participação do setor de serviços, especialmente 
em função do aeroporto internacional e do turismo. Por outro lado, caracterizou-se ainda na região 
uma multiplicidade de atividades econômicas de menor porte, tradicionais e emergentes, que 
ganham novas dimensões e importância na região, podendo como já ocorrido em alguns casos, 
transformar-se em Arranjos Produtivos Locais. (GALLEGO, 2017) 
A região Metropolitana de São Paulo apresenta economia superior quando comparada a outras 
regiões no Estado de São Paulo e, até mesmo, no Brasil. Apesar disso, quando se analisa indicadores 
sociais e ambientais, depara-se com uma situação que indica que as estratégias de desenvolvimento 
econômico que vierem a ser implementadas na região, devem conter objetivos de inclusão 

Página: 759



 
 

354 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

sustentável dos amplos segmentos populacionais hoje submetidos a condições insatisfatórias 
(GALLEGO, 2017). 
Importante destacar que a região da represa do rio Jaguari, no município de Santa Isabel encontra-se 
em área de preservação de manancial da Cantareira. 
 

9.3.3.2 Rede urbana 
Neste item é abordada a formação da rede urbana dos municípios da AII, em articulação com os 
municípios polarizadores e polarizados. Este estudo identifica na rede de cidades um papel 
fundamental na estruturação e organização do espaço geográfico da região analisada.  

Na realidade, os centros urbanos de uma determinada região têm um conjunto de relações de 
interdependência entre eles, podendo, em função de sua condição hierárquica, estabelecer relações 
também com centros urbanos de outras regiões. 
O estudo das inter-relações entre os centros urbanos justifica-se pela necessidade de se entender a 
dinâmica das interações, o fluxo da população em busca de produtos, serviços e emprego, e a sua 
distribuição no espaço geográfico. 
Em linhas gerais, o presente capítulo adotou como base as análises apresentadas no estudo ‘Região 
de Influência de Cidades - 2007’, publicado pelo IBGE.1 
Para as cidades que constituem grandes aglomerações urbanas, a unidade de observação do estudo 
do IBGE foi o conjunto da Área de Concentração de População - ACP ou de suas subáreas. As ACPs 
são definidas como grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e 
densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna da área, dada pelos 
deslocamentos da população para trabalho ou estudo. As ACPs se desenvolvem ao redor de um ou 
mais núcleos urbanos, em caso de centros conurbados, assumindo o nome do município da capital, 
ou do município de maior população. (CASTELLO BRANCO, 2006). 
A ACP São Paulo, da qual os municípios da AII fazem parte, é classificada como Grande Metrópole 
Nacional e polariza 310 municípios, incluindo municípios de dentro e fora do Estado de São Paulo. 
Essa extensa lista de municípios polarizados, bem como a própria classificação hierárquica definida, 
evidencia o quanto essa ACP demonstra-se influente no país. Evidentemente, a ACP não é polarizada 
por nenhum município, demonstrando a autossuficiência em serviços essenciais deste conurbado 
conjunto de municípios. 
O Mapa do Anexo 9.3.3.2-1ilustra a rede urbana no que diz respeito à área de atração (polarização) 
da ACP São Paulo. Pode-se concluir que estas ligações, muito relacionadas à oferta de produtos, 
serviços e atendimento à saúde da ACP, favorecem um movimento pendular intenso na região. 
Os centros de gestão do território caracterizam-se por municípios com mais adequada estruturação e 
que não dependem de outros para suprir as necessidades básicas essenciais. Este grupo de 
municípios é formado por aqueles que apresentam as mais altas classes de categoria da Hierarquia 
Urbana. Nesse sentido, a Área de Influência Indireta apresenta as seguintes ligações: com Rio de 
Janeiro, Campinas, Curitiba e Brasília na gestão empresarial; com Bragança Paulista, Jaú, Jundiaí, e 
São José dos Campos nos tratamentos médicos de alta complexidade; e com Jundiaí, Sorocaba e 
Brasília na gestão governamental. Em contrapartida, seu alcance na influência e oferta de serviços 
complexos e gestão foram identificados 468 municípios que se relacionam com a ACP São Paulo, em 

                                                           
1Importante salientar que o estudo desenvolvido pelo IBGE (REGIC) de 2007 é o mesmo divulgado pelo IPEA. 
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busca de gestão governamental, gestão empresarial e serviços médicos de alta complexidade, 
conforme pode ser observado nos Mapas do Anexo 9.3.3.2-2 e 9.3.3.2.-3. 
 

9.3.3.3 Estrutura produtiva 
A economia dos municípios da AII baseia-se nos setores de comércio/serviços e industrial. Segundo 
dados do IBGE (2018), a indústria de transformação, associado aos serviços e comércio de veículos 
automotores e motocicletas, foram os maiores alavancadores do PIB dessa região de estudo. Em 
média, o setor de serviços abrange mais de 50% do PIB dos municípios, chegando a 61,9% em Arujá.  

Na agropecuária, no qual os produtos sofrem menor valorização por não agregarem o 
desdobramento dos valores embutidos nos serviços, por exemplo, a participação no PIB é muito 
pequena dentre os municípios da AII, não ultrapassando 3% da participação municipal. Por outro 
lado, a arrecadação de impostos agrega importância na composição do PIB, principalmente no 
município de Arujá onde a arrecadação tem participação de 16,5% no Produto Interno Bruto. No 
município de Santa Isabel, os serviços da administração pública, como ensino, saúde e segurança, 
incorporam 13,7% da economia. 
Em conjunto, todos os municípios da AII contabilizaram em 2018 um PIB de R$ 24,5 bilhões. O 
município de Mogi das Cruzes abarcou 62,7% seguido de Arujá com 25,1% do PIB da AII. Santa Isabel 
com 6,4% e Guararema com 5,8% tem menor representatividade na composição.  
Os dados do PIB (IBGE, 2018) indicam que a região da AII apresenta base econômica alicerçada nos 
serviços e na indústria. O comércio e serviço pode apresentar-se como um desdobramento da 
pujança industrial, porém, além da força motriz promovida pela indústria, o município de Mogi das 
Cruzes desenvolveu-se como um polo de ensino e outros serviços, bem como Arujá e Santa Isabel 
onde muitos condomínios de casas de veraneio e chácaras vem se espraiando ao longo do território. 
Em Santa Isabel destaca-se a presença de indústrias do setor têxtil e de insumos para a construção. 
Em Arujá são encontradas indústrias de fabricação de polímeros, metalúrgicas e químicas. Em Mogi 
das Cruzes a diversidade é bem maior, cabendo destaque para automação, metalurgia, mineração 
etc. 
Em se tratando de PIB per capita, o município de Arujá que comporta 25% do PIB da AII, resultou um 
valor de R$ 69.588,09 por habitante, o maior valor dentre os municípios dessa área de influência. Em 
segundo lugar apresenta-se o PIB per capita de Guararema que, apesar de participar apenas com 
5,8% no PIB da AII, contabilizou o valor da produção de R$ 47.997,77 por habitante em 2018. Em 
seguida, Mogi das Cruzes apresentou um PIB per capita na ordem de R$ 34.908,31 e Santa Isabel, o 
menor deles, com R$ 27.752,63. A Tabela 9.3.3.3-1 apresenta a composição do PIB dos municípios da 
AII por setor, em 2018. 
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Tabela 9.3.3.3-1 - Valor Adicionado Bruto, preços correntes (EM MIL R$) 

Setor PIB 2018 % PIB Município % PIB AII 
Santa Isabel 

Agropecuária 46.390 2,9% 0,2% 
Indústria 303.114 19,2% 1,2% 
Serviços (exceto Adm. Pública) 821.361 52,1% 3,3% 
Administração Pública 215.157 13,7% 0,9% 
Impostos 190.106 12,1% 0,8% 
PIB Total 1.576.127   6,4% 
PIB per capita 27.752,63   

Mogi das Cruzes 
Agropecuária 325.450 2,1% 1,3% 
Indústria 3.399.422 22,1% 13,9% 
Serviços (exceto Adm. Pública) 8.138.040 52,9% 33,2% 
Administração Pública 1.518.293 9,9% 6,2% 
Impostos 2.005.294 13,0% 8,2% 
PIB Total 15.386.499   62,7% 
PIB per capita 34.908,31   

Guararema 
Agropecuária 27.941 2,0% 0,1% 
Indústria 251.839 17,8% 1,0% 
Serviços (exceto Adm. Pública) 769.533 54,4% 3,1% 
Administração Pública 127.198 9,0% 0,5% 
Impostos 237.071 16,8% 1,0% 
PIB Total 1.413.582  5,8% 
PIB per capita 47.997,77   

Arujá 
Agropecuária 24.321 0,4% 0,1% 
Indústria 943.418 15,3% 3,8% 
Serviços (exceto Adm. Pública) 3.808.517 61,9% 15,5% 
Administração Pública 366.045 5,9% 1,5% 
Impostos 1.013.113 16,5% 4,1% 
PIB Total 6.155.414   25,1% 
PIB per capita 69.588,09   
    
PIB TOTAL DA AII 24.531.622   
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2018 
 
O volume de vínculos empregatícios de um município refere-se ao registro em uma determinada 
data do total de vínculos empregatícios remunerados, efetivamente ocupados por trabalhadores 
com carteira de trabalho assinada (regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), estatutários 
(funcionários públicos) e trabalhadores avulsos, temporários e outros, desde que formalmente 
contratados, informados pelos estabelecimentos quando da elaboração da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho.  
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Deve-se observar que o número de empregos é diferente do número de pessoas empregadas, pois 
um mesmo indivíduo pode estar acumulando mais de um emprego. Além disso, pode haver uma 
economia informal e a contratação de mão de obra também informal expressivas no município. 
Os empregos na AII concentram-se basicamente no setor de serviços, com 61.682 postos de 
trabalho, equivalendo a 42,6% do total dos empregos formais gerados em 2019. A indústria de 
transformação e o comércio também são setores bastante relevantes, responsáveis por 21,2% e 
21,9% dos empregos ofertados, respectivamente. A administração pública aporta com 7% de 
participação. No total são 144.787 postos de trabalho distribuídos por 10.831 estabelecimentos 
registrados. 
Dentre os municípios da AII, Mogi das Cruzes apresenta a maior oferta de empregos, contabilizando 
102.112 postos em 2019, seguido de Arujá, com 24.611, Santa Isabel com 10.041 e Guararema com 
8.023.  
Cabe destacar a participação expressiva do setor da Indústria de transformação nos empregos 
gerados em Arujá e Guararema, contando com 37,7% e 35,7%, respectivamente, sobre os postos de 
trabalho gerados no total de cada um desses municípios. Santa Isabel também tem uma participação 
relativa importante deste setor nos empregos, com 23,5% deste setor sobre o total municipal.  
Dentre os municípios, Santa Isabel teve a maior geração relativa de empregos no setor extrativista 
mineral, com 2,7% de participação nos empregos do município, porém, mais baixo que Mogi das 
Cruzes em números absolutos, sendo Santa Isabel com 276 postos e Mogi das Cruzes com 614.  
Ressalta-se que, segundo dados do RAIS (2019), na área estudada encontram-se localizados 31 
empreendimentos minerários, que ofertam 1.011 postos de trabalho. Apesar deste total, o número 
de empreendimentos minerários representa apenas 0,3% do total da AII, área de influência que 
concentra a maior parte das empresas formais no ramo de comércio e serviços (8.581 
estabelecimentos, equivalentes a 79,2% do total da AII). A Indústria da transformação contempla 
9,3% do total de empresas na AII, setor seguido pela Agropecuária com 5,8% de representatividade, 
e pela construção civil com 5%. 
O município com o maior número de estabelecimentos formais é Mogi das Cruzes, com 7.783 
empresas, em seguida Arujá com 1.535, Santa Isabel com 803 e Guararema com 710. 
As Tabelas 9.3.3.3-2a9.3.3.3-5, a seguir apresentam dados do Ministério do Trabalho, para os 
municípios da AII, com informações a respeito do emprego formal para o ano de 2019, evidenciando 
essa situação. 
 

Tabela 9.3.3.3-2 – Número de empregos formais por Setor 

Setor Arujá Guararema Mogi Crz Sta Isabel Total 
Extrativa Mineral 73 48 614 276 1.011 
Ind. de Transformação 9.267 2.868 16.210 2.362 30.707 
S.I.U.P. (*) 119 19 992 102 1.232 
Construção Civil 796 69 4454 186 5.505 
Comércio 6.065 1.346 22.158 2.187 31.756 
Serviços 6.053 2.463 49.963 3.203 61.682 
Administração Pública 2.097 899 5.714 1.369 10.079 
Agropecuária 141 311 2007 356 2.815 
Total 24.611 8.023 102.112 10.041 144.787 
(*) Serviços Industriais de Utilidade Pública 
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 2019 
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Tabela 9.3.3.3-3 – Participação do emprego formal por Setor (em %) 

Setor Arujá Guararema Mogi Crz Sta Isabel Total 
Extrativa Mineral 0,3% 0,6% 0,6% 2,7% 0,7% 
Ind. de Transformação 37,7% 35,7% 15,9% 23,5% 21,2% 
S.I.U.P. (*) 0,5% 0,2% 1,0% 1,0% 0,9% 
Construção Civil 3,2% 0,9% 4,4% 1,9% 3,8% 
Comércio 24,6% 16,8% 21,7% 21,8% 21,9% 
Serviços 24,6% 30,7% 48,9% 31,9% 42,6% 
Administração Pública 8,5% 11,2% 5,6% 13,6% 7,0% 
Agropecuária 0,6% 3,9% 2,0% 3,5% 1,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(*) Serviços Industriais de Utilidade Pública 
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 2019 
 

Tabela 9.3.3.3-4 – Número de estabelecimentos formais por Setor 

Setor Arujá Guararema Mogi Crz Sta Isabel Total 
Extrativa Mineral 3  3  17  8  31  
Ind. de Transformação 256  80  596  80  1.012  
S.I.U.P. (*) 5  5  12  4  26  
Construção Civil 84  24  408  29  545  
Comércio 621  237  2.968  314  4.140  
Serviços 536  256  3.369  280  4.441  
Administração Pública 3  2  6  2  13  
Agropecuária 27  103  407  86  623  
Total 1.535  710  7.783  803  10.831  
(*) Serviços Industriais de Utilidade Pública 
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 2019 
 

Tabela 9.3.3.3-5 – Participação de estabelecimentos formais por Setor (em %) 

Setor Arujá Guararema Mogi Crz Sta Isabel Total 
Extrativa Mineral 0,2% 0,4% 0,2% 1,0% 0,3% 
Ind. de Transformação 16,7% 11,3% 7,7% 10,0% 9,3% 
S.I.U.P. (*) 0,3% 0,7% 0,2% 0,5% 0,2% 
Construção Civil 5,5% 3,4% 5,2% 3,6% 5,0% 
Comércio 40,5% 33,4% 38,1% 39,1% 38,2% 
Serviços 34,9% 36,1% 43,3% 34,9% 41,0% 
Administração Pública 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 
Agropecuária 1,8% 14,5% 5,2% 10,7% 5,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(*) Serviços Industriais de Utilidade Pública 
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 2019 
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O setor minerário, conforme visto anteriormente, concentra 31 empresas na AII que geram 1.011 
empregos formais. Segundo dados da ANM (2021), são encontradas na AII a extração de areia, 
caulim, quartzito, granito, saibro, turfa e água mineral. A Figura 9.3.3.3-1mostra que as áreas 
mineradas na AII concentram-se ao redor do eixo rodoviário Presidente Dutra, principalmente com 
exploração de areia e granito. Esta é uma região onde se concentram as reservas desses minérios na 
AII e onde se encontra a Pedreira Dovalle.  
A exploração de minério na AII é mais expressiva nos municípios de Santa Isabel e Mogi das Cruzes. 
Guararema também contempla mineração em especial na porção norte do município, próximo aos 
limites municipais com Santa Isabel e Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, por sua vez, há 
exploração de minério ao norte deste município, próximo ao limite municipal com Santa Isabel onde 
está o eixo rodoviário da Presidente Dutra, e na porção oeste, próximo aos limites com o município 
de Suzano, além de outras áreas de mineração dispersas pelo território. 
É possível, portanto, compreender que há uma concentração, vocação e importância minerária na AII 
voltada principalmente a extração de areia e granitos, na porção centro-norte e ao longo do eixo da 
rodovia Presidente Dutra. Além da presença das jazidas, é importante considerar a estrutura viária 
para escoamento da produção local. 
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Figura 9.3.3.3-1- Poligonais da ANM e situação dos empreendimentos minerários 
Fonte: IGC (2005), ANM (2021) 
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9.3.3.4 Infraestrutura viária 
A AII abarca boa infraestrutura rodoviária, sendo cortada no eixo leste-oeste pelas rodovias 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, ou, simplesmente, Presidente Dutra (BR-116), e a rodovia Ayrton 
Senna da Silva (SP-070), ou simplesmente, rodovia Ayrton Senna. Ambas são duplicadas e com boa 
pavimentação e sinalização. Para se ter acesso às sedes municipais de Santa Isabel, Arujá, Mogi das 
Cruzes e Guararema, deve-se seguir por uma dessas duas rodovias e depois acessar estradas que 
levam diretamente à sede. Ainda cabe destaque para a rodovia Henrique Eroles (SP-066), que 
configura conexão entre Mogi das Cruzes com as cidades a leste da RMSP de São Paulo (Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba) e da porção sul da RMSP através da conexão com a 
rodovia Índio Tibiriçá (Mauá e São Bernardo do Campo). Faz ainda a conexão da sede municipal de 
Mogi com as rodovias Airton Senna e Presidente Dutra a norte.  

A rodovia Henrique Eroles (SP-066), apresentou em 2006 (CENTRAN/Ministério dos Transporte, 
2006), um fluxo médio de veículos por dia de 769, sendo 412 pesados (caminhões e coletivos) e 357 
veículos leves (automóveis, motos e vans). Dados de aferições realizadas pelo monitoramento por 
radar do DER/SP revelam que em 2019, na região de Mogi das Cruzes, o VDM (Volume Diário Médio) 
foi de 7.117, e em Guararema de 6.598.  Cerca de 7% a 8% deste total refere-se a veículos 
comerciais, 3 a 4% motocicletas e o restante (entre 88% e 90%) são veículos de passeio. 
Já a rodovia Ayrton Senna apresentou, segundo dados do DER/SP (Contagem Volumétrica 
Classificatória de 2019), um volume diário de 18.688 veículos em Mogi das Cruzes e 14.698 em 
Guararema. Importante observar que a proporção de veículos pesados nessa rodovia é menor em 
comparação com a rodovia Henrique Eroles, no qual foram contabilizados pelo DER/SP uma 
proporção de 9% de veículos pesados na região de Mogi das Cruzes pela rodovia Ayrton Senna, e de 
5,8% na região de Guararema. As motocicletas são muito pouco frequentes nessa estrada, com 
quantidades nulas em Mogi das Cruzes e com apenas duas passagens identificadas em Guararema 
pela rodovia Ayrton Senna, segundo os dados do DER/SP de 2019. 
A rodovia Presidente Dutra, por sua vez, contempla um fluxo de veículos pesados muito mais elevado 
que as demais, segundo os dados do CENTRAN (2006), configurando em um importante eixo 
econômico de distribuição da produção, contabilizando em 2006 14.404 veículos por dia, sendo 
6.758 pesados e 7.646 leves. Em dados mais recentes, a concessionária CCR Nova Dutra2 contabiliza 
em média 772 mil veículos diários por toda a extensão dessa rodovia (402 quilômetros).  
A via Dutra tem por característica ser muito utilizada para pequenos deslocamentos, segundo a 
concessionária. O VDM no trecho de Santa Isabel, entre o km 186 e o km 194, em 2020 foi de 19.513 
no sentido norte e 19.203 no sentido sul, e a proporção de veículos pesados neste total é de 30%. 
Todas as principais estradas na AII são asfaltadas apresentando pavimentação de boa qualidade e 
sinalização adequada. O principal eixo de ligação rodoviário conecta a capital paulista com 
importantes cidades do Vale do Paraíba como Taubaté e São José dos Campos, além de fazer a 
ligação com a cidade do Rio de Janeiro. Ainda são encontrados eixos viários que fazem a ligação a 
norte com cidades menores do interior paulista e, com articulação bastante importante, ligação 
viária com o litoral norte Estado, através da rodovia Mogi-Bertioga. Tal conexão com o litoral norte 
atende demandas de transporte tanto de carga quanto de turismo, contabilizando um total de 38 
veículos de passeio/dia e 71 veículos pesados/dia (CENTRAN/Ministério dos Transporte, 2006). 
A AII também é abastecida por dois eixos ferroviários que passam por Mogi das Cruzes, sendo um 
mais isolado da área urbana (atravessa a porção norte do território municipal) e outro que atravessa 

                                                           
2 A CCR Nova Dutra é a concessionária responsável pela operacionalização da rodovia 
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a área urbanizada, ambas seguindo no sentido leste-oeste. A primeira é administrada pela MRS 
Logística e tem a função de transportar cargas.  
A linha ferroviária da MRS Logística interliga a capital paulista com cidades do Vale do Paraíba e o Rio 
de Janeiro. Segundo dados do Ministério do Transporte e ANTT (2006), é constituída por bitola larga 
de 1.600mm, transportando minérios, enxofre, calcário, contêineres diversos, cimento, produtos 
siderúrgicos e carvão. 
A segunda mencionada trata-se de ferrovia para transporte de passageiros que liga Mogi das Cruzes 
à capital paulista. Esta é administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, e é 
denominada Linha Coral, conectando a estação da Luz (centro da capital) a Mogi das Cruzes. 
Transporta em média 686,5 mil passageiros por dia. 
É importante salientar que em São Paulo, as estradas de ferro foram decorrência das exportações 
agrícolas. Pode-se afirmar que existe uma relação natural entre a expansão da produção cafeeira do 
Vale do Paraíba e a construção de estradas de ferro naquela região (DNIT, 2021). 
Em termos de transporte aéreo, a AII está próxima ao aeroporto internacional de Guarulhos, sendo 
este o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul, o segundo mais movimentado da América 
Latina em número de passageiros transportados e o segundo em transporte de cargas. Encontra-se a 
oeste da AII, no município de Guarulhos.  A leste da AII, há também a opção do aeroporto 
internacional de São José dos Campos, na cidade de mesmo nome. As informações estão disponíveis 
no site da Infraero. 
Os mapas a seguir, Figuras 9.3.3.4-1 e 9.3.3.4-2, mostram a infraestrutura em transporte existente e 
o volume médio diário nas rodovias da região da AII. 

Página: 768



 
 

363 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 9.3.3.4-1 - Infraestrutura viária da AII e região 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), IBGE (2015) 
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Figura 9.3.3.4-2 - Volume Diário Médio - VDM das estradas na AII e região 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009) / CENTRAN, 2006 
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9.3.3.5 Indicadores sociais 
A seguir, são descritos os resultados dos indicadores de síntese social muito utilizados para mensurar 
as condições e qualidade de vida das pessoas. São dadas as explicações metodológicas mínimas para 
interpretação dos resultados e uma análise sobre três indicadores: IDH-M – Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD, 2013); IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
(SEADE, 2018); e, IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social (SEADE, 2018).  
 
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
Em 2012, o PNUD Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro calcularam o IDH Municipal (IDHM) dos 
5.565 municípios brasileiros. Esse cálculo foi realizado a partir das informações dos 3 últimos Censos 
Demográficos do IBGE – 1991, 2000 e 2010 – e conforme a malha municipal existente em 2010 
(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 
O IDH-M brasileiro considera as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade, educação e 
renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de 
indicadores nacionais. O IDH-M é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior 
o desenvolvimento humano de um município. No IDH, as três dimensões têm o mesmo peso, as 
médias são geométricas e as faixas de desenvolvimento humano são fixas, sendo: Baixo 
Desenvolvimento Humano menor que 0,550, Médio entre 0,550 e 0,699, Alto entre 0,700 e 0,799 e 
Muito Alto Desenvolvimento Humano acima de 0,800. 
O IDH-M de Arujá saltou de 0,524 (Baixo) para 0,784 (Alto) de 1991 para 2010. O maior responsável 
por esse incremento significativo foram os resultados na educação, como demonstra o indicador 
componente desta dimensão, que passou de 0,277 (Baixo) para 0,730 (Alto) no mesmo período. 
Porém, a dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade, com índice de 
0,866, seguida de Renda, com índice de 0,761. 
Guararema, por sua vez, passou de 0,501 no IDH-M de 1991 para 0,731 em 2010, alavancado por 
todas as três dimensões que cresceram também substancialmente no período, obtendo um 
acréscimo no IDH-M Educação de 0,372 pontos no período e alcançando 0,656 em 2010; no IDH-
Longevidade de 0,130, contabilizando 0,817 em 2010 no indicador; e, para o IDH-Renda um 
acréscimo de 0,084 no período, alcançando em 2010 0,729 neste indicador. 
Mogi das Cruzes tinha o melhor IDH dentre os municípios da AII em 1991, com 0,566 pontos. Porém, 
sua evolução não foi proporcionalmente melhor que dos demais municípios desta área de influência, 
apresentando em 2010 um resultado de 0,783 no indicador. O IDH-Educação e o IDH-Longevidade 
foram as dimensões que tiveram melhores evoluções durante o período 1991-2010 para Mogi das 
Cruzes, que contabilizou no último ano de aferição 0,740 e 0,851, respectivamente. Na Renda, o 
município teve 0,762 no indicador específico. 
O IDH-M de Santa Isabel era de 0,456 em 1991, o mais baixo da AII, mas, atingiu 0,738 pontos em 
2010, ultrapassando o resultado de Guararema. No IDH-Educação esta corrida por melhores 
resultados foi parecida, na qual Santa Isabel obteve índice muito baixo em 1991, com 0,217, mas, 
alcançou resultados melhores que Guararema em 2010, atingindo 0,689 neste indicador. Na 
Longevidade, assim como os demais municípios da AII, Santa Isabel apresentou em 2010 um índice 
muito alto (0,834), e na Renda o indicador foi de 0,7. 
O IDH-M desses municípios da AII obtiveram, no geral, crescimento proporcionalmente abaixo do 
Estado de São Paulo, que passou de 0,493 para 0,727 entre os anos de 1991 e 2010, porém, nota-se 
que os resultados absolutos estão acima do parâmetro estadual.  
As Tabela 9.3.3.59.3.3-1 a 9.3.3.5-4, a seguir, apresentam os resultados do IDH para os municípios da 
AII. 
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Tabela 9.3.3.59.3.3-1 – IDH-M dos Municípios da AII 

Município da AII 1991 2000 2010 
Arujá 0,524 0,670 0,784 
Guararema 0,501 0,658 0,731 
Mogi das Cruzes 0,566 0,701 0,783 
Santa Isabel 0,456 0,628 0,738 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
 

Tabela 9.3.3.5-2 – IDH-Educação dos Municípios da AII 

Município da AII 1991 2000 2010 
Arujá 0,277 0,528 0,730 
Guararema 0,284 0,500 0,656 
Mogi das Cruzes 0,370 0,589 0,740 
Santa Isabel 0,217 0,469 0,689 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
 

Tabela 9.3.3.5 — 3 – IDH-Longevidade dos Municípios da AII 

Município da AII 1991 2000 2010 
Arujá 0,754 0,796 0,866 
Guararema 0,687 0,791 0,817 
Mogi das Cruzes 0,697 0,796 0,851 
Santa Isabel 0,705 0,78 0,834 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
 

Tabela 9.3.3.5-4 – IDH-Renda dos Municípios da AII 

Município da AII 1991 2000 2010 
Arujá 0,689 0,715 0,761 
Guararema 0,645 0,719 0,729 
Mogi das Cruzes 0,704 0,734 0,762 
Santa Isabel 0,620 0,678 0,700 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 
 
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
O IPVS é um indicador que mede a desigualdade social e pobreza intramunicipal, em cada setor 
censitário dos municípios paulistas, desenvolvido pela Fundação SEADE (2010). Os sete grupos do 
IPVS resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a população se encontra 
exposta, a partir de um gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico. A 
descrição dos grupos classificatórios segundo o estudo da Fundação SEADE (2010), é apresentada a 
seguir. 
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Grupo 1 – Baixíssima Vulnerabilidade: Proporção da população residente em setores censitários com 
níveis mais elevados de rendimento domiciliar per capita, independentemente do ciclo de vida 
familiar (presença de crianças de zero a cinco anos, idade e gênero do chefe de família), da situação 
(urbano ou rural) e tipo (não especiais ou subnormais/favelas). Por decorrência deste critério de 
seleção, o grupo concentra domicílios com responsáveis mais velhos e baixa proporção de crianças 
com até cinco anos. 
Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: Proporção da população residente em setores censitários 
com renda domiciliar per capita média e com famílias adultas e idosas, independentemente do ciclo 
de vida familiar (presença de crianças de zero a cinco anos, idade e gênero do chefe de família), da 
situação (urbano ou rural) e tipo (não especiais ou subnormais/favelas). 
Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa - Proporção da população residente em setores censitários com 
nível intermediário na dimensão socioeconômica, independentemente da situação (urbano ou rural) 
e tipo (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 (urbano): Proporção da população residente em setores censitários 
com níveis baixos na dimensão socioeconômica, em área urbana, independentemente do tipo (não 
especiais ou subnormais/favelas). Seu perfil demográfico caracteriza-se pela predominância de 
famílias adultas e idosas. 
Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta (urbano): Proporção da população residente em setores censitários 
com 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 (aglomerados subnormais urbanos): Proporção da população 
residente em setores censitários 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 urbanos/favelas. 
Grupo 7 – Vulnerabilidade Alta (rural): Proporção da população residente em setores censitários com 
os mais baixos níveis na dimensão socioeconômica, em setores rurais, independentemente do ciclo 
de vida familiar (presença de crianças de zero a cinco anos, 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 pelo domicílio 
analfabetos. 
Em suma, os municípios da AII concentram populações no grupo de Muito Baixa Vulnerabilidade. 
Arujá e Santa Isabel apresentam maiores contingentes no grupo de Média Vulnerabilidade. 
Guararema, apesar de não apresentar populações classificadas no grupo de Baixíssima 
Vulnerabilidade, agrupa 45% da população no grupo de Muito Baixa Vulnerabilidade. Santa Isabel 
também não apresenta população classificada em Baixíssima Vulnerabilidade. 
Em grupos de Alta Vulnerabilidade, os municípios da AII apresentam percentuais abaixo de 30%, 
sendo a maior participação identificada em Arujá (26,4%), seguido de Guararema (22,3%), Mogi das 
Cruzes (17,1%) e Santa Isabel, com a menor participação na alta vulnerabilidade do índice (12,5%). 
Importante observar que nenhum dos municípios apresentou em 2010 população no grupo de Muito 
Alta Vulnerabilidade, que contempla aglomerados subnormais de acordo com a denominação dada 
pelo SEADE. 
A Tabela 9.3.3.5-5,a seguir, mostra o percentual do IPVS em cada grupo nos municípios da AII. 
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Tabela 9.3.3.5-5 – IPVS dos Municípios da AII (2010) 

Município da AII Arujá Guararema Mogi das Crz Santa Isabel 
Grupo 1 – Baixíssima 4,2 - 3,4 - 
Grupo 2 – Muito Baixa 24,1 45 38,2 22,5 
Grupo 3 – Baixa 12,5 13,1 15,1 18,7 
Grupo 4 – Média (urbano) 31,1 18,7 24,3 38,3 
Grupo 5 – Alta (urbano) 26,3 22,3 17,1 12,5 
Grupo 6 – Muito Alta 
(aglomerados subnormais) - - - - 
Grupo 7 – Alta (rural) 1,7 0,9 1,9 8 
Fonte: Fundação SEADE, 2021 
 
A seguir, são apresentadas as descrições e detalhes da vulnerabilidade social de cada município da 
AII informada pelo SEADE. 

a) Arujá 
O Município de Arujá, que integra a Região Metropolitana de São Paulo, possuía, em 2010, 74.408 
habitantes. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média 
era de R$2.601, sendo que em 19,8% dos domicílios não ultrapassava meio salário-mínimo per 
capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 45 
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 14,0% do total. Dentre as mulheres 
responsáveis pelo domicílio 14,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 8,8% do total da população.  
Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 3.104 pessoas (4,2% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$10.855 e em 3,0% deles a 
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 4,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 10,5% tinham até 30 anos, e a parcela 
de crianças com menos de seis anos equivalia a 6,9% do total da população desse grupo. 
Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 17.939 pessoas (24,1% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$3.457 e em 9,7% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 10,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 10,4% tinham até 30 
anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,0% do total da população desse 
grupo. 
Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 9.308 pessoas (12,5% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.256 e em 17,3% deles a 
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 19,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 19,3% tinham até 30 anos, e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,4% do total da população desse grupo. 
Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 23.161 pessoas (31,1% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.711 e 
em 23,9% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 13,0%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 10,7% tinham 
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até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,0% do total da população 
desse grupo. 
Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 19.595 pessoas (26,3% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.698 e 
em 27,9% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 18,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 18,2% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,4% do total da população 
desse grupo. 
Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 1.301 pessoas (1,7% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.399 e em 35,7% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 14,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 18,7% tinham até 30 
anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 12,3% do total da população desse 
grupo. 

b) Guararema 
O Município de Guararema, que integra a Região Metropolitana de São Paulo, possuía, em 2010, 
25.512 habitantes. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar 
média era de R$2.066, sendo que em 20,6% dos domicílios não ultrapassava meio salário-mínimo per 
capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 47 
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 13,9% do total. Dentre as mulheres 
responsáveis pelo domicílio 14,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 7,8% do total da população. 
Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 11.491 pessoas (45,0% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.549 e em 14,3% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 10,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 8,8% tinham até 30 anos, 
e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 6,9% do total da população desse grupo. 
Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 3.344 pessoas (13,1% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.138 e em 17,3% deles a 
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 20,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 20,1% tinham até 30 anos, e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,0% do total da população desse grupo. 
Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 4.779 pessoas (18,7% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.541 e 
em 27,0% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 12,7%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 12,1% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,2% do total da população 
desse grupo. 
Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 5.681 pessoas (22,3% do total). No espaço ocupado 
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.422 e em 
31,0% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos 
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de 30 anos representavam 19,0%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,0% tinham até 30 
anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,5% do total da população desse 
grupo. 
Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 217 pessoas (0,9% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.446 e em 31,1% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 11,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 0,0% tinham até 30 anos, 
e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 5,1% do total da população desse grupo. 
 

c) Mogi das Cruzes 
O Município de Mogi das Cruzes, que integra a Região Metropolitana de São Paulo, possuía, em 
2010, 385.012 habitantes. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda 
domiciliar média era de R$2.526, sendo que em 17,9% dos domicílios não ultrapassava meio salário-
mínimo per capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios 
era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 13,2% do total. Dentre as mulheres 
responsáveis pelo domicílio 13,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 8,7% do total da população. 
Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 12.971 pessoas (3,4% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$7.872 e em 1,6% 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 10,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 15,0% tinham até 30 anos, e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,4% do total da população desse grupo. 
Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 146.973 pessoas (38,2% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$3.107 e em 9,9% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 9,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 8,6% tinham até 30 anos, e 
a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,0% do total da população desse grupo. 
Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 58.228 pessoas (15,1% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.276 e em 14,0% deles a 
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 19,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 20,0% tinham até 30 anos, e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,7% do total da população desse grupo. 
Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 93.668 pessoas (24,3% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.771 e 
em 23,0% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 11,7%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,9% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,7% do total da população 
desse grupo. 
Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 65.726 pessoas (17,1% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.237 e 
em 36,6% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 

Página: 776



 
 

371 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 19,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 19,4% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 11,6% do total da população 
desse grupo. 
Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 7.446 pessoas (1,9% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.367 e em 36,3% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 11,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 8,5% tinham até 30 anos, 
e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,4% do total da população desse grupo. 
 

d) Santa Isabel 
O Município de Santa Isabel, que integra a Região Metropolitana de São Paulo, possuía, em 2010, 
49.401 habitantes. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar 
média era de R$1.797, sendo que em 22,7% dos domicílios não ultrapassava meio salário-mínimo per 
capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 46 
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 14,3% do total. Dentre as mulheres 
responsáveis pelo domicílio 14,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 
anos equivalia a 8,4% do total da população. 
O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 11.111 pessoas (22,5% do total). No espaço ocupado por 
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.296 e em 13,6% 
deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 10,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,6% tinham até 30 anos, 
e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,1% do total da população desse grupo. 
O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 9.237 pessoas (18,7% do total). No espaço ocupado por esses 
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.778 e em 24,1% deles a 
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 19,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 20,9% 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): 18.922 pessoas (38,3% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.719 e 
em 21,6% 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 13,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 11,7% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,4% do total da população 
desse grupo. 
O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 6.165 pessoas (12,5% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.574 e 
em 27,8% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 18,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 18,7% tinham 
até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,6% do total da população 
desse grupo. 
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O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 3.966 pessoas (8,0% do total). No espaço ocupado 
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.086 e em 
43,2% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 12,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 11,0% tinham até 30 
anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,6% do total da população desse 
grupo. 
 
IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social 
O IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social, é um indicador inspirado no Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH (PNUD) e exprime, sinteticamente, um conjunto de dimensões. 
Assim, consideram-se as dimensões riqueza, longevidade e escolaridade, de forma a caracterizar a 
posição de determinada unidade territorial de acordo com sua situação em cada dimensão e dentro 
de uma tipologia elaborada a partir da combinação dessas dimensões. 
Por meio da Lei No 10.765/2001, o Estado de São Paulo criou o IPRS com o intuito de apoiar os 
municípios na orientação de suas políticas públicas de desenvolvimento social e buscar melhorar a 
qualidade de vida de sua população. 
Para o indicador de riqueza municipal são usados registros administrativos fornecidos anualmente 
pelas Secretarias da Fazenda e Planejamento e da Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Para o indicador de 
longevidade, empregam-se projeções populacionais, dados do Registro Civil (de óbitos e 
nascimentos) e estimativas produzidas pela Fundação Seade. Para o indicador de escolaridade, 
utilizam-se 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 (MEC), e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, também 
subordinado ao MEC. 
Uma das principais questões consideradas na construção dos grupos de municípios no IPRS refere-se 
à combinação das diferentes dimensões em um único indicador. Na construção dos grupos de 
municípios do IPRS foi usada uma abordagem metodológica partindo-se do pressuposto de que a 
mensuração da qualidade de vida deve levar em conta as várias dimensões de forma 
interdependente, porém, sem juntá-las em uma única hierarquização. Para tanto, o IPRS sintetiza as 
três dimensões que o compõem, agrupando os municípios paulistas segundo a similaridade de suas 
situações, a partir da aplicação de uma análise de agrupamentos (cluster analysis). Dessa forma, 
foram identificados cinco grupos de municípios, indicados na Tabela 9.3.3.5-6, a seguir. 
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Tabela 9.3.3.5-6 – Composição de Grupos do IPRS (2018) 

Grupo Riqueza Longevidade e Escolaridade 

Grupo 1 – Dinâmicos Alta 
alta longevidade e alta escolaridade 

alta longevidade e média escolaridade 
média longevidade e alta escolaridade 

média longevidade e média escolaridade 

Grupo 2 – Desiguais Alta 
alta longevidade e baixa escolaridade 

média longevidade e baixa escolaridade 
baixa longevidade e alta escolaridade 

baixa longevidade e média escolaridade 
baixa longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 3 – Equitativos Baixa 
alta longevidade e alta escolaridade 

alta longevidade e média escolaridade 
média longevidade e alta escolaridade 

média longevidade e média escolaridade 

Grupo 4 – Em Transição Baixa 
alta longevidade e baixa escolaridade 

média longevidade e baixa escolaridade 
baixa longevidade e alta escolaridade 

baixa longevidade e média escolaridade 
Grupo 5 - Vulneráveis Baixa baixa longevidade e baixa escolaridade 
Fonte: Fundação SEADE, 2021 
 
No campo do IPRS, o município de Guararema enquadrou-se no Grupo de municípios Dinâmicos 
juntamente com Mogi das Cruzes, o que mostra a pujança e equilíbrio desses dois municípios no 
último período aferido (2019), evidenciando equilíbrio nas finanças públicas e as questões básicas de 
saúde e educação bem resolvidas nos dois municípios. Santa Isabel enquadrou-se no grupo de 
municípios Equitativos, evidenciando os índices de Longevidade e Educação equilibrados, porém, 
com baixa Riqueza, ou seja, baixo poder financeiro dos cofres públicos. Em Arujá, os índices 
apontaram para uma situação que se encaixa no grupo de municípios Desiguais, apresentando 
contraste entre a Riqueza municipal com altos índices, e a Longevidade e Educação dos munícipes 
em situações que podem ser diversas, mas não condizentes com o poder de investimento em 
políticas públicas do município.  
Importante notar que nenhum dos municípios da AII está classificado como Vulnerável, situação que 
evidenciaria uma baixa em todos os parâmetros do índice. A Tabela 9.3.3.5-7,a seguir, apresenta os 
IPRS dos municípios da AII. 
 

Tabela 9.3.3.5-7 – IPRS dos Municípios da AII (2018) 

Indicador Arujá Guararema Mogi das Crz Santa Isabel 
IPRS - Grupo Desiguais Dinâmicos Dinâmicos Equitativos 
IPRS Riqueza 42 41 39 35 
IPRS Longevidade 65 69 72 69 
IPRS Escolaridade 57 58 57 60 
Fonte: Fundação SEADE, 2021 
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9.3.4 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AID – MUNICÍPIO DE SANTA 
ISABEL 

A caracterização socioeconômica da AID estabelece um panorama das condições socioeconômicas 
estabelecidas no município em que se encontra o empreendimento, além de trazer séries históricas e 
uma avaliação do desenvolvimento de Santa Isabel, frente à oferta de infraestrutura, condições de 
vida da população e vocação econômica. 
O porte e os processos são observados do ponto de vista de dados secundários de fontes oficiais e 
levantamentos primários no próprio município. São considerados o histórico de ocupação e 
formação municipal, estruturas de produção e setores de desenvolvimento econômico, a oferta de 
trabalhos e condições de remuneração da comunidade, a dinâmica de crescimento demográfico, a 
disponibilidade e condições de infraestrutura básica e as formas de apropriação e ocupação no 
território. 
 

9.3.4.1 Ocupação histórica e formação do município 
O nome Santa Isabel tem origem na Rainha de Portugal, Santa Isabel de Aragão e sua ocupação teve 
início no ano de 1770, indiretamente ligada a conquista do ouro. 
Como era um dos primeiros municípios a compor o Vale do Paraíba, no sentido São Paulo ao Rio de 
Janeiro, recebeu toda a influência e costumes da região, pois inicialmente surgiu como lar de 
valeparaibanos, que partiam anteriormente da região em busca de Ouro Preto e Congonhas do 
Campo, em Minas Gerais, onde se destacava a produção de ouro. Ao retornarem, após o 
esgotamento das minas, a população espalhou-se pelo Vale, estabelecendo na região a cultura do 
café, que na época do império Brasileiro era a principal fonte de recursos (PREFEITURA MUNICIPAL, 
2021). 
O caminho entre a capital do Império Rio de Janeiro e a importante província de São Paulo teve seu 
movimento aumentado com o passar do tempo. O governo do Império notou que seria importante 
construir povoações ao longo dessa rota para facilitar acesso a recursos como mantimentos, pouso e 
troca de animais das caravanas em trânsito, surgindo, assim, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, 
Taubaté e Jacareí. 
Próximo à cidade de Jacareí havia uma fazenda denominada Morro Grande, cuja área era muito 
grande. Nessa fazenda havia um pequeno número de índios e escravos que formavam um povoado. 
Esse pequeno povoado vivia tranquilamente, e pouco a pouco teve sua irrisória população 
aumentada. Algumas famílias se estabeleceram por ali, atraídas pelo comércio em desenvolvimento 
e pela abertura da estrada que servia com opção para os que iam até o Vale (PREFEITURA 
MUNICIPAL, 2021) 
Depois de aproximadamente um século, a população do povoado cresceu tendo na pecuária e na 
agricultura a sua principal fonte de renda. Nesse ínterim, o Morro Grande desmembrou-se em 
muitas outras fazendas e foi elevado à categoria de freguesia (Paróquia de Santa Isabel) por meio do 
Bispo de São Paulo, Frei Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, a 5 de janeiro de 1812. O seu 
primeiro vigário foi o padre José Veloso do Carmo. 
Em 25 de junho de 181,2 teve sua transformação para "Vila Santa Isabel". Em 1832, foi criado o 
município de Santa Isabel, desmembrado do território de Mogi das Cruzes, por Decreto Lei, da 
Regência do Império, em nome do Imperador Dom Pedro II, datado de 1 de julho de 1832 
(PREFEITURA MUNICIPAL, 2021). 
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Depois, em 13 de novembro de 1832, novo Decreto baixado pelo então Ministro do Império, Nícolas 
de Campo Vergueiro, determinou que aquele decreto fosse remetido à câmara municipal de Mogi 
das Cruzes, para que se determinasse pelo Juiz de Paz do distrito que se procedesse a eleição de 
vereadores para o novo município. Esta eleição ocorreu no dia 8 de junho de 1833 sendo que os 
eleitos foram empossados em 3 de julho de 1833, na sede de Vila Santa Isabel. 
Por força da Lei Estadual n° 135, de 30 de maio de 1893, a referida Vila foi elevada à categoria de 
município e foi designado sede de comarca, através de Lei n° 80, datada de 25 de agosto de 1892. 
Em 18 de abril de 1870, Santa Isabel contava com uma cadeia, uma Casa de Câmara, além de as 
igrejas Matriz e do Rosário, conservadas até hoje. A igreja de Santo Antônio, como conhecida na 
época, foi demolida há muitos anos. 
 

9.3.4.2 Formação administrativa do município 
Segundo dados extraídos do IBGE (CIDADES@, 2021), a formalização da formação administrativa de 
Santa Isabel deu-se da seguinte forma: 
Distrito criado com a denominação de Santa Isabel, pela Resolução Régia de 25 de junho de 1812, 

sendo subordinado ao município de Mogi das Cruzes. 
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, pelo Decreto de 10 de junho de 

1832, sendo desmembrado de Mogi das Cruzes. Sede na vila de Santa Isabel. Constituído do 
distrito Sede. Instalado em 3 de julho de 1833. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Santa Isabel pela Lei Estadual n.º 135, de 30 de 
maio de 1893. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído do distrito sede. 
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 6.448, de 21 de maio de 1934, adquiriu o território do extinto município 

de Igaratá, como simples distrito. 
Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 a 31 de dezembro de 1937 o município é 

constituído de 2 distritos: Santa Isabel e Igaratá. 
Pelo Decreto Estadual n.º 9.775, de 30 de novembro de 1938, o município de Santa Isabel adquiriu 

do município de Moji das Cruzes o distrito de Arujá. 
No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948 o município de Santa Isabel é constituído 

de 3 distritos: Santa Isabel, Arujá e Igaratá. 
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1950 o município é constituído de 2 distritos: Santa 

Isabel, Arujá e Igaratá. 
Pela Lei Estadual n.º 2.456, de 30 de dezembro de 1953, é desmembrado do município de Santa 

Isabel o distrito de Igaratá. Elevado à categoria de município. 
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1955 o município é constituído de 2 distritos: Santa 

Isabel e Arujá. 
Pela Lei Estadual n.º 5.285, de 18 de fevereiro de 959, é desmembrado do município de Santa Isabel 

o distrito de Arujá, elevado à categoria de município. 
Em divisão territorial datada de 1 de julho 1960 o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2014. 
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9.3.4.3 Estrutura produtiva 
O PIB do município de Santa Isabel alcançou a marca de R$ 1,5 bi em 2018 (IBGE), apresentando uma 
Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) de 10,7% nos dois últimos anos. Apesar deste 
crescimento considerável, a economia deste município não é representativa frente ao PIB do Estado 
de São Paulo, participando apenas com 0,1% da composição do estado. 
Ao longo dos últimos anos, a produção do município teve crescimento em todos os setores 
econômicos, com exceção da agropecuária que apontou queda significativa, saindo de R$ 64.843 mil 
em 2016 para R$ 46.390 mil em 2018. Além da queda, este setor representa apenas 2,9% do PIB 
municipal. Apesar de contemplar apenas uma pequena área urbanizada, o município de Santa Isabel 
não aponta desenvolvimento e vocação para o setor agropecuário, despontando no setor de serviços 
que representa 52,1% do PIB e que teve 17,4% de TGCA entre 2016 e 2018. Este setor muitas vezes é 
alavancado pelo reflexo do crescimento de outros setores econômicos, no qual agrega valor e atende 
uma série de demandas de consumo acompanhando o crescimento municipal.  
O setor industrial vem apresentando baixa TGCA nos últimos anos, porém, apesar disso, ainda é um 
importante setor econômico para o município, contabilizando em 2018, R$ 303.114 mil, e com 
participação de 19,2% no PIB municipal. Dentre as atividades relacionadas no setor industrial, cabe 
mencionar a presença de empresas de mineração. 
O PIB per capita foi de R$ 27.752,00, em 2018. Este é um valor pequeno se comparado em termos 
absolutos com o PIB per capita do Estado (R$ 49.498,25), mas, no ranking entre as produções 
municipais ocupa a posição de número 123, dentre os 645 municípios estaduais e a posição 605 
dentre os 5.570 municípios brasileiros. (IBGE, 2018). 
Santa Isabel faz parte da Região Metropolitana de São Paulo, envolvendo-se nesta pujante, dinâmica 
e complexa malha econômica que esta região proporciona. Apesar disso, o setor imobiliário tem se 
desenvolvido com a expansão de condomínios de casas com loteamentos que se espraiam na porção 
norte impulsionados pelos eixos viários vindos de Arujá, e onde a natureza encontra-se mais 
preservada. Ao mesmo tempo, esta porção do município proporciona proximidade com a oferta de 
comércio e serviços bastante desenvolvidos no município (Foto 9.3.4.3-1) e a proximidade da capital 
paulista. Além de estar bem servida por estradas asfaltadas que fazem as conexões viárias 
necessárias. Ademais, este município se declara como “Paraíso da Grande São Paulo” (Foto 9.3.4.3-
3), como pode ser observado no letreiro do pórtico de entrada da cidade, o que traz a perspectiva de 
uma região bastante interessante para estabelecer residência junto à natureza ou casas de veraneio. 
Apoiando tal vocação, a porção norte do município ainda agrega parte do reservatório do rio Jaguari 
(Foto 9.3.4.3-4) e parte da Serra da Cantareira. 
A Tabela 9.3.4.3-1, a seguir, mostra a evolução do PIB para o município de Santa Isabel, AID do 
empreendimento em questão. 

Tabela 9.3.4.3-1 – Valor Adicionado Bruto da AID, preços correntes (em mil R$) 
Setor 2016 2017 2018 % 2018 TGCA 

Agropecuária 64.843 49.599 46.390 2,9 -15,4 
Indústria 286.893 268.358 303.114 19,2 2,8 
Serviços (exceto Adm. 
Pública) 

596.304 655.829 821.361 52,1 17,4 
Administração Pública 188.781 208.555 215.157 13,6 6,8 
Impostos 148.414 159.755 190.106 12,1 13,2 
PIB Total 1.285.236 1.342.095 1.576.127 100,0 10,7 
PIB per capita 23.167,42 23.960,00 27.752,63 - - 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2018 
TGCA – Taxa Geométrica de Crescimento Anual 
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Foto 9.3.4.39.3.4-1 - Comércio e serviços em rua movimentada no centro de Santa Isabel
Fonte: Google Street View, 2021 
 

Foto 9.3.4.3 -2- Entrada da Pedreira e Pavimentadora Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo
Fonte: Google Street View, 2021 
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Entrada da Pedreira e Pavimentadora Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo 

Página: 783



 
 

378 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Foto 9.3.4.3 - 3- Pórtico de entrada da cidade de Santa Isabel 
Fonte: Equipe Técnica, 2021 
 

 
Foto9.3.4.3 - 4 Vista do lago da represa do rio Jaguari na região de Santa Isabel 
Fonte: https://oidiario.com.br/rota-turistica-santa-isabel/, 2019 
 
Conforme a Pesquisa Agrícola Municipal – PAM do IBGE, dados indicados na Tabela 9.3.4.3 -2,o 
município de Santa Isabel produziu na lavoura permanente 3.360 toneladas de caqui, 138 toneladas 
de goiaba e 276 toneladas de tangerina na lavoura permanente no ano de 2019. O caqui é um 
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produto da lavoura permanente que mais gerou receita com valor da produção de R$ 4.502 mil, 
seguido da tangerina com valor da produção de R$ 414 mil e da goiaba com R$ 375 mil. Apesar do 
caqui ter gerado mais receita no município, sua rentabilidade por hectare gerou um valor de R$ 34,6 
mil, e um rendimento médio da produção de 25,8 mil kg por hectare. A produção de goiaba teve uma 
receita de R$ 62,5 mil por hectare de área colhida e, apesar de gerar menor valor total da produção, 
apresenta uma rentabilidade maior, demonstrando um maior valor agregado deste produto agrícola. 
A tangerina obteve R$ 13,8 mil por hectare em 2019, em uma área total colhida de 20 hectares. 
A mandioca, único produto da lavoura temporária com produção, segundo a PAM (IBGE, 2019), 
apresentou uma produção de 150 toneladas, gerando R$ 319 mil de receita e com um rendimento 
médio de 18.750 kg/ha. A rentabilidade da receita deste produto esteve em R$ 38,88 mil por 
hectare. 
 

Tabela 9.3.4.3 -2 – Resultado da produção dos principais produtos da lavoura no município da AID 

Produto Quantidade 
produzida 

(t) 
Valor da 

produção 
(mil R$) 

Área 
destinada a 
colheita (ha) 

Rentabilidade 
(R$/ha) 

Rendimento 
médio (kg/ha) 

Caqui (*) 3.360,00  4.502,00 130,00  34,63 25.846,00  
Goiaba (*) 138,00  375,00  6,00  62,50 23.000,00  
Tangerina (*) 276,00  414,00  20,00  20,70 13.800,00  
Mandioca (**) 150,00 319,00 8,00 39,88 18.750,00 
(*) Produto da lavoura permanente 
(**) Produto da lavoura temporária 
Fonte: Atlas Brasil, 2021 
 
O IEA – Instituto de Economia Agrícola da Fundação SEADE faz parte da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios – APTA da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo. O IEA sistematiza os estudos sobre economia agrícola no Estado de São Paulo e é uma 
instituição que pesquisa, analisa, gera e divulga conhecimento e informação de qualidade para 
atender às necessidades da agricultura e da sociedade em geral. As informações servem de 
parâmetro para a tomada de decisões e para formulação de políticas públicas, induzindo o sistema a 
melhores negociações, em benefício de todas as cadeias de produção do setor, nos âmbitos estadual 
e nacional. 
Os municípios são distribuídos por Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR), Região Administrativa 
(RA) Polo Regional e Bacia Hidrográfica para fins de análise. O município de Santa Isabel, segundo o 
planejamento do IEA, faz parte do EDR de Mogi das Cruzes, Região Administrativa de São Paulo, Polo 
Regional Sedes e Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. 
Segundo dados do IEA, o preço do hectare rural em Santa Isabel apresentou uma valorização média 
de 13,4% a.a. entre 2010 e 2019. O valor da terra nua com boa aptidão agrícola, conforme indicado 
na Tabela 9.3.4.3 -2, a seguir, subiu de R$ 13.295,45 (2010) em média para R$ 45.000,00 em média 
por hectare no ano de 2019. Terras para pastagem e campos têm menor valorização na área rural, 
em Santa Isabel o hectare de campo valia R$ 7.977,27 em 2010 e passou a valer em média R$ 
17.000,00 em 2019, um incremento de 113% no valor neste período. 
 
 

Página: 785



 
 

380 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

Tabela 9.3.4.3 -3 – Valor Médio da Terra Nua em Santa Isabel (R$/ha) 

Produto 2010 2019 Incremento TGCA 
Terra de Cultura Boa aptidão 13.295,45 45.000,00  31.704,55  14,51  
Terra de Cultura aptidão regular 10.154,61 38.333,33  28.178,72  15,90  
Terra para Pastagem 9.097,11 28.666,67  19.569,56  13,60  
Campo 7.977,27 17.000,00  9.022,73  8,77  
Terra para Reflorestamento 7.894,63 26.133,33  18.238,70  14,23  
Fonte: SAA (IEA/CATI), 2021 
 
No setor pecuário, o município de Santa Isabel concentrou um total de 7.382 no efetivo do rebanho 
bovino em 2019 (Pesquisa Pecuária Municipal – PPM / IBGE). Desse total, 490 eram destinados à 
produção leiteira, produzindo um total de 805 mil litros, correspondendo a R$ 684 mil no valor da 
produção. Os equinos contabilizaram 996 cabeças, galináceos somaram 1.402, sendo 1.331 galinhas 
que produziram um total de 18 mil unidades de ovos em 2019.  
O mel de abelha somou uma produção de 9.920 kg rendendo ao município um valor de R$ 173 mil 
em 2019. Na aquicultura, houve a produção de 5.200 kg de tilápia, rendendo no ano R$ 33,8 mil. 
A produção em Santa Isabel não se mostra significativa frente às economias estaduais que chegaram 
a contabilizar mais de 1 milhão de vacas ordenhadas e mais de 45 milhões de kg de tilápia. Porém, 
em comparação a outros produtos rurais, a pecuária é importante na composição da produção em 
Santa Isabel, considerando a escala local.  
Os números podem ser conferidos na Tabela9.3.4.3 -4,a seguir. 
 

Tabela 9.3.4.3 -5 – Resultado da Produção Pecuária em Santa Isabel em 2019 

Produto Quantidade Valor mil/R$ 
Tilápia 5.200 kg 33,8 
Bovino 7.382 cabeças - 
Vacas ordenhadas 490 cabeças  
Leite de vaca 805 mil/l 684,0 
Equino 996 cabeças  
Galinhas 1.331  
Ovos 18 mil dúzias 129,0 
Mel de abelha 9.920 kg 173,0 
Fonte: IBGE/PPM, 2019 
 
O setor minerário em Santa Isabel apresenta um interessante potencial de desenvolvimento. São 
encontrados diversos processos na Agência Nacional de Mineração (ANM) no município, que se 
espraiam ao longo da porção sul do município, com a presença de granitos, saibro, caulim e argila. Na 
porção central e em pontos isolados, na porção leste do território municipal, ainda é encontrada a 
presença de areia para exploração. A presença do minério e os direitos e concessões para exploração 
concentram-se às margens da rodovia Presidente Dutra. Interessante observar que esta porção 
territorial sul faz limite com o município de Mogi das Cruzes, onde há em grande parte concentração 
de jazidas de areia e argila. 
Porém, os processos nessa agência mostram um potencial minerário grande, mas ainda futuro, tendo 
em vista que boa parte dessas áreas ainda não possuem concessão de lavra. A maior parte deles 
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indica jazidas minerárias que se encontram com autorização de pesquisa atualmente, e ainda 
passarão por processos de avaliação de interesse econômico e teor de concentração minerário, além 
de processos de licenciamento e autorizações. A franja de poligonais da agência na porção sul de 
Santa Isabel contempla algumas já com o direito de lavra e em atividade de extração. Além disso, 
nota-se que a área da Pedreira Dovalle encontra-se nesta franja, que totaliza uma área de 
aproximadamente 100 km2, o que equivale a cerca de 27,5% do território municipal.  
As Figuras 9.3.4.3 -1 e 9.3.4.3-2,a seguir, mostram as poligonais da ANM no território da AID 
evidenciando o estágio do processo no órgão e a substância presente para exploração. 
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Figura 9.3.4.3 -1- Poligonais da ANM e situação dos empreendimentos minerários em Santa Isabel. 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), ANM (2021) 
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Figura 9.3.4.3 -2- Poligonais da ANM e substância minerária presente em Santa Isabel. 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), ANM (2021) 
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9.3.4.4 Trabalho e renda 
Em termos de renda média, o município de Santa Isabel obteve crescimento real bastante 
significativo entre 2014 e 2018. A renda média dos empregos formais cresceu 24,4% em 4 anos, 
passando de R$ 1.869,87 em 2014 para R$ 2.325,88 em 2018. Isso equivale a taxa média anual de 
crescimento nesse período de 5,6%.  
A agropecuária e a indústria foram os setores com maior aumento dos salários nos empregos 
formais, apresentando um incremento de 37,4% e 36,9% nos salários médios entre 2014 e 2018, 
respectivamente (SEADE, 2018). Os setores de comércio e serviços também foram setores que 
apresentaram incremento nos salários médios, respectivamente com taxas de crescimento anual de 
5,7% a.a. e 4,9% a.a. entre 2014 e 2018, e apresentaram salários médios de R$ 1.811,38 e R$ 
2.374,41 respectivamente em 2018 (Tabela 9.3.4.4-1).  
 

Tabela 9.3.4.4-1 – Rendimento Médio dos Empregos Formais, preços correntes (em R$) 

Setor 2014 2018 Incremento TGCA* 
Rendimento Médio Total 1.869,87 2.325,88 5,6 24,4% 
Agropecuária 1.095,67 1.505,49 8,3 37,4% 
Indústria 2.090,38 2.861,22 8,2 36,9% 
Construção 2.200,23 2.269,98 0,8 3,2% 
Comércio 1.448,79 1.811,38 5,7 25,0% 
Serviços 1.961,50 2.374,41 4,9 21,1% 
Fonte: RAIS, 2020 
* - TGCA – Taxa Geométrica de Crescimento Anual 
 
O rendimento médio nominal mensal domiciliar per capita aferido pelo IBGE (2019) foi de 2,2 
salários-mínimos em 2010. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita 
de até 1/2 salário-mínimo neste mesmo ano foi de 34,8%, uma parcela considerável da população 
com rendimentos per capita muito baixos. 
A proporção de pobres no município de Santa Isabel, aferido através do indicador Razão de Pobreza 
(10% mais ricos / 40% mais pobres) reduziu pouco entre as décadas de 1991 e 2010, contabilizando 
10,64 e 9,69 respectivamente em cada período aferido.  
Segundo a metodologia de aferição do índice de Gini, quanto mais próximo de zero mais 
equacionada será a distribuição dos rendimentos na região, e, ao contrário, quanto mais próximo de 
1, maior concentração de ganhos em um número menor das pessoas. Ao longo do tempo, a 
desigualdade social no período de 1991 a 2010 reduziu pouco, mas, pode-se afirmar que o aumento 
na renda média da população neste período foi acompanhado de uma distribuição mais igualitária 
dos rendimentos brutos, que pode ser verificado através do índice de Gini.  
O município de Santa Isabel decresceu pouco no indicador se comparados os resultados de 1991 
(0,47) e 2010 (0,45), porém, entre 2000 e 2010 a queda no indicador foi maior, tendo em vista o 
aumento da pobreza medido pelo Índice de Gini neste ano: 0,51 segundo os dados do Atlas do 
Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013).  
Apesar dos resultados do índice de Gini, o percentual de pobres, segundo os dados do IBGE, caiu 
drasticamente entre 1991 e 2010, saindo de 21,53 para 7,63. A renda per capita no município subiu 
de R$ 379,93 em 1991, para R$ 623,11 em 2010. 
A Tabela 9.3.4.4-2,a seguir, apresenta os indicadores de renda, pobreza e desigualdade na AID. 
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Tabela 9.3.4.4-2– Indicadores de renda, pobreza e desigualdade do município da AID 

Indicador 1991 2000 2010 
Razão 10% ricos / 40% pobres 10,64 13,73 9,69 
Índice de Gini 0,47 0,51 0,45 
Renda per capita 379,93 544,67 623,11 
% de Pobres 21,53 16,12 7,63 
Fonte: Atlas Brasil, 2021 
 
A População em Idade Ativa (PIA) é uma classificação etária que compreende ao conjunto de todas as 
pessoas que estão na faixa etária propícia a exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA é 
composta por toda a população com 15 anos ou mais de idade, e compreende a população 
economicamente ativa e a população não economicamente ativa. Santa Isabel apresentou em 2010 
uma PIA de 38.644 pessoas, 76,6% do total da população segundo dados do Censo Demográfico do 
IBGE (2010). 
A População Economicamente Ativa (PEA) demonstra a força de trabalho disponível nos municípios. 
A PEA compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 
população ocupada e a população desocupada que estão dispostas a trabalhar (trabalhando ou 
procurando emprego). Em Santa Isabel foram contabilizadas 24.628 pessoas formando a massa 
trabalhadora.  
Por sua vez, a População Não Economicamente Ativa (PNEA) são as pessoas não classificadas como 
ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas para o trabalho, que desistiram de buscar 
trabalho ou que não querem mesmo trabalhar. Inclui os incapacitados, os estudantes e as pessoas 
que cuidam de afazeres domésticos. Inclui também os “desalentados”, pessoas em idade ativa que já 
não buscam trabalho, uma vez que já o fizeram e não obtiveram sucesso. O IBGE considera 
“desalentado” aquele que está desempregado e há mais de um mês não busca emprego. Este 
número é de 14.016 no município de Santa Isabel. 
A Taxa de Ocupação corresponde ao percentual de pessoas empregadas sobre o total da PEA. Foram 
contabilizados em 2010 um total de 22.101 pessoas ocupadas, o que gera uma taxa de ocupação no 
município de 89,7%, um desemprego estimado em 10,3%. 
Os números da população disponível para o trabalho, população em idade ativa e as taxas de 
ocupação e desemprego para Santa Isabel são apresentados na Tabela 9.3.4.4-3, a seguir. 
 

Tabela 9.3.4.4-3– Indicadores de emprego e desemprego no município da AID 

Indicador 2010 
População Economicamente Ativa (PEA) 24.628 
População em Idade Ativa (PIA) 38.644 
Pessoas Ocupadas 22.101 
Taxa de Ocupação 89,7% 
Taxa de Desemprego 10,3% 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010 
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O salário médio mensal na EDR de Mogi das Cruzes, segundo dados do IEA (2020) foi de, no mínimo, 
R$ 1.209,58 (mensalistas) e de no máximo R$ 1.926,67 (administrador). Um tratorista ganha em 
média R$ 1.710,00 por mês nesta EDR, segundo dados do IEA (2020), e um diarista recebe em média 
R$ 84,58 por dia de trabalho na região. 
Os salários médios mensais para a região estão próximos ao aferido nas pesquisas do IBGE. Os 
valores médios correspondem a padrões pouco acima de 2 salários-mínimos.  
O município de Santa Isabel apresentava 10.041 empregos formais em 2019, alocados em um total 
de 803 empresas, uma média de 12,5 empregos por empresa. Dos setores econômicos, o comércio e 
serviços foram os que mais empregaram, somando 53% dos empregos. A indústria da transformação 
também apresentou um significativo contingente empregado dentre os empregos formais, com 
2.362 empregos, o que corresponde a 23,5% dos empregos de Santa Isabel. O setor extrativo mineral 
empregou um total de 276 trabalhadores para este ano (RAIS, 2019). Segundo o IBGE (CEMPRE), 
19,4% da população estava empregada em 2018. 
O setor Extrativo Mineral apresenta no município de Santa Isabel um total de 8 estabelecimentos 
formais, empregando uma média de 34,5 trabalhadores por entidade. O setor Industrial também 
emprega um contingente expressivo: são 2.362 postos de trabalhos distribuídos em 80 
estabelecimentos, o que resulta em uma média de 29,5 empregos por estabelecimento. 
Normalmente, estes dois setores contemplam empresas de maior porte e que exigem maior 
contingente de trabalhadores por estabelecimento. Os resultados comparados com os demais 
setores em Santa Isabel evidenciam essa tendência, como são os casos dos setores de comércio e de 
serviço com o maior número de empregos formais, resultando em uma média de 6,9 e 11,4 postos 
de trabalho por estabelecimento. 
A Tabela 9.3.4.4-4, a seguir, apresenta o número de empregos e empresas formais por setor de 
atividade na AID.  
 

Tabela 9.3.4.4-4– Número de empregos e empresas formais por setor de atividade no município de Santa 
Isabel 

Setor Empregos % Emprego Total de 
Estabelecimentos 

% de 
Estabelecimentos 

Extrativa Mineral 276 2,7% 8  1,0% 
Ind. de Transformação 2.362 23,5% 80  10,0% 
S.I.U.P. (*) 102 1,0% 4  0,5% 
Construção Civil 186 1,9% 29  3,6% 
Comércio 2.187 21,8% 314  39,1% 
Serviços 3.203 31,9% 280  34,9% 
Administração Pública 1.369 13,6% 2  0,2% 
Agropecuária 356 3,5% 86  10,7% 
Total 10.041 100,0% 803  100,0% 
(*) Serviços Industriais de Utilidade Pública 
Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho, 2019 
 
A empresa Dovalle emprega atualmente 50 funcionários, o que equivale a 18% dos empregos formais 
do setor extrativo mineral do município de Santa Isabel. O empreendimento prevê a contratação de 
mais 33 trabalhadores, somando 83 funcionários contratados. Neste cenário futuro, com a ampliação 
do empreendimento, o número de funcionários da mineradora Dovalle corresponderá a 26,9% dos 
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empregos do setor no município, uma participação importante na oferta de empregos em Santa 
Isabel. 

9.3.4.5 Dinâmica demográfica 
O quadro demográfico da AID, de acordo com os dados estatísticos dos Censos Demográficos do 
IBGE (2010-2020), apresenta taxa geométrica de crescimento anual de 0,9% a.a., abaixo da 
encontrada para o Estado que é de 1,2% a.a., conforme dados do IBGE. As Tabelas 9.3.4.5-1 e 
9.3.4.5-2,a seguir, mostram os dados básicos da população e da taxa geométrica de crescimento da 
população no período 2010-2020. 
 

Tabela 9.3.4.5-1 –Dados demográficos da AID 

Indicador 2010 2020 2030(*) TGCA 2010-
2020 

População Total 50.453 55.086 58.191 0,9 
População Urbana 39.591 44.716 48.645 1,2 
População Rural 10.862 10.370 9.546 -0,5 
Taxa de Urbanização 78,5% 81,17% 83,6% 0,3 
Densidade Demográfica 138,87 h./km² 151,61 h./km² 160,16 h./km² - 
Homens 25.226 27.364 28.749 - 
Mulheres 25.226 27.722 29.442 - 
Razão de Sexo 100 98,7 97,65 - 
(*) Projeção Populacional Fundação SEADE 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000 e 2010; Estimativas Populacionais, 2018 
 

Tabela 9.3.4.5-2 – Estrutura etária, razão de dependência e índice de envelhecimento da população da AID 

Indicador 2010 2020 TGCA 2010-2020 
Menores de 15 anos 11.809 11.072 -0,6 
15 a 64 anos 35.047 38.555 1,0 
65 anos e mais 3.597 5.459 4,3 
Razão de Dependência 44,0 42,9 - 
Índice de Envelhecimento 30,5 49,3 - 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000 e 2010; Estimativas Populacionais, 2018 
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Figura 9.3.4.5-1 - Gráfico Pirâmide Etária de Santa Isabel

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010
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um crescimento menos acentuado da população para essa década, com aumento na próxima década 
de 3.105 pessoas. Apesar de experimentar uma desaceleração no crescimento, as projeções da 
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uma provável migração da população rural em busca de melhores oportunida
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9.3.4.5-1), a base mais larga evidenciando maior contingente nos grupos mais jovens da população, 
com maior concentração nas faixas de 10 a 30 anos de idade. Do contingente populacional, 11.072 
habitantes, em 2020, tinham menos de 15 anos, o equivalente a 20% da população total. Na 
população entre 15 e 64 anos o contingente foi de 38.555 para 2020, ou o equivalente a 70% da 
população. A população acima dos 65 anos era composta por um total de 5.459 habitantes, em 2010, 
ou 9,9% do total. Segundo os dados do IBGE, na última década houve decréscimo do contingente de 
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de obra era proporcionalmente equilibrada para a sustentabilidade econômico
população, tendo em vista o número maior de trabalhadores e contribuintes. Valores 
razão de dependência (acima de 50%) indicam que a população em idade produtiva deve sustentar 
uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis encargos assistenciais para a 
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No último período, em 2020, Santa Isabel representava apenas 0,12% da população do estado de São 
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ependência na década de 2010 chegava a 44%, revelando que a disponibilidade de mão 
de obra era proporcionalmente equilibrada para a sustentabilidade econômico-financeira da 
população, tendo em vista o número maior de trabalhadores e contribuintes. Valores elevados na 
razão de dependência (acima de 50%) indicam que a população em idade produtiva deve sustentar 
uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis encargos assistenciais para a 
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Os índices na razão de dependência foi se abrandando ao longo de duas décadas, chegando a 42,9, 
em 2020. 
O índice de envelhecimento, outro indicador da composição etária da população, representa a razão 
entre o número de pessoas de 65 anos ou mais de idade, em relação ao número de pessoas de 
menos de 15 anos de idade. Valores elevados deste índice indicam que a transição demográfica se 
encontra em estágio avançado. Em Santa Isabel, o índice de envelhecimento aponta a participação 
crescente de idosos em relação aos jovens, passando de 30,5 em 2010, para 49,3 no ano de 2020, um 
fenômeno que reflete a redução dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida dos 
idosos. Além disso, o valor atual está muito acima quando comparado com o índice de 
envelhecimento do Estado de São Paulo (7,82). 
A AID apresentou uma densidade demográfica de 151,61 habitantes/km² em 2020, o que é 
ligeiramente inferior ao registrado para o estado de São Paulo (173,43 hab./km²). 
A proporção de mulheres também vem aumentando no município. O número de mulheres em 
relação aos homens era bastante equitativo em 2000, mas, ao longo dos anos, o município vem 
apresentando uma população feminina maior que a masculina. A razão de sexo mede essa 
proporcionalidade, quando o número do indicador está acima de 100, a proporção de homens é 
maior que de mulheres e vice e versa. No caso de Santa Isabel, no ano de 2020, o índice teve uma 
marca de 98,7. Pelas estimativas da Fundação SEADE, esta diferença será ampliada até o ano de 
2030, chegando o indicador a um índice de 97,65. 
 

9.3.4.6 Educação 
Existem no município de Santa Isabel, 39 instituições de ensino básico, sendo 21 de educação 
infantil, além de 28 instituições com ensino fundamental e 11 com ensino médio. Desse quantitativo, 
a maior parte encontra-se na área urbana do município, restando 7 unidades de ensino básico e 6 de 
ensino fundamental na área rural, todas estas da administração pública municipal. 
As instituições privadas existem apenas na área urbana e somam 3 unidades de ensino básico, 
fundamental e infantil, além de 2 instituições particulares com ensino médio. 
No município, há 13 creches, 11 na área urbana e 2 na rural. Destas, 3 são particulares localizadas na 
área urbana e o restante, são municipais. 
A administração pública municipal é responsável por 10 instituições de ensino fundamental e 18 de 
educação básica. O ensino médio conta apenas com 9 instituições de administração do governo 
estadual. 
A Tabela 9.3.4.6-1, a seguir, demonstra a distribuição do número de unidades escolares por nível 
escolar, território e instância administrativa. 
 

Tabela 9.3.4.6-1– Número de unidades escolares por nível escolar 

Nível  
Escolar 

Total 
Geral 

Urbano Rural 
Total Estadual Municipal Privada Total Municipal 

Médio 11 11 9  2 0 0 
Fundamental 28 22 9 10 3 6 6 
Básico 39 32 11 18 3 7 7 
Infantil 21 15 0 12 3 6 6 
Creches 13 11 0 8 3 2 2 
Fonte: INEP, 2019 
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Os docentes das escolas de ensino básico, infantil, fundamental e médio formam somam 1.403 
professores que lecionam para um total de 11.197 alunos matriculados, resultando em uma taxa de 
15 matrículas por efetivo. Há uma média de 14 alunos por professor, no ensino infantil, 17, no ensino 
fundamental e aproximadamente 10, no ensino médio. 
A Tabela 9.3.4.6-2, a seguir, apresenta o número de docentes do ensino em Santa Isabel e, na 
sequência, a Tabela 9.3.4.6-3,o número de matrículas por nível escolar, instância administrativa e 
setor territorial. 
 

Tabela 9.3.4.6-2 – Número de docentes por nível escolar 

Nível Escolar Total Geral Estadual Municipal Privada 
Médio 199 182 0 24 
Fundamental 402 270 300 55 
Básico 637 257 341 73 
Infantil 166 0 152 14 
Fonte: INEP, 2019 
 

Tabela 9.3.4.6-3 – Número de matrículas escolares por nível escolar 

Nível  
Escolar 

Total 
Geral 

Urbano Rural 
Total Estadual Municipal Privada Total Municipal 

Médio 1.932 1.932 1.838 0 94 0 0 
Fundamental 6.886 6.132 2.713 2.987 432 754 754 
Infantil 2.379 2.114 0 1.985 129 265 265 
Creches 962 921 - - - 41 - 
Fonte: INEP, 2019 
 
Na estratificação das classes de pessoas em idade escolar pelo estágio recomendado do ensino, o 
município de Santa Isabel apresenta um contingente de 3.019 na classe de 0 a 3 anos de idade. Em 
contrapartida, são 921 matrículas em creches. Esse fator pode revelar que muitas pessoas mantêm 
seus filhos nesta faixa etária em casa, muitas vezes com a mãe que se concentra nos afazeres 
domésticos. 
Na faixa de 4 a 6 anos, estágio indicado para a educação infantil, concentram-se 2.309 pessoas, mas, 
são identificadas 2.379 matrículas. A diferença para mais no número de matrículas pode estar 
relacionado com crianças que tardiamente iniciam o ensino escolar ou que demoram mais para 
cumprir o currículo escolar. De qualquer modo, esta quase equiparação no número de matriculados 
e de residentes nesta faixa de idade revela certo equilíbrio no atendimento da educação infantil no 
município. Esta situação se repete no ensino fundamental, na qual a faixa de idade recomendada 
encontra-se entre 6 e 15 anos, somando 6.520 indivíduos contra 6.886 matrículas escolares, 
podendo estar relacionado à repetição. 
Na faixa etária de 15 a 17 anos, idade relacionada ao ensino médio, do contingente contabilizado 
(2.316 pessoas), apenas 1.932 estão matriculadas nas escolas. Isso pode estar relacionado a evasão 
escolar em detrimento da iniciação no mercado de trabalho. 
A Tabela 9.3.4.6-4,a seguir, relaciona o contingente populacional segundo a faixa etária e a 
quantidade de matrículas segundo o nível escolar. 
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Tabela 9.3.4.6-4 – Matrículas por nível escolar e população em idade escolar 

Faixa Etária População Nível Escolar Matrículas 
0 a 3 anos 3.019 Creche 921 
4 a 6 anos 2.309 Infantil 2.379 
6 a 15 anos 6.520 Fundamental 6.886 
15 a 17 anos 2.316 Médio 1.932 
Fonte: INEP, 2019 / IBGE, 2020 
 
O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador que mede o desempenho da 
educação básica do município. Os municípios têm como meta final alcançar o valor máximo no 
indicador, ou seja, 9,9 pontos. Apesar dessa distante meta para muitos dos municípios brasileiros, a 
educação deve evoluir com um planejamento a longo prazo. No caso do município da AID, Santa 
Isabel, seu índice no IDEB apontou em 2019 um índice de 6,7 (4º ao 5º ano) e 5,7 (8º e 9º ano). 
Diante das metas municipais estabelecidas, o município basicamente alcançou o valor definido para 
2021, mostrando uma evolução na educação municipal.  
A seguir, é apresentada a Tabela 9.3.4.6-5 com os dados do IDEB medido em 2019 e as metas 
definidas para este ano e para 2021. 
 

Tabela 9.3.4.6-5 – IDEB em 2019 e metas definidas para o desenvolvimento da educação 

Tipo de Escola Série Escolar IDEB 2019 Meta 2019 Meta 2021 
Estadual 4º a 5 º - 6.6 6.9 
Estadual 8 º a 9 º 5.7 5.9 6.1 
Estadual 3 º em diante 4.8 4.4 4.6 
Municipal 4º a 5 º 6.7 6.0 6.3 
Pública 4º a 5 º 6.7 6.5 6.7 
Pública 8 º a 9º 5.7 5.9 6.1 
Pública 3º em diante 4.8 4.4 4.6 
Fonte: INEP/SIAB, 2019  
 
Em Santa Isabel, há uma ETEC e um SENAI, que disponibilizam cursos técnicos profissionalizantes de 
forma gratuita. Os cursos oferecidos envolvem Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Gestão 
de Projetos, Turismo, Informática, Química, Secretariado, Aprendizagem Industrial, Eletroeletrônica, 
entre outros. 
Não foram identificadas instituições de ensino superior em Santa Isabel, sendo que seus moradores 
devem migrar para outros municípios em busca de universidades e faculdades. 
A Figura 9.3.4.6-1, a seguir, mostra a distribuição das instituições de ensino que foram possíveis de 
serem mapeadas no município de Santa Isabel. 
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Figura 9.3.4.6-1 - Localização/concentração das instituições de ensino no município da AID 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Secretaria Estadual de Educação (2021 - consulta) 
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9.3.4.7 Saúde 
Os indicadores de saúde constituem-se em medidas-síntese nas quais estão inseridas informações 
relacionadas a determinados atributos e dimensões da condição de saúde, assim como do 
desempenho do sistema na área em questão. A análise conjugada de tais indicadores deve refletir as 
condições e manutenção de salubridade social e ambiental. 
A produção e a utilização de informações sobre saúde no Brasil envolvem estruturas governamentais 
em três níveis de gestão (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde (SUS).  
O sistema local de saúde deve contar com unidades de saúde distribuídas segundo os diferentes 
níveis de complexidade de serviços e de acordo com as realidades locais e regionais. Segundo o 
Ministério da Saúde (MS), a estratégia adotada no país reconhece o município como o principal 
responsável pela saúde de sua população. A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal 
assina um termo de compromisso para assumir integralmente as ações e serviços de seu território. 
O município de Santa Isabel possui Secretaria específica para a gestão de saúde. O gestor municipal 
deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado. O município formula suas 
próprias políticas de saúde, além de atuar como parceiro para a aplicação de políticas nacionais e 
estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível municipal, respeitando a normatização 
federal e o planejamento estadual. Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o 
atendimento pleno de sua população, para procedimentos de complexidade que estejam acima 
daqueles que pode oferecer, e vice e versa. 
Ainda segundo o Ministério da Saúde, a atenção básica à saúde é fator primordial para que se exista 
uma condição de vida adequada. 
O município de Santa Isabel apresenta uma boa disponibilidade de serviços de saúde e de forma 
equitativa, segundo dados já apresentados dos indicadores síntese de vulnerabilidade e 
desenvolvimento humano. Além disso, faz parte da RMSP, estando próximo a uma das regiões com 
melhor oferta de serviços de saúde do país. 
A Secretaria Municipal de Saúde informa que há no município 3 UBS (Unidade Básica de Saúde), 6 
ESF (Estratégia Saúde da Família) e 2 PAC (Programa de Agentes Comunitários). As UBS encontram-se 
nos bairros de Brotas, Cruzeiro e Monte Negro, na sede municipal. As ESF nos bairros Vila Guilherme, 
Vila Nova, Jardim Eldorado, Jardim Novo Éden, Cachoeira (Figura 9.3.4.7-2) e Ouro Fino. Os PAC 
encontram-se nos bairros de Pouso Alegre e Jaguari. Os bairros Jardim Novo Éden e Vila Guilherme 
estão mais próximos do empreendimento, distando cerca de 4 km do empreendimento (Figura 
9.3.4.7-1). 
No município, há também a Santa Casa de Misericórdia, no centro urbano, e uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) no Jardim Monte Serrat, ambos os hospitais a aproximadamente 6km da 
Pedreira Dovalle, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. 
A ESF Cachoeira dista 1,2 km da ADA, porém, para acessar este equipamento de saúde é necessário 
percorrer um percurso maior que 10km a partir da portaria da Pedreira Dovalle, entre os retornos da 
rodovia Presidente Dutra. Para quem vai da ESF Cachoeira, o percurso até a portaria da pedreira é de 
aproximadamente 3,5 km. 
O Datasus também apresenta dados sobre a infraestrutura em saúde disponível, mas, nota-se 
alguma discrepância com os dados da Secretaria Municipal, provavelmente pela defasagem da 
informação disponibilizada no site da instituição federal. O Datasus informou que em 2012, o 
município contava com 6 unidades ambulatoriais especializadas, 11 UBS, 16 consultórios, 1 hospital 
geral, 1 policlínica e 1 unidade de pronto atendimento.  
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Na Tabela 9.3.4.7-1, a seguir, é possível observar o número de estabelecimentos por tipo de 
convênio, segundo tipo de atendimento prestado na AID, segundo o Datasus (2010). 
 

Tabela 9.3.4.7-1 – Número de Estabelecimentos do SUS segundo tipo de atendimento prestado 

Serviço Prestado SUS 
UBS 11 
Ambulatório especializado 6 
Consultório 16 
Hospital geral 1 
Policlínica 1 
Pronto Atendimento 1 
Fonte: MS, DATASUS, CNES. Junho de 2012 
 
Segundo padrões estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o indicador clássico de 
atendimento e infraestrutura na saúde é formado pelo número de leitos por mil habitantes. Para 
suprir a demanda necessária, a OMS recomenda um mínimo de 5 leitos a cada mil habitantes, 
enquanto o Ministério da Saúde estima em 2,5 a 3 a necessidade de leitos para cada grupo de mil 
habitantes. É importante ressaltar que a gestão da saúde atualmente se faz também pensando 
territorialmente, no qual atendimentos de maior complexidade são alocados regionalmente para se 
atender mais adequadamente a população. 
O município de Santa Isabel conta com 2,2 leitos por mil habitantes, considerando os leitos para 
internação e leitos do SUS. Portanto, o município está abaixo das estimativas determinadas pelas 
políticas públicas do Ministério da Saúde, apesar de ainda estar bem abaixo dos padrões 
internacionais estabelecidos, segundo dados analisados do DATASUS (MS, CNES, 2020). 
Com relação ao número de médicos por habitante, a OMS preconiza como parâmetro ideal de 
atenção à saúde da população a relação de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Para centros com 
uma rede de serviços bem estruturada, os técnicos defendem a ampliação deste parâmetro. Santa 
Isabel conta com 152 médicos de diversas especialidades (Tabela 9.3.47-2), apresentando um índice 
de 2,75 médicos para cada 1.000 habitantes, índice bem acima das recomendações estabelecidas. 
 

Tabela 9.3.4.7-2 – Número de médicos por categoria 

Categoria SUS 
anestesista 6 
cirurgião geral 16 
clínico geral 73 
gineco obstetra 17 
médico de família 7 
pediatra 6 
psiquiatra 2 
radiologista 7 
outras especialidades médicas 18 
Total 152 
Fonte: MS, DATASUS, CNES. Junho de 2012 
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Os estudos elaborados referentes à mortalidade têm por base a Classificação Internacional das 
Doenças (CID), elaborada pela OMS. Esta é composta por um número muito elevado de doenças, 
incluindo suas variantes e complicações. Sendo assim, os diagnósticos de saúde limitam-se a analisar 
a situação e a tendência de alguns grandes grupos de causas de morbidade e mortalidade. 
O diagnóstico feito neste estudo trata da análise no que concerne à mortalidade e, para isso, um dos 
indicadores mais utilizados é o da proporção de óbitos por grupo de causa, em relação ao total dos 
óbitos ocorridos em dado período, que é conhecido como mortalidade proporcional por causa 
definida. 
Sob a mesma base teórica, ainda é analisada a distribuição percentual de internações por grupo de 
causas, conferindo assim um diagnóstico mais detalhado e plausível à avaliação. 
Quanto aos índices de morbidade, a principal causa de internações em Santa Isabel condiz a causas 
externas (envenenamento, atropelamento etc.), indicando um percentual de 16,2%. São bastante 
evidentes, também, os casos de internações por doenças do aparelho respiratório, com 11,1% e 
problemas no aparelho digestivo com 8,9%. Destaca-se ainda a incidência significativa de internações 
por doenças infecciosas e parasitárias que detém 6,8% das internações. As neoplasias estão como a 
quinta maior causa 4,7%.  
É importante comentar que houve um salto no número de internações por doenças respiratórias e 
sua relevância no total de internações no município, certamente alavancado pela pandemia do novo 
Coronavírus que assolou não só todo o Brasil como todos os países do mundo. A participação de 
doenças respiratórias nos casos de internação estavam entre 7 e 8 % na última década, porém, 
atingiu os 11,1% no ano de 2020. Evidentemente, o percentual médio de internações corresponde ao 
contabilizado por todo o período de 2020, o que não traz exatamente a gravidade da situação dado o 
agravamento da pandemia. 
Segundo o Boletim COVID da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel (dezembro de 2020), são 
disponibilizados no município 9 leitos de UTI para tratamento da COVID-19, sendo que 5 deles 
estavam ocupados, equivalendo a uma taxa de 55% de ocupação. Foram confirmados 1.878 casos de 
COVID com a confirmação de 83 óbitos pela doença até dezembro de 2020, ou 4,4% do total das 
internações, taxa de letalidade muito alta considerando os índices encontrados pela doença no 
Estado de São Paulo e no país (2,9% e 2,3%, respectivamente). Se considerados os casos de COVID-
19, as mortes pela doença equivalem a aproximadamente 21% da soma das mortes registradas no 
ano de 2019.  
Conforme os dados do DATASUS/SIH (2019), das causas de internação por lesões e acidentes, as mais 
frequentes são por fratura múltiplas, fraturas de membros e fraturas de fêmur, seguido de 
traumatismo intracraniano, o que mostra elevado número de acidentes e ocorrências que podem 
estar associadas com algum tipo de violência por acidente ou intencional.  
Levando em consideração que em 2019 ainda não eram identificados casos de mortalidade pela 
COVID-19 no Brasil, os óbitos mais frequentes estavam ligados a doenças do aparelho circulatório, 
representando 30,5% do total de mortes, seguido de óbitos por doenças do aparelho respiratório 
com 19,2% do total de óbitos. Também foi contabilizado um número preocupante de óbitos por 
neoplasias, responsável por 18,5% das mortes em Santa Isabel.  
A Tabela 9.3.4.7-3, a seguir, mostra a distribuição percentual das internações e mortes por grupo de 
causas (categoria CID-10) no município da AID. 
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Tabela 9.3.4.7-3 – Distribuição percentual das internações e mortes por grupo de causas na AID 

Grupo de causas 
internações 

Distribuição % 
internações 

Grupo de causas 
mortalidade 

Distribuição % das 
mortes 

Gravidez, parto e 
puerpério 20,0 

Doenças do 
aparelho 

circulatório 30,5 
Lesões por causas 
externas 16,2 

Doenças do 
aparelho 

respiratório 19,2 
Doenças do aparelho 
respiratório 11,1 

Neoplasias 
(tumores) 18,5 

Doenças do aparelho 
circulatório 8,9 

Doenças 
endócrinas, 
nutricionais 7,5 

Doenças do aparelho 
digestivo 8,9 Causas externas 6,7 
Doenças infecciosas e 
parasitárias 6,8 

Doenças do 
aparelho digestivo 5,5 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020; MS/SVS/CGIAE - 
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 2020 
 
Um dos indicadores síntese da situação da saúde e bem-estar da população encontra-se expresso no 
Coeficiente de Mortalidade Infantil, representado pelo número de óbitos infantis (crianças até 1 ano 
de idade) por mil nascidos vivos. Com este indicador é possível, dentre outras conclusões, obter 
informações para a qualidade de vida, saneamento e saúde dos habitantes de certa região. A OMS 
estabelece que os níveis máximos aceitáveis para este indicador estejam entre 6 e 7. 
No ano de 2017, no Estado de São Paulo, foram registrados 6.569 óbitos de crianças menores de um 
ano, resultando em taxa de mortalidade infantil de 10,74 óbitos por mil nascidos vivos, índice 
ligeiramente menor que em 2016, quando foi de 10,91 por mil. Esse indicador passou por reduções 
expressivas desde 1900. A taxa de mortalidade infantil saiu de altos índices no início do século XX, 
oscilando em torno de 150 e 250 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos, para 
tendência de queda contínua a partir da década de 1940. Apesar do aumento verificado entre o final 
dos anos 1960 até meados dos anos 1970, ela volta a diminuir sistematicamente, atingindo níveis 
quase estáveis nos anos mais recentes. No Brasil, a taxa de mortalidade infantil encontrava-se em 
12,38 no ano de 2017 (Fundação SEADE, 2019). 
A AID reduziu no índice de mortalidade infantil ao longo dos anos, sendo que em 2017 o município 
alcançou 9,75 mortes infantis por mil nascidos. Na década de 2000, a média para o índice foi de 17 
mortos por mil nascidos vivos em Santa Isabel, chegando a atingir a marca de 30,3 em 2002 (SIM, 
2009). Apesar da expressiva queda no indicador e de estar abaixo da média Estadual e nacional, o 
município apresenta-se acima dos parâmetros estabelecidos pela OMS.  
Mas, há de se verificar com atenção que as metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS das Nações Unidas (meta 3.2) para os municípios brasileiros estabelece que o 
número no indicador deve estar abaixo de 12 óbitos por mil nascidos vivos até 2030, número já 
superado em Santa Isabel. 
Segundo dados divulgados no Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), observa-se que o município 
de Santa Isabel apresentava um indicador de mortalidade infantil bem superior no ano de 2000, com 
20,0 no índice, sofrendo queda durante a década e atingindo 14,7 no ano de 2010.  
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É preciso também observar que naturalmente há uma oscilação neste indicador em certo período, 
tendo em vista os anos de maior e menor taxa de fecundidade, epidemias, entre outros processos 
que influenciam seus resultados. 
Outros dois indicadores de saúde e bem-estar são: a esperança de vida ao nascer e a taxa de 
fecundidade. O primeiro apoia-se na expectativa de anos de vida do indivíduo a partir do seu 
nascimento e o segundo o número médio de filhos por mulher. Em Santa Isabel, a esperança de vida 
ao nascer aumentou 3,2 anos entre os anos de 2000 e 2010, passando de 71,82 anos em para 75,2 
anos. Não há números relacionados a este indicador para anos mais recentes.  
A fecundidade, por sua vez, subiu ligeiramente nos últimos anos, aumentando de 48,35 em 2017 
para 50,01 em 2019. 
A Tabela 9.3.4.7-4, a seguir, apresenta os dados dos indicadores mencionados para o município de 
Santa Isabel. 
 

Tabela 9.3.4.7-4 – Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade em Santa Isabel 

 2000 2010 2017 2019 
Mortalidade 
Infantil 20(*) 14,7 9,75 8,3 
Esperança de vida 
ao nascer 71,82 75,02 - - 
Taxa de 
fecundidade - - 48,35 50,01 
Fonte: SEADE, 2019; Atlas Brasil, 2013. 
(*) em 2002 o município alcançou uma taxa de mortalidade infantil de 30,3 (SIM, 2009) 
 

Página: 803



 
 

398 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-903 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

 
Figura 9.3.4.7-1 - Infraestrutura em saúde no município de Santa Isabel 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Secretaria Municipal de Saúde (2021) 
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Figura 9.3.4.7-2- Posto de Saúde (ESF) no bairro Cachoeira 
Fonte: Equipe Técnica / Trabalho de Campo, 2021 
 

9.3.4.8 Saneamento 
Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 
população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Os serviços de água 
tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das pessoas, 
sobretudo na saúde Infantil com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na 
expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e 
preservação dos recursos hídricos. 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 
11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 
resíduos sólidos e de águas pluviais (Instituto Trata Brasil, 2021 – www.tratabrasil.org.br). 
O Plano de Saneamento Básico do município de Santa Isabel estava sendo revisto em 2020. A 
audiência pública ocorreu em 29 de outubro de 2020 e a minuta disponibilizada para consulta 
pública. Os planos de saneamento estão previstos na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico. A Revisão do Plano Integrado de 
Saneamento Básico do Município de Santa Isabel foi feita com foco na universalização dos quatro 
serviços de saneamento básico, objetivando fornecer aos representantes municipais os instrumentos 
necessários ao acesso de toda população aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos e, por fim, aos serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, garantido o uso sustentável dos recursos hídricos e 
preservando o meio ambiente. 
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As proposições e a programação de investimentos para o alcance das metas estabelecidas no Plano 
de Saneamento Básico de Santa Isabel foram divididas em caráter emergencial, curto prazo (2018-
2021), médio prazo (2022-2025) e longo prazo (2026-2046). 
A seguir, é apresentado o panorama do saneamento básico do município da AID, de acordo com cada 
uma das suas componentes: esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta e tratamento de 
resíduos sólidos e drenagem urbana. 
 
Esgotamento Sanitário 
Santa Isabel conta com mais de 75 km de rede de esgotos em PVC, com diâmetro variável entre 4" e 
8", atendendo 7.628 economias. O índice cobertura com esgotamento sanitário é de 74,5%, 
conforme dados da minuta do Plano de Saneamento Básico do Município de Santa Isabel (2020). 
O sistema de esgotos sanitários conta com três estações elevatórias. Grande parte do esgoto 
coletado é encaminhado por gravidade para lançamento no Ribeirão Araraquara sem qualquer 
tratamento prévio. Atualmente, aproximadamente 5% do esgoto coletado é tratado antes de 
lançamento no manancial. 
A rede coletora existente é antiga, com mais de 30 anos de operação, apresentando problemas 
operacionais como refluxos e obstruções. Há também lançamento indevido de água pluviais na rede 
coletora que causa o aumento a incidência de vazamentos e obstruções dos coletores, situação que 
deve ser trabalhada pela operadora dos serviços e o órgão fiscalizador municipal (Vigilância Sanitária) 
de forma a atender a legislação vigente que impede o lançamento de águas pluviais na rede coletora 
de esgotos. 
Foi finalizada em 2017 a construção da Estação de Tratamento de Esgotos do município com 
capacidade de tratamento atual de 70 l/s, podendo ser ampliada para 140 l/s. Porém, para que o 
sistema possa entrar em funcionamento, faz se necessário a execução de obras de coletores troncos 
que direcionem os esgotos coletados das diversas regiões da cidade para a Estação de Tratamento 
(Figura 9.3.4.8-2). A primeira etapa desta obra já vem sendo realizada e direcionará 
aproximadamente 30% do esgoto coletado para a estação de tratamento (REVISÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO SANTA ISABEL, 2020) 
Segundo os dados do IBGE (Censo, 2010), o município contemplava um total de 15.280 domicílios 
com banheiro e apenas 19, sem banheiro. Dos domicílios com banheiro, 8.402 estavam ligados à 
rede geral de esgotamento sanitário, número maior ao de ligações apresentado na revisão do Plano 
de Saneamento recentemente (2020). Além disso, o IBGE informou que dos domicílios contidos em 
Santa Isabel, 3.515 contemplavam sistema de fossa séptica como forma de esgotamento sanitário e 
2.626 sistemas de fossa rudimentar, representando 23,0% e 17,2% do total de domicílios com 
banheiro, respectivamente. Este é um quantitativo relativamente alto para um município de alta taxa 
de urbanização (81,2%, segundo as Estimativas Populacionais do IBGE). Esses sistemas de fossa 
costumam ser aplicados como soluções em residências rurais onde a infraestrutura de rede de coleta 
se torna muito custosa frente ao número muito esparso de domicílios e as longas distâncias a serem 
percorridas pela rede. De qualquer forma, entende-se que o sistema de fossa séptica é uma solução 
relativamente adequada em áreas rurais, tendo em vista que o efluente tende a apresentar cerca de 
60% de purificação do esgoto com baixos custos em sistemas bem implantados e com adequada 
manutenção. Já as fossas rudimentares são sistemas inadequados de esgotamento, trazendo riscos à 
saúde da população e poluindo o meio ambiente. 
Além das fossas, no ano de 2010 o município de Santa Isabel contemplava uma quantidade de 662 
domicílios que lançavam seus esgotos em rios e 40 em valas. A Tabela 9.3.4.8 1, a seguir, apresenta a 
distribuição desses quantitativos em 2010 trazidos pelo Censo Demográfico do IBGE. 
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Tabela 9.3.4.8-1 – Domicílios particulares permanentes por sistema de esgotamento sanitário em Santa 
Isabel em 2010 

 Com 
banheiros 

Rede 
geral 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar 

Vala Rio Outros Sem 
banheiro 

Número de 
domicílios 15.280 8.402 3.515 2.626 40 662 35 19 
% de 
domicílios 100% 55,0% 23,0% 17,2% 0,3% 4,3% 0,2% - 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 
Em 2018 o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, pesquisa do IBGE dedicada a 
levantar dados sobre saneamento dos municípios anualmente, revelou um pequeno aumento na 
cobertura de domicílios ligados à rede geral de esgotamento sanitário, apontando 58,14% de índice. 
Em uma década, este aumento é pouco expressivo frente a necessidade de universalização do 
saneamento básico.  
Além disso, o SNIS (2018) também apontou que o tratamento do esgoto coletado representou 
apenas 5% do total, compatível com o anunciado na Revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 
Assim, percebe-se que os níveis de cobertura do esgotamento sanitário e os índices de tratamento 
de efluentes domésticos encontram-se muito baixos em Santa Isabel, principalmente diante do 
desafio da universalização do serviço. 
Conforme pode ser observado no mapa da Figura 9.3.4.8-1, a seguir, nota-se que há concentração no 
atendimento à coleta de esgotamento sanitário nos domicílios da região central da sede municipal, 
com atendimento abaixo de 90% nos domicílios dos bairros mais periféricos da sede e com um 
atendimento bastante incipiente na área rural. A porção do território municipal onde se encontra da 
Pedreira Dovalle tem baixos índices de atendimento deste serviço. 
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Figura 9.3.4.8-1 - Mapa de domicílios ligados à rede geral de esgoto por setor censitário na AID 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
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Foto9.3.4.8-1 - Estação de Tratamento de Esgotos - ETE CDHU, localizada no bairro Cachoeira. 
Fonte: Equipe Técnica / Trabalho de Campo, 2021 
 
Abastecimento De Água 
O índice de atendimento do sistema de abastecimento de água de Santa Isabel é de 96,8% da área 
urbana, estando dessa forma próximo da universalização. A capacidade atual dos sistemas 
produtores em Santa Isabel é de 160 litros por segundo e atende à demanda atual de consumo da 
área de cobertura. Porém, estudos para a ampliação dos sistemas produtores já foram iniciados de 
forma a garantir o abastecimento e o futuro aumento no contingente populacional previsto nas 
estimativas (REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO DE SANTA ISABEL, 2020). 

As instalações das captações de água bruta passaram em 2017 por adequações eletromecânicas e 
hidráulicas de forma a eliminar as situações de criticidade e vulnerabilidade destes sistemas 
encontradas pela Sabesp em 2016 (ano que assumiu os serviços no município). 
O Ribeirão Araraquara tem apresentado forte redução de sua vazão nos períodos de estiagem e 
grande variação da qualidade nos períodos de chuva. Estes dois fatores tornam este manancial um 
ponto a ser monitorado constantemente de forma a garantir o abastecimento da região atendida por 
ele. Para garantia da produção de água na Estação de Tratamento de Água – ETA I (Foto 9.3.4.8-2), a 
Sabesp realizou em 2017 uma obra que possibilita a reversão de água da represa Jaguari para o 
ponto de captação do Ribeirão Araraquara, completando, assim, a necessidade para o atendimento 
da demanda de água da região nos períodos de baixa vazão do manancial, bem como o auxílio na 
melhoria das condições da água bruta nos períodos de chuva. Nenhum dos dois cursos d’água 
drenam para a bacia onde se encontra a Pedreira Dovalle. 
O município conta, também, com a Estação de Tratamento de Água - ETA II, a qual abastece apenas o 
bairro Jardim Eldorado e produz vazão de 63 L/s. 
Já o manancial da Represa do Rio Jaguari, embora apresente melhores condições, também vem 
sofrendo nos últimos anos com o baixo nível de reservação, causado principalmente pelas fortes 
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estiagens ocorridas nos últimos anos na região Sudeste. Com isso, a qualidade da água do manancial 
pode ser afetada caso esta situação perdure por mais tempo (estiagem). 
Segundo informações da Revisão do Plano de Saneamento Básico do município (2020), as estações 
de tratamento de água apresentam estado de conservação adequado. O monitoramento da água 
tratada das Estações de Tratamento é feito diariamente, atendendo os parâmetros da legislação 
vigente. O Sistema de Reservação possui capacidade total de 4.275 m3 e deve ser ampliado em 
breve, com novos reservatórios a serem instalados nos bairros Eldorado, Vila Guilherme e Cachoeira, 
com o objetivo de atendimento à demanda atual e o crescimento da região atendida à médio prazo. 
Todos os reservatórios apresentam estado de conservação adequado. 
Os loteamentos mais afastados da área urbana de Santa Isabel como Estância Aralú, Loteamento 
Astro Verde, Chácaras Rincão Feliz, Chácaras Boa Vista, Chácaras Reunidas Canadá e Recanto Alpina 
não contam com abastecimento de água atual e são abastecidos por sistemas individuais ou poços 
de uso coletivo. 
Os bairros acima listados estão inseridos na macrozona de ocupação dirigida pelo Plano Diretor 
Municipal, onde estão previstos processos de urbanização em que devem ser garantidos sistemas de 
abastecimento de água em médio prazo. 
Para aumentar o índice de atendimento do sistema de abastecimento de água é necessária a 
ampliação da produção de água tratada e a redução do índice de perdas de água atual. (REVISÃO DO 
PLANO DE SANEAMENTO DE SANTA ISABEL, 2020) 
O confrontamento dos dados mais recentes do Plano de Saneamento Básico em comparação com os 
dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 mostram que houve uma ampliação significativa na 
cobertura dos serviços de abastecimento de água no município. Em 2010, o total de domicílios 
ligados à rede geral de abastecimento era de 11.013, representando 72% de cobertura. Houve, 
portanto, um incremento de 24,8% na cobertura na última década. Em 2010, também havia 24,2% 
de abastecimento por poço ou nascente. Porém, quando confrontados os dados aferidos pelo SNIS 
(2019), percebe-se que os maiores investimentos para alcançar a universalização nos serviços foram 
feitos nos últimos 5 anos, tendo em vista que entre 2016 e 2020 a cobertura sofreu incremento de 
15,76%. A tabela a seguir apresenta tal distribuição da cobertura para o ano de 2010. 
 

Tabela 9.3.4.8-2 – Domicílios particulares permanentes por sistema de abastecimento de água em Santa 
Isabel 

 Total de 
domicílios 

Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Cisterna Outros 

Número de 
domicílios 
(2010)(*) 15.299 11.013 3.704 2 580 
% de domicílios 
(2010)(*) 100% 72,0% 24,2% 0,0% 3,8% 
% de domicílios 
(2016)(**) 100% 81,04 - - - 
% de domicílios 
(2018)(**) 100% 83,06 - - - 
Fonte: (*) IBGE, Censo Demográfico, 2010. (**) SNIS, 2019 
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Foto 9.3.4.8-2 - Instalações da ETA-
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020
 
Existem 2 sistemas não interligados ao sistema sede de abastecimento de água no município de 
Santa Isabel. Nos dois locais há sistema de
eles: Sistema Ouro Fino: atende parte do bairro Ouro Fino (bairro localizado à aproximadamente 5 
km a norte da sede do município); e Sistema CDHU
na direção sudoeste da Pedreira Dovalle: atualmente atende o empreendimento denominado CDHU 
no bairro Cachoeira (localizado a aproximadamente 10 km da sede do município).
O mapa da Figura 9.3.4.8-2, a seguir
pela rede geral do município, no qual pode
encontra apenas na área central da AID, especificamente na região da sede municipal.
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-I no município de Santa Isabel 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020 

Existem 2 sistemas não interligados ao sistema sede de abastecimento de água no município de 
Santa Isabel. Nos dois locais há sistema de produção próprios, feitos através de poços artesianos. São 
eles: Sistema Ouro Fino: atende parte do bairro Ouro Fino (bairro localizado à aproximadamente 5 
km a norte da sede do município); e Sistema CDHU-Cachoeira (Foto9.3.4.8-3), este a cerca de 1 km 

direção sudoeste da Pedreira Dovalle: atualmente atende o empreendimento denominado CDHU 
no bairro Cachoeira (localizado a aproximadamente 10 km da sede do município).

a seguir, mostra a distribuição do atendimento no fornecimento de água 
pela rede geral do município, no qual pode-se observar que a universalização no atendimento se 
encontra apenas na área central da AID, especificamente na região da sede municipal.
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Existem 2 sistemas não interligados ao sistema sede de abastecimento de água no município de 
produção próprios, feitos através de poços artesianos. São 

eles: Sistema Ouro Fino: atende parte do bairro Ouro Fino (bairro localizado à aproximadamente 5 
), este a cerca de 1 km 

direção sudoeste da Pedreira Dovalle: atualmente atende o empreendimento denominado CDHU 
no bairro Cachoeira (localizado a aproximadamente 10 km da sede do município). 

mostra a distribuição do atendimento no fornecimento de água 
se observar que a universalização no atendimento se 

encontra apenas na área central da AID, especificamente na região da sede municipal. 
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Figura 9.3.4.8-2- Mapa de domicílios ligados à rede geral de água por setor censitário na AID 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), IBGE (Censo Demográfico, 2010) 
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Foto9.3.4.8-3 - Sistema isolado de abastecimento de água do CDHU Cachoeira 
Fonte: Equipe Técnica / Trabalho de Campo, 2021 
 
Coleta De Resíduos Sólidos 
No município de Santa Isabel, a divisão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
apresenta, atualmente, a seguinte configuração: 
 

Tabela 9.3.4.8-3 –Divisão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Santa Isabel 

Grupo Atividade Executor 

Limpeza pública 

Varrição de passeios e vias Prefeitura Municipal 
Manutenção de passeios e vias Prefeitura Municipal 
Manutenção de áreas verdes Prefeitura Municipal 

Limpeza pós feiras livres Prefeitura Municipal 
Manutenção de bocas de lobo Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Coleta e translado Empresa Terra Plana 
Transporte Empresa Terra Plana 

Reaproveitamento e/ou tratamento Empresa Terra Plana 
Destinação final Empresa Anaconda 

Coleta e translado Empresas particulares  
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Grupo Atividade Executor 

Resíduos sólidos inertes 
Reaproveitamento e/ou tratamento Prefeitura Municipal 

Destinação final Prefeitura Municipal 

Resíduos de Serviços de 
Saúde 

Coleta e transporte Empresa Pioneira 
Tratamento Empresa Pioneira 

Destinação final Empresa Terceirizada 
Fonte: Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, 2020 
 
A Prefeitura Municipal assume a execução da maioria dos serviços de limpeza urbana, enquanto 
delega às empresas terceirizadas a coleta, o translado, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos e de resíduos de serviços de saúde. A coleta dos resíduos sólidos 
domiciliares se estende a todo o território municipal e é do tipo convencional, ou seja, coleta 
manual, com auxílio de caminhão coletor compactador, de acordo com o que consta no Termo de 
Contrato 05/2017, entre a Prefeitura Municipal e a empresa “Terra Plana – Locação e Serviços 
EIRELI”. 
Na coleta seletiva, a Prefeitura Municipal implantou em 4 de setembro de 2013, em parceria com a 
entidade de catadores, Cooperativa Impacto Reciclagem, o “Programa Municipal de Reciclagem”, 
que atualmente recicla aproximadamente 10 toneladas/mês. Ocorrem também, em parceria com 
empresas privadas, e, sem custos para o município, a destinação adequada de pilhas e baterias 
portáteis e a destinação de óleo de cozinha usado. 
O reaproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser compromisso obrigatório das municipalidades 
após a Lei Federal 12.305 de 2 de agosto de 2020, referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
No entanto, este aspecto está focado apenas nos resíduos sólidos domiciliares e inertes já que, pelos 
riscos à saúde pública por sua patogenicidade, os resíduos de serviços de saúde não são recicláveis. A 
massa de resíduos sólidos domiciliares é formada por diversos componentes, como papéis, plásticos, 
metais, vidros, trapos, couros, borrachas, madeiras, terra, pedras e outros tipos de detritos, além da 
matéria orgânica presente nos restos de alimentos. Estes componentes têm apresentado 
participação variável ao passar dos anos, particularmente devido à evolução das embalagens. 
Observando-se este quadro, nota-se que foram analisadas duas condições de disponibilidade dos 
materiais: 
Condição Mínima: O resíduo bruto chega à central de triagem sem separação prévia no local de sua 

geração e, portanto, sem ter sido recolhido separadamente pela coleta seletiva; 
Condição Máxima: O resíduo é separado na origem em duas partes: seco e úmido, sendo recolhidas 

separadamente pelas coletas seletiva e regular, chegando à central de triagem sem estarem 
misturadas. 

O resíduo domiciliar coletado é encaminhado para a unidade da empresa Anaconda Ambiental 
Empreendimentos Ltda., localizada na Estrada Velha Santa Isabel – Mogi das Cruzes, km 03 – 
Município de Santa Isabel/SP. Esta unidade, composta por um aterro classificado pelo Inventário 
Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares como em condição controlada, não se caracteriza como 
aterro sanitário, apesar de ser dotada de Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO.  
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A metodologia de aferição do IQR 
novos critérios de pontuação e classificação dos locais de destinação, incorporando o conhecimento 
e experiência adquiridos ao longo dos anos. (CETESB, 2020)
O IQR, obtido em 2016 pelo aterro em Santa Isabel, foi igual a 8,7, de acordo com o Inventário de 
Resíduos Sólidos do estado de São Paulo, publicado pela Companhia Ambiental do estado de São 
Paulo – CETESB. Esta alta nota para um aterro controlado deve se basear no fato de, mesmo sem ser 
dotado de sistema de impermeabilização de base, a unidade conta com outros dispositivos que 
minimizam impactos ambientais. 
Segundo o relatório emitido em 2019, este at
do aterro em 2019 apresentou uma nota mais baixa que o de 2016, com 6,4 pontos, revelando uma 
condição mais precária do aterro, o que parece ser mais realista essa avaliação. A avaliação da 
CETESB para o IQR mostra que aterros com nota abaixo de 7,0 são considerados com condições 
inadequadas de operação. 
O relatório de 2019 da CETESB aponta para os seguintes problemas que precisam ser observados e 
corrigidos no aterro de Santa Isabel: recobrimento de r
do aterro inadequados; cobertura de terra e proteção vegetal inadequados; afloramento de 
chorume; sem homogeneidade da cobertura; falta de impermeabilização do solo; proximidade com o 
lençol freático; drenagem de águas pluviais inadequada; presença de aves. Além destes problemas, o 
relatório acusa a existência apenas de Licença de Instalação, faltando a Licença de Operação do 
aterro. 
O aterro do município está a aproximadamente 1,5 km de distância da Pedreira Doval
sudoeste, no bairro de Cachoeira (
SANEAMENTO SANTA ISABEL, 2020).
 

Figura 9.3.4.8-3- Localização do aterro municipal de Santa Isabel administrado pela empresa Anaconda
Fonte: Revisão do Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020
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A metodologia de aferição do IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos da CETESB agrega 
novos critérios de pontuação e classificação dos locais de destinação, incorporando o conhecimento 

periência adquiridos ao longo dos anos. (CETESB, 2020) 
O IQR, obtido em 2016 pelo aterro em Santa Isabel, foi igual a 8,7, de acordo com o Inventário de 
Resíduos Sólidos do estado de São Paulo, publicado pela Companhia Ambiental do estado de São 

TESB. Esta alta nota para um aterro controlado deve se basear no fato de, mesmo sem ser 
dotado de sistema de impermeabilização de base, a unidade conta com outros dispositivos que 
minimizam impactos ambientais.  
Segundo o relatório emitido em 2019, este aterro ainda apresenta mais de 5 anos de vida útil. O IQR 
do aterro em 2019 apresentou uma nota mais baixa que o de 2016, com 6,4 pontos, revelando uma 
condição mais precária do aterro, o que parece ser mais realista essa avaliação. A avaliação da 

a o IQR mostra que aterros com nota abaixo de 7,0 são considerados com condições 

O relatório de 2019 da CETESB aponta para os seguintes problemas que precisam ser observados e 
corrigidos no aterro de Santa Isabel: recobrimento de resíduos inadequado; dimensões e inclinação 
do aterro inadequados; cobertura de terra e proteção vegetal inadequados; afloramento de 
chorume; sem homogeneidade da cobertura; falta de impermeabilização do solo; proximidade com o 

águas pluviais inadequada; presença de aves. Além destes problemas, o 
relatório acusa a existência apenas de Licença de Instalação, faltando a Licença de Operação do 

O aterro do município está a aproximadamente 1,5 km de distância da Pedreira Doval
sudoeste, no bairro de Cachoeira (Figuras 9.3.4.8-3a 9.3.4.8-10) (REVISÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO SANTA ISABEL, 2020). 

Localização do aterro municipal de Santa Isabel administrado pela empresa Anaconda
Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020 

 
 

409 
Email: minaplan@minaplan.com.br 

Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos da CETESB agrega 
novos critérios de pontuação e classificação dos locais de destinação, incorporando o conhecimento 

O IQR, obtido em 2016 pelo aterro em Santa Isabel, foi igual a 8,7, de acordo com o Inventário de 
Resíduos Sólidos do estado de São Paulo, publicado pela Companhia Ambiental do estado de São 

TESB. Esta alta nota para um aterro controlado deve se basear no fato de, mesmo sem ser 
dotado de sistema de impermeabilização de base, a unidade conta com outros dispositivos que 
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do aterro em 2019 apresentou uma nota mais baixa que o de 2016, com 6,4 pontos, revelando uma 
condição mais precária do aterro, o que parece ser mais realista essa avaliação. A avaliação da 

a o IQR mostra que aterros com nota abaixo de 7,0 são considerados com condições 

O relatório de 2019 da CETESB aponta para os seguintes problemas que precisam ser observados e 
esíduos inadequado; dimensões e inclinação 

do aterro inadequados; cobertura de terra e proteção vegetal inadequados; afloramento de 
chorume; sem homogeneidade da cobertura; falta de impermeabilização do solo; proximidade com o 

águas pluviais inadequada; presença de aves. Além destes problemas, o 
relatório acusa a existência apenas de Licença de Instalação, faltando a Licença de Operação do 

O aterro do município está a aproximadamente 1,5 km de distância da Pedreira Dovalle, no sentido 
) (REVISÃO DO PLANO DE 

 
Localização do aterro municipal de Santa Isabel administrado pela empresa Anaconda 
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Figura 9.3.4.8-4- Vista dos drenos verticais para escape de gases no Aterro Municipal de Santa Isabel

Fonte: Revisão do Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020
 

Figura 9.3.4.8-5- Vista de talude do aterro de Santa Isabel com ravinamento e resíduos amostra (foto de 
2019) 
Fonte: Relatório CETESB, 2019 
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Vista dos drenos verticais para escape de gases no Aterro Municipal de Santa Isabel

Fonte: Revisão do Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020 

talude do aterro de Santa Isabel com ravinamento e resíduos amostra (foto de 
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Figura 9.3.4.8-6- Vista de geral do aterro de Santa Isabel evidenciando o descarregamento de resíduos 
Fonte: Revisão do Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020 
 

 
Figura 9.3.4.8-7- Vista da deposição dos resíduos no aterro de Santa Isabel e a presença de aves no local 
Fonte: Revisão do Plano de Saneamento Básico de Santa Isabel, 2020 
 
A princípio, a coleta de resíduos inertes é realizada por uma equipe específica da Prefeitura 
Municipal, embora o município também conte com o serviço privado de coleta realizado por 
terceiros, sem convênio. Os resíduos inertes reaproveitáveis são utilizados para pavimentação e 
manutenção das estradas municipais e o restante é destinado ao bota-fora municipal. 
Devido ao seu enquadramento como classe I – perigosos, a Prefeitura delega a responsabilidade pela 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, que atingem uma 
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média de 5 t/mês, ao Grupo Pioneira Ambiental. Os resíduos são transportados para a unidade da 
empresa Pioneira Ambiental Ltda., localizada no município de Suzano/SP, que se utiliza da tecnologia 
de destruição térmica por incineração em sua própria unidade para tratá-los e, em seguida, dispor o 
produto final num aterro sanitário devidamente licenciado e autorizado para tanto. 
Aparentemente, os serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos, 
efetuados no município, atendem às necessidades da comunidade. Para esses serviços sob sua 
responsabilidade direta, a Prefeitura conta com uma equipe composta por 53 funcionários 
municipais. 
Além disso, do ponto de vista das destinações, além de estar sendo utilizado um aterro apenas “em 
condição controlada” para dispor seus resíduos sólidos domiciliares, o município dispõe os resíduos 
sólidos inertes num bota-fora que se encontra sob Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta - TAC, através do qual a Prefeitura se comprometeu a recuperar a área por ela degradada. 
Apesar do seu descarte irregular não provocar os mesmos impactos de contaminação dos resíduos 
não inertes, este tipo de detrito também degrada terrenos e o meio ambiente adjacente através, 
principalmente, da erosão de encostas e do assoreamento das drenagens e cursos d’água (REVISÃO 
DO PLANO DE SANEAMENTO SANTA ISABEL, 2020). 
Segundo dados de cobertura dos serviços de coleta e tratamento de resíduos domiciliares, o IBGE 
informou que em 2010, do total de domicílios, 96,1% são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, 
percentual bem próximo à meta de universalização dos serviços. (tabela 2.35)  

Tabela 9.3.4.8-4 – Domicílios particulares permanentes atendidos pelo serviço de coleta de lixo ou outra 
forma de disposição em Santa Isabel em 2010 

 Coletado Queimado Enterrado Terreno Rio ou 
lago Outros  

Número de 
domicílios 14699 504 37 8 1 50 
% de 
domicílios 96,1% 3,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 
Drenagem 
O município de Santa Isabel está inserido na Bacia do Reservatório do Jaguari, formada pelo Rio 
Pilões, Ribeirão Jararaca, Ribeirão Fazenda Velha, Rio Jaguari e Ribeirão Araraquara que corta a 
cidade na sua extensão. Nos períodos de chuvas, o município sofre com as enchentes, 
principalmente nas regiões próximas ao Ribeirão Araraquara e ao Córrego Indaco, onde não existem 
reservatórios de retenção. Estes problemas, segundo relatos, são possivelmente oriundos do 
estrangulamento da calha de ambos os rios devido às construções irregulares situadas em suas 
margens, e o constante crescimento de novos bairros, os quais aumentam a impermeabilização 
destas áreas. 
A macrodrenagem da área urbana do município corresponde à malha de drenagem natural formada 
pelos cursos d’água que se localizam nos talvegues e fundos de vales. Com a expansão populacional 
da área urbana, crescem na mesma medida o número de domicílios, estabelecimentos comerciais, 
escolas, postos de saúde, que, de maneira geral, configuram áreas impermeáveis. Dessa forma, as 
águas anteriormente absorvidas pelo solo são conduzidas para a malha de macrodrenagem, por 
meio das estruturas de microdrenagem do município, tornando mais rápido e elevado o escoamento 
superficial, e incrementando a vazão dos corpos d’água (REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO DE 
SANTA ISABEL, 2020). 
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A Prefeitura Municipal não possui cadastro técnico das estruturas e unidades que compõem o 
sistema de microdrenagem do município, impossibilitando uma descrição detalhada e uma análise 
crítica das instalações existentes. Está em andamento a finalização do Plano Diretor de 
Macrodrenagem da Área Urbana do Município de Santa Isabel, conforme Contrato FEHIDRO Nº 
253/2014, Cód. Empreendimento 2013–PS-280 e o início do processo licitatório para a contratação 
da elaboração do diagnóstico situacional da bacia do Ribeirão Araraquara para conservação e 
proteção dos corpos d´água nos municípios de Santa Isabel e Arujá. 
As principais áreas com problemas de drenagem urbana no município de Santa Isabel, conforme 
diagnóstico realizado nas etapas da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (2020), estão 
localizadas nas ruas Santa Cruz, Conselheiro Rodrigues, Coronel Ramos e Cônego Bicudo. Os 
problemas identificados nestes locais foram ocorrências de inundações nas ruas e áreas baixas 
situadas nas proximidades do encontro do Ribeirão Araraquara com o Córrego Indaco. Estes 
problemas podem decorrer da insuficiência, em termos de capacidade de escoamento, das calhas 
desses córregos quando ocorrem chuvas intensas. 
Nos eventos de chuvas intensas, o município sofre com as enchentes, principalmente nas regiões 
próximas ao Ribeirão Araraquara e Córrego Indaco, onde não existe qualquer tipo de obra com vistas 
ao abatimento do pico de cheia. 
Consequentemente, nas cheias no Ribeirão Araraquara a água com esgotos in natura adentra as ruas 
próximas, sendo os maiores índices nas ruas Santa Cruz, Conselheiro Rodrigues Alves, Coronel 
Ramos, Cônego Bicudo e Avenida República (REVISÃO PLANO DE SANEAMENTO SANTA ISABEL, 
2020). 
 

9.3.4.9 Lazer e turismo 
O município de Santa Isabel apresenta alguns atrativos culturais, de lazer e turismo. Dentre eles, a 
arquitetura religiosa, lugares com natureza preservada, além de ser a terra natal do famoso 
cartunista brasileiro Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica. (GUIA TURISMO BRASIL, 2021)  
As igrejas e capelas são patrimônios históricos e culturais importantes da cidade, como a Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, a primeira da cidade erguida por escravos em taipa de pilão no ano de 
1723.  
Dos atrativos naturais, destacam-se a Represa do Jaguari, as belas cachoeiras espalhadas pela zona 
rural, como a Cachoeira do Ouro Fino e o mirante do Monte Serrat, onde os visitantes podem ter 
uma vista panorâmica da cidade a uma altura de 716 metros.  
Para se chegar na Cachoeira do Ouro Fino (Figura 9.3.4.9-3), deve-se acessar a estrada SP-56, que 
liga Santa Isabel à cidade de Igaratá, distando 7km do centro da cidade. A administração Municipal 
transformou a cachoeira em Parque Municipal, contando com uma área de 23.000 m2. Com 
infraestrutura completa: parque infantil, diversos quiosques, mini piscina de água natural, 
lanchonete, vestiários, banheiros, churrasqueiras, mesas para jogos, bosques etc., recebe muitos 
turistas nos finais de semana, propiciando entretenimento para a população local. 
Há ainda o Obelisco 13 de Maio, que é considerado um marco da libertação dos escravos construído 
meses antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel (Guia Turismo Brasil, 2021). 
Dentre as estruturas de lazer, cabe mencionar o Parque Aquático Estância Solazer que fica na Estrada 
Velha de Guararema, s/nº, no bairro Morro Grande e o Pesqueiro Ichiban, situado na Estrada da 
Biquinha, s/nº, próximo ao bairro Cachoeira. 
O Clube e Parque Aquático Estância Solazer (Figura 9.3.4.9-1) é composto por três pátios amplos, 10 
piscinas abastecidas com água da nascente, para adultos e crianças, tobogãs gigantes, cascatas, 
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espaço arborizado, churrasqueiras, campo de futebol gramado e Society, quadra de vôlei de areia, 
trilhas, playground, salão de jogos e brinquedoteca, passeio a cavalo, atividades de recreação, 
restaurante panorâmico que oferece pratos a la carte e buffet a quilo, lanchonetes, bar de piscina e 
amplo estacionamento. 
O Pesqueiro Ichiban (Figura 9.3.4.9-2) tem uma ótima estrutura, com restaurante e 4 lagos para 
pesca. A distância do Ichiban até São Paulo é de 52km. 

 
Figura 9.3.4.9-1 - Vista das piscinas do Parque Aquático Estância Solazer 
Fonte:  https://www.conviteclubesolazer.com.br/, 2021 
 

 
Figura 9.3.4.9-2 - Vista geral do Pesqueiro Ichiban 
Fonte:  https://www.tambaluko.com.br/, 2021 
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Figura 9.3.4.9-3 - Cachoeira do Ouro Fino 
Fonte:  https://www.facebook.com/cachoeiradoourofino, 2021 
 
O município de Santa Isabel possui uma Secretaria de Turismo que tem como principais atribuições a 
formulação e o planejamento de políticas públicas em consonância com o Plano Nacional de 
Turismo. Entre seus principais objetivos estratégicos estão: inventariar, mapear e diagnosticar os 
atrativos turísticos; preparar e formatar os atrativos turísticos para produtos turísticos 
comercializáveis de forma sustentável; elaborar e propor roteiros turísticos; fortalecer a imagem dos 
pontos turísticos e divulgá-los; fazer a gestão ambiental, a fim de prevenir e minimizar os impactos 
ambientais e sociais que eventualmente o turismo possa gerar; oferecer informações para promover 
investimentos de iniciativas privadas em empreendimentos, atrativos e produtos turísticos 
municipais; conscientizar as comunidades locais sobre o papel do turismo como indutor do 
desenvolvimento econômico e gerador de novas oportunidades de trabalho e emprego e melhoria 
da qualidade de vida; oferecer cursos de qualificação profissional para preparar a recepção aos 
turistas; elaborar de forma participativa o Plano Municipal de Turismo e Desenvolvimento. 
Essa Secretaria também agrega a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico no município. 
Dentre os objetivos estratégicos relacionados ao desenvolvimento econômico cita-se: planejar ações 
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e articular com empresários de diferentes áreas do trade turístico o calendário municipal de turismo; 
incentivar o Micro Empreendedor Individual (MEI); instituir a lei geral do empreendedor; incentivar a 
criação de cooperativas e associações; oferecer cursos de qualificação  capacitação para empresários 
em parceria com o SEBRAE e entidades afins; incentivar, propor e estimular a criação de arranjos 
produtivos locais; incentivar a instalação de empresas no município; implantar o distrito industrial e 
fortalecer o setor da indústria, comércio e serviços; elaborar e coordenar as ações de trabalho e 
renda; incentivar o Banco do Povo Paulista; oferecer um atendimento humanizado e de qualidade 
aos munícipes; proporcionar ao munícipe a possibilidade de fácil acesso às vagas ofertadas no 
mercado de trabalho; estabelecer relacionamento com empregados para ampliar a oferta de vagas 
de trabalho no município; seguir as diretrizes da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) no que se refere ao Posto de Atendimento ao Trabalhador. 
O Plano Diretor de Turismo do Município foi elaborado em 2015 e revisado em 2020. Este plano tem 
como diretrizes básicas o desenvolvimento da economia local; a expansão e qualificação da demanda 
turística; a melhoria nas relações sociais; a valorização da cultura regional; a preservação e 
conservação do meio ambiente; a qualificação do bem-estar e capacitação do munícipe. As propostas 
contidas no Plano são coordenadas pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico e monitorados pelo COMTUR, Conselho Municipal de Turismo atuante.  
No inventário realizado para elaboração do Plano Diretor de Turismo, foram identificados 13 
pesqueiros, 5 cachoeiras, 2 mirantes, 17 restaurantes, entre outras estruturas. O Plano ainda aponta 
como vocação turística do município o turismo rural, o turismo religioso, o ecoturismo, o turismo de 
lazer, a pesca e o turismo náutico. 
As rotas turísticas identificadas pelos estudos do Plano Diretor de Turismo são: 
• Águas e Sabores: Estrada do Varadouro e Estrada do Monte Negro. É a primeira rota homologada 

pelo COMTUR, contendo duas cachoeiras e trecho de estrada margeando a represa do Jaguari, 
totalizando um percurso de 20km, passando por pesqueiros, restaurantes, hípicas, marina, 
pousadas, alambique e queijarias; 

• Rota Rústica do Jaguari: iniciada na Bica D’água do Treze de Maio, seguindo pela Estrada do 
Jaguari e finalizando no Ginásio Municipal de Esportes "Francisco Pereira de Souza"; 

• Rota Imperial: iniciada na Avenida Brasil, seguindo até o Bairro do Parateí, retornando pelas 
Chácaras Canadá, Estrada do Monte Negro e finalizando na Avenida Brasil; 

• Rota do Cafundó: iniciada na Igreja do Rosário, seguindo pela Rodovia Vereador Albino Rodrigues 
Neves até o km 54,5, entrando e seguindo pela Estrada do Cafundó, cruzando a Estrada do 
Santíssimo e seguindo até a ligação com a Rodovia Arthur Matheus; 

• Possível Rota no Bairro Cachoeira; 
• Rota Bandeirante Fernão Dias: Esta rota é composta por duas alças, sendo a primeira iniciada em 

Mairiporã, seguindo para Atibaia, Bragança Paulista, Tuiuti, Pinhalzinho, Pedra Bela e terminando 
em Vargem. A segunda alça inicia-se em Guarulhos, seguindo para Santa Isabel, Nazaré Paulista, 
Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Joanópolis, chegando também em Vargem. Todo o trajeto é 
sinalizado, podendo ser autoguiado. Cada cidade possui um pórtico eletrônico para registro da 
jornada que é feito através de smartphone ou por um cartão do caminhante. Instruções e 
informações sobre o roteiro e dos pórticos pode ser conferido no aplicativo Caminha SP ou pelo 
sitewww.rotabandeirante.com.br. Em Santa Isabel, o totem com o QR Code que certifica a 
passagem pela cidade encontra-se na Praça Fernando Lopes, no centro da cidade. 

As ações necessárias para dirimir fraquezas identificadas no setor apontadas pelo Plano Diretor de 
Turismo foram: 

• Necessidade de grandes investimentos em infraestrutura; 
• Esforços relacionados a saneamento básico e coleta seletiva; 
• Baixa adesão dos munícipes nos processos decisórios, bem como nas atividades locais; 
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• Evasão da Represa do Jaguari; 
• Falta de sinalização dos pontos turísticos; 
• Falta de ponto de apoio a turistas em bairros afastados, como Cachoeira, Jaguari e afins; 
• Telefonia e Internet nas áreas rurais; 
• Melhorias no Atendimento 
O mapa da Figura 9.3.4.9-4, a seguir, mostra a localização dos atrativos turísticos identificados em 
Santa Isabel, AID do empreendimento. Verifica-se que não há atrativos turísticos ou rotas turísticas 
nas proximidades da pedreira Dovalle, a pelo menos um raio de 2,5 km. 
Não foram identificadas na área de estudo atividades de manejo sustentável. A princípio, a região 
não apresenta tendência ou vocação para este tipo de atividades turísticas ligadas ao manejo 
sustentável. Porém, verifica-se potencial turístico voltado ao veraneio, representado pela presença 
de condomínios de alto padrão que vem se expandindo na porção norte da AID.  
É importante considerar que a AID está inserida na RMSP e, pela proximidade com a capital paulista, 
esta região pode ser candidata a migração de famílias que venham se instalar em condomínios de 
alto padrão em busca de qualidade de vida e para residir em meio a natureza, utilizando Santa Isabel 
como município dormitório.  
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Figura 9.3.4.9-4 - Localização dos atrativos turísticos de Santa Isabel. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Isabel / Secretaria do Turismo, 2021 
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9.3.4.10 . Sistema viário e mobilidade 
Santa Isabel não possui uma Secretaria Municipal específica para tratar assuntos de mobilidade 
urbana, este tema compete à Secretaria de Segurança e Trânsito que contempla a gestão dos 
serviços de transporte público e circulação. Há também a Secretaria de Planejamento, Obras, 
Urbanismo e Habitação que congrega a responsabilidade de programar e organizar a realização de 
obras diversas, a preservação e recuperação ambiental, pelas ações de educação ambiental, a 
assistência aos produtores rurais, além de prezar pelo crescimento ordenado da cidade.  
Segundo o Plano Diretor do Município (2016), a malha de estradas ao município apresenta 
quantidade suficiente de vias, constituída de vias públicas, rurais e urbanas, avenidas, vielas, 
estradas, caminhos, passagens, calçadas, passeios e outros logradouros. No entanto, um número 
considerável de estradas ainda se encontra sem pavimentação. Santa Isabel apresenta cerca de 700 
km de estradas e somente cerca de 30 km são estradas pavimentadas. Possui, ainda, cerca de 30% de 
estradas secundárias e de acesso para as propriedades rurais, consideradas estradas de servidões 
municipais. A sinalização indicativa dos bairros e demais localidades rurais, bem como a sinalização 
dos redutores de velocidade (lombadas) demonstram-se ainda insuficientes. Nas estradas rurais, 
nota-se a ausência de vias paralelas destinadas ao tráfego de máquinas agrícolas, sobretudo nas 
rodovias que cruzam o município, proporcionando riscos à ocorrência de acidentes. No que se refere 
à escala urbana, a cidade de Santa Isabel, possui 70,7% de sua área com pavimentação asfáltica e 
6,4% cobertas com pedra irregular, as demais vias são de terra (22,9%). O estado de conservação dos 
trechos pavimentados é considerado regular, sendo que as principais áreas não pavimentadas 
correspondem aos loteamentos mais distantes.  
O sistema viário do município é hierarquizado por meio das disposições constantes do Decreto 
Estadual nº 50.684/06, que definiu a classificação das vias em função dos objetivos de 
desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana municipal nas cidades da RMSP. De acordo 
com esses preceitos, o sistema viário de Santa Isabel foi classificado em: 
• Vias Macro metropolitanas – São as vias que configuram a interface das ligações externas da 

metrópole com a articulação principal do viário metropolitano, em nível estadual e nacional. 
Neste caso classifica-se a Rodovia Presidente Dutra-BR 116 (Foto 9.3.4.10-1), que atravessa o 
Município em sua porção sul, constituindo-se no seu principal acesso, com 13,68 quilômetros; 

• Vias Metropolitanas – São as vias consideradas como a malha formada pelas ligações 
intrametropolitanas, estabelecendo relações de acessibilidade dentro da região metropolitana e 
com os municípios vizinhos de outras regiões. As vias classificadas neste parâmetro são: Rodovia 
Arthur Matheus – SP 056/060, que liga a Via Dutra, no km 186, ao centro da cidade; a Rodovia 
Vereador Albino Rodrigues Neves – SP 056, que liga Santa Isabel ao município de Arujá, mais 
conhecido como a antiga Estrada de Santa Isabel; e a Rodovia Prefeito Joaquim Simão – SP 056, 
que faz a ligação de Santa Isabel com o município de Igaratá, perfazendo um total de 24,57 
quilômetros;  

• Vias Metropolitanas Secundárias – São as vias municipais de interesse metropolitano que ligam o 
Município ao sistema metropolitano e macro metropolitano. Nesta ordem são classificadas as 
Estrada do Ouro Fino–SIS 371, a Estrada do Jaguari–SIS 248 e a Estrada Arthur Cytrynowicz-SIS 
350 (Fotos 9.3.4.10-2 a 9.3.4.10-4), perfazendo um total de 4,02 quilômetros. 

Santa Isabel desenvolveu-se a partir de uma malha viária urbana com traçado quadriculado, bastante 
desigual, seguindo um padrão de quadras irregulares, limitadas às margens do Ribeirão Araraquara, 
conforme pode-se observar na Figura 9.3.4.10 1 - Mapa de malha viária no município de Santa Isabel. 
O desenvolvimento se deu ao longo de suas duas grandes avenidas centrais que são as avenidas da 
República e Manoel Ferraz de Campos Salles, paralelas entre si e que concentram o maciço da área 
central. Assim, as vias centrais, relativas ao traçado original da cidade, apresentam largura média de 
14 m, o que é incipiente para o trânsito atual. As avenidas estruturais Avenida Guilherme Alfieri (via 
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onde está localizada a Santa Casa de Misericórdia), Avenida Coronel Bertoldo e Acesso Arthur 
Matheus (Foto 9.3.4.10-2) (vias principais de acesso à BR-116) têm largura média de cerca de 30 m, 
enquanto as Avenidas Vereador Sebastião Claudiano (via de acesso à Rodovia Pref. Joaquim Simão) e 
Avenida Brasil (onde se localiza o estádio municipal), têm em média cerca de 20 m. 
Aquelas ruas situadas nos loteamentos recentes apresentam entre cinco e 15 m de largura. Um 
problema considerável, talvez o principal, percebido no decorrer da análise do sistema viário urbano, 
refere-se ao fato de que expansão da cidade transpôs a rodovia BR 116 – Via Dutra, cujo tráfego 
pesado é intenso. Devido à inexistência de avenidas marginais contínuas são muitas as vias, 
independentemente da hierarquia, a acessar tal rodovia. Por consequência, devem-se destacar três 
cruzamentos de elevado risco de acidentes e atropelamentos: 
a) Na altura da Estância São José – Parada Nova Dutra Norte; 
b) Na altura do Bairro Cachoeira; 
c) Na altura da Estrada de Santa Cruz. 
Outro fator de agravamento das condições de circulação viária no Município é a utilização das vias 
municipais de Santa Isabel como rota de fuga dos pedágios. A Prefeitura, através da Secretaria 
municipal de Segurança e Trânsito, estima que circulem nas ruas e estradas de Santa Isabel cerca de 
até 60 carretas/dia. 
Em Santa Isabel não há ciclovias, porém muitos habitantes utilizam-se de bicicletas, havendo a 
necessidade de investimentos neste modo de transporte. Na zona rural, existe grande utilização das 
vias sem pavimentação para disputas e circuito de mountain bike, bicicross e motocross. Outra 
situação que sobrecarrega o trânsito da cidade é que em sua área central, há uma sobrecarga de 
veículos aos finais de semana, em função da afluência dos proprietários de sítios e chácaras de lazer, 
que traz uma população flutuante e frota à parte da existente na cidade. 
O sistema de transporte público no município de Santa Isabel é estruturado, basicamente pela 
modalidade ônibus, tanto em nível municipal como intermunicipal. O transporte coletivo urbano 
municipal é regulamentado por meio da concessão dos serviços, sendo realizado pela 
emergencialmente pela empresa de ônibus PEM – Transporte Urbano, a qual oferece doze linhas 
com itinerário no sentido bairro-centro-bairro. A frequência média oscila de 30 minutos até 2 horas. 
Deve-se mencionar, ainda, a empresa de ônibus responsável por algumas linhas que passam pelo 
Parque do Itaberaba, realizada pela Viação Arujá Ltda., que também efetua o transporte urbano ao 
cruzar a porção oeste do município, com destino a Arujá. 
O município de Santa Isabel conta com 13 linhas que ligam a cidade a diversas cidades litorâneas e do 
interior do estado, além da Capital Paulista. As empresas que operam estas linhas são a Viação Júlio 
Simões com linhas que atendem as cidades do Alto Tietê, a Viação Pássaro Marron com linhas 
intermunicipais para Igaratá e Jacareí, as Viações Unileste e Internorte que ligam a capital paulista e 
a Viação Breda com diversas linhas intermunicipais.  
A média de viagens realizadas é de cerca de 6.995 viagens/mês e são transportados cerca de 161.920 
mil passageiros/mês. O maior afluxo de viagens é para São Paulo capital, com cerca de 64.630 
passageiros/mês, seguido por Mogi das Cruzes com 58.190 passageiros/mês e Arujá com menos de 
40 mil passageiros/mês. Uma deficiência verificada no sistema de transporte é que não há integração 
entre as linhas urbanas e as intermunicipais. Todas as linhas têm como ponto de partida e final o 
local, onde está o terminal rodoviário. Os bairros periféricos apresentam atendimento precário desse 
serviço, especialmente aqueles situados na região oeste da cidade em direção ao Parque de 
Itaberaba. Nessa região o transporte coletivo é feito através de linhas intermunicipais. O sistema de 
transporte escolar, administrado pela Secretaria Municipal de Educação, demonstra-se eficiente e 
contempla todo município. Ao se considerar a população de 2014, de acordo com a estimativa do 
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IBGE, atrelada aos dados disponíveis na tabela abaixo, nota-se que em Santa Isabel tem-se um 
veículo para cada 3,76 habitantes. Uma taxa alta, sobretudo, quando se considera a cidade, a fato de 
uma parcela considerável da população utilizar a bicicleta e transporte coletivo como principal meio 
de locomoção. 
A frota veicular no município de Santa Isabel atingiu um total de 16.984 automóveis no ano de 2018, 
número 62,5% maior que a frota de 2010, segundo dados do DENATRAN (2018). A quantidade de 
veículos aumentou de forma expressiva desde 2010, com destaque ao número de veículos de passeio 
e caminhonetes, este último com o dobro apresentado em 2010, saindo de 1.072 para 2.096 
caminhonetes no município. 
Apesar do aumento no número de veículos, a proporção das categorias manteve-se bem parecida 
com o início da década. A quantidade de veículos automotivos de passeio em 2018 compreende a 
58,7% do total. A segunda categoria com maior participação é a de motocicletas, com 20,3% do total, 
seguido de caminhonetes com 7,2% e caminhões com 4,4%. 
Diante deste número de veículos, o município de Santa Isabel apresentava no ano de 2010 uma taxa 
de motorização de 35,2 veículos a cada 100 habitantes, alcançando a taxa de 52,5 veículos a cada 
100 habitantes em 2018, revelando que o número de veículos circulando tem proporcionalmente 
aumentado mais que o número de habitantes. A taxa atual mostra que, praticamente, a cada 2 
habitantes há um veículo. 
A Tabela 9.3.4.10-1, a seguir, mostra a quantidade e relevância de cada categoria de veículos no 
município de Santa Isabel para os anos de 2010 e 2018. 
 

Tabela 9.3.4.10-1 – Número total e percentual de veículos no município de Santa Isabel em 2010 e 2018 

Indicador 2010 2018 
 Número % Número % 

VEÍCULOS TOTAIS 17.799 100,0% 28.927 100,0% 
Taxa de 
Motorização  50.453(*) 35,2 55.086(*)(**) 52,51 
Automóvel 
(passeio) 10.215 57,4% 16.984 58,7% 

caminhão 1.043 5,9% 1.279 4,4% 

trator 86 0,5% 132 0,5% 

Caminhonete 1.072 6,0% 2.096 7,2% 

Camioneta 468 2,6% 910 3,1% 

Ciclomotor 19 0,1% 24 0,1% 

micro-ônibus 64 0,4% 116 0,4% 

Motocicleta 3.891 21,9% 5.877 20,3% 

Motoneta 516 2,9% 710 2,5% 

ônibus 96 0,5% 121 0,4% 
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Indicador 2010 2018 
 Número % Número % 

Reboque 213 1,2% 358 1,2% 

Semirreboque 74 0,4% 117 0,4% 

Sidecar 2 0,0% 2 0,0% 

Trator de rodas 7 0,0% 28 0,1% 

Triciclo 0 0,0% 10 0,0% 

utilitários 32 0,2% 163 0,6% 
Fonte: Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 2018. 
(*) Contingente Populacional, Censo e Estimativa. (**) Contingente estimado para o ano de 2020 
 

 
Foto9.3.4.10-1 - Vista da Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel. 
Fonte: Equipe Técnica, trabalho de campo, 2021 
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Figura 9.3.4.10-2 - Alça de acesso de retorno e para as rodovias Arthur Matheus e Arthur Cytrynowicz, no 
município de Santa Isabel 
Fonte: Equipe Técnica, trabalho de campo, 2021 
 

 
Figura 9.3.4.10-3 - Vista da rodovia Arthur Cytrynowicz, no município de Santa Isabel 
Fonte: Equipe Técnica, trabalho de campo, 2021 
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Figura 9.3.4.10-4 - Vista de estrada não pavimentado e da rodovia Arthur Cytrynowicz, no município de Santa 
Isabel 
Fonte: Equipe Técnica, trabalho de campo, 2021 
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Figura 9.3.4.10-1- Mapa de malha viária no município de Santa Isabel 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Open Street Map (2021 – consulta) 
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9.3.4.11 Habitação 
O Censo Demográfico do IBGE de 2010 revela a existência de 15.262 domicílios particulares 
permanentes neste ano, sendo a maior parte, 6.960 (45,6%), ocupada por apenas 1 ou 2 moradores, 
o que mostra uma baixa densidade domiciliar. Apenas 10% dos domicílios em Santa Isabel continham 
mais de 3 moradores em 2010, segundo a pesquisa censitária. 

Do total de domicílios no município em 2010, 99,3% eram de alvenaria, sendo que a maior parte, 
80,2%, continham revestimento e 19,1% eram sem revestimento.  
A área urbana do município comporta 11.990 domicílios, representando 78,6% do total, e esses 
acompanham a proporcionalidade nas características construtivas, sendo 99,3% em alvenaria. 
Na área rural são encontrados os demais 21,4% de domicílios municipais, um montante de 3.272 
domicílios. Na área rural também são observados muitos domicílios construídos em alvenaria (99,3% 
do total), sendo desses 77,6% com algum revestimento. 
Considerando o contingente populacional do município, a média de pessoas por domicílio no 
município gira em torno de 3,6 moradores por habitação.  
A Tabela 9.3.4.11-1, a seguir mostra os números de domicílios e taxa de ocupação no município de 
Santa Isabel, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE para o ano de 2010. 
 

Tabela 9.3.4.11-1 – Distribuição dos domicílios particulares permanentes por densidade e estrutura 
construtiva 

Item Total de Domicílios Urbanos Rural 
Qtd % Qtd % Qtd % 

Total de Domicílios 15.262 100 11.990 78,6 3.272 21,4 

Até 1 morador 3.895 25,5     

Entre 1 e 2 moradores 6.960 45,6     

Entre 2 e 3 moradores 2.829 18,5     

Mais de 3 moradores 1.578 10,3     

Alvenaria com revestimento 12.240 80,2 9.701 80,9 2.539 77,6 

Alvenaria sem revestimento 2.914 19,2 2.203 18,4 711 21,7 

Outras formas de estrutura 108 0,7 86 0,7 22 0,7 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 
Em 2006, a Fundação Seade estimou no estado de São Paulo que 22,9% dos domicílios (2,7 milhões) 
eram inadequados. Mais 1,2 milhões, ou 10,4% dos domicílios paulistas, foram classificados no déficit 
ampliado, consistindo domicílios em áreas e situação de risco. Apenas 66,7% dos domicílios paulistas 
encontravam-se em situação adequada. 
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O Plano Estadual de Habitação revela que 70% dessa demanda concentram-se em 3 regiões 
metropolitanas: São Paulo, Baixada Santista e Campinas, sendo a RMSP a de situação mais 
desfavorável, com 2,4 milhões de domicílios no déficit habitacional ou inadequados. 
Segundo os dados habitacionais do estado de São Paulo para o ano de 2006, o município de Santa 
Isabel encontrava-se em uma classificação na avaliação do governo do Estado e CDHU em nível de 
atenção, apresentando moradias precárias, baixo crescimento populacional e baixa atividade 
econômica.  
Segundo dados da Caixa Econômica Federal, sobre demanda habitacional, a demanda habitacional 
demográfica para o município de Santa Isabel no ano de 2012 era de 1.395 domicílios, tendo em vista 
todas as faixas de classe e condições sociais que apresentam características de potenciais formadores 
de novos núcleos familiares ou habitacionais. Deste montante, 371 estão na faixa de rendimento de 
até 3 salários-mínimos. Considerando um número total de domicílios neste ano contabilizados em 
11.823 pela Caixa, a demanda habitacional para população com baixa renda representa cerca de 
3,14% da demanda habitacional que necessitaria de apoio para a constituição de moradia adequada. 
Já, uma matéria publicada pelo jornal Guarulhos Hoje de 7 de dezembro de 2000, baseada em dados 
do Instituto Geológico do Estado de São Paulo (IG), informa que Santa Isabel possui 2.243 edificações 
situadas em 71 áreas de risco geoambiental no município. 
No município de Santa Isabel foram contabilizados em 2010 (IBGE, CENSO DEMOGRÀFICO) 4.820 
domicílios não ocupados, sendo 2.852 de uso ocasional e 1.968 vagos. 
 

9.3.4.12 Uso e ocupação do solo da AID 
A antropização no território do município de Santa Isabel, AID do empreendimento, remonta da 
década de 1980, mas, ganhou força a partir dos anos 2000, quando muitos condomínios e novas 
ocupações surgiram na área rural do município, principalmente ao longo da estrada SP-056, que 
interliga os municípios de Arujá e Igaratá à sede municipal.  
Os arredores da sede também se configuram como áreas de expansão no município, notando-se que 
os bairros mais periféricos foram se expandindo e ampliando a urbanização ao longo das duas 
últimas décadas, proporcionado pelo crescimento populacional. Apesar disso, ainda há diversas áreas 
no município com ocupações de características rurais e não antropizadas, em especial na porção 
mais ao norte do município e que estão mais afastadas dos principais eixos viários, que acabam 
formando corredores promotores da expansão urbana. 
As imagens históricas das últimas duas décadas são apresentadas a seguir, na Figura 9.3.4.12-1, 
asquais evidenciam o avanço da ocupação no território nas últimas décadas. 
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Figura 9.3.4.12-1- Mapa de evolução da ocupação e uso do solo ao longo dos anos na AID 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Google Earth Pro (imagens de 1999, 2012 e 2020 – consulta elaborada em 
2021) 
O Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para 
todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 
posses rurais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de 
Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e 
das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento.  
Observando os dados do Cadastro Ambiental Rural – CAR (SiSCAR; www.car.gov.br) no município de 
Santa Isabel há uma quantidade considerável de propriedades rurais, sendo que as de maior 
extensão estão concentradas mais próximas à fronteira leste e norte do território deste município. 
São 862 propriedades que totalizam 16.136 hectares de área, uma média de 18,72 hectares por 
propriedade.  
Estão determinados por lei, por meio do módulo fiscal, que uma pequena propriedade possui até 4 
hectares de área. No município de Santa Isabel, as propriedades rurais menores que 4 hectares 
totalizam 386 propriedades rurais com tamanho médio de 1,7 hectares, somando 641,15 hectares, o 
que corresponde a 44,8% do total de área das propriedades rurais no município.  
As propriedades rurais de menor área encontram-se a norte do eixo da SP-056. O município tem 
44,4% da sua área territorial ocupada por propriedades rurais cadastradas no CAR, o restante é 
ocupado por matas, áreas urbanas e outras feições. 
A seguir, naFigura 9.3.4.12-2 é apresentado o mapa das propriedades cadastradas no CAR existentes 
na AID do empreendimento. 
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Figura 9.3.4.12-2 - Mapa de Cadastro Ambiental Rural na AID 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Sicar – Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (2021) 
O mapeamento do uso do solo da AID (Município de Santa Isabel) foi elaborado pela Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo 
a partir de imagens do satélite LandSat 5, datadas de 2010 e obtidas junto ao Instituto de Pesquisas 
Espaciais - INPE. As classes de uso são: 
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• Corpos d’água – Incluem-se todas as águas interiores, como cursos d’água e canais (rios, 
riachos, canais e outros corpos d’água lineares), corpos d’água naturalmente fechados, sem 
movimento (lagos naturais regulados) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais 
d’água construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de água e geração 
de energia elétrica); 

• Cobertura Arbórea – Inclui-se nesta classe formação vegetal composta predominantemente 
por elementos arbóreos. Essa classe inclui as matas ciliares que acompanham os cursos 
d’água, floresta estacional semidecídua, floresta ombrófila densa e floresta ombrófila mista, 
além de área de cerrado, mangue e restinga, quando estas apresentam vegetação de maior 
porte. Incluem-se também as formações arbóreas homogêneas plantadas, como pinus, 
eucalipto, seringueira e citrus, entre outras culturas arbóreas em estágio avançado; 

• Cobertura herbácea-arbustiva – Caracteriza-se pela presença de formação herbácea e/ou 
arbustiva. Nessas áreas, o solo está coberto por vegetação de gramíneas ou leguminosas, 
cuja altura pode variar de alguns decímetros a alguns metros. Pode incluir áreas de pasto 
melhoradas ou cultivadas destinadas ao pastoreio. Também se encontram inseridas nesta 
categoria as culturas temporárias, semi-perenes e perenes. Inclui todas as terras cultivadas, 
caracterizadas pelo delineamento de áreas cultivadas, podendo se constituir em zonas 
agrícolas heterogêneas ou homogêneas. Também inclui áreas remanescentes de cerrado e 
restinga; 

• Solo Exposto – Incluem-se nesta classe as áreas de intervenção antrópica que foram 
terraplenadas ou aradas, constituindo áreas em transição de uso ou uma fase intermediária 
do mesmo uso ou ainda áreas onde processos erosivos expuseram o solo; 

• Áreas Úmidas – Áreas onde o lençol freático se encontra na superfície ou próximo a ela. 
Nestas áreas geralmente se estabelece uma vegetação aquática. Incluem-se áreas de brejos, 
pântanos situados às margens de lagos, lagoas, cursos d´água e reservatórios, bem como 
extensas áreas junto às várzeas inundáveis de rios e áreas de mineração inundáveis; 

• Área Construída – Constituída por áreas de uso intensivo, estruturadas por edificações e 
sistema viário, onde predominam as superfícies artificiais não-agrícolas. Estão incluídas nessa 
categoria áreas urbanas de uso residenciais, comerciais e de serviços, além de condomínios 
residenciais e ocupações esparsas, com baixa concentração de edificações como chácaras 
residenciais e de lazer, pequenos sítios, localizados distantes da mancha urbana principal ou 
ao longo de rodovias e vias de acesso. 

Ao mapeamento também foram adicionadas informações lineares: Sistema Viário, Linhas de 
Transmissão de Energia Elétrica, Dutos e Ferrovias. Por fim, foi adicionada a informação de 
mineração oriunda da Emplasa (2005) com ajustes. 
Conforme o mapa de uso e ocupação do solo apresentado no Anexo 9.3.4.12-1, no município 
prevalecem áreas com maior cobertura vegetal na porção noroeste – em terrenos mais 
movimentados e com menor capacidade de suporte para culturas mais extensas. Já nas porções 
norte e sudeste ocorrem áreas com extensos pastos. A área urbana de Santa Isabel se situa na 
porção mais central do município, cortada pela Rodovia SP-056. As atividades de mineração – em 
geral pedreiras – ocorrem na porção sul do município, no Eixo da Rodovia Dutra. 
Ressalta-se que na AID não foram identificadas comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas, 
conforme as fontes oficiais (FUNAI, Fundação Palmares e ITESP). 
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9.3.5 CARACTERIZAÇÃO DA SOCIOECONOMIA DA ADA E ENTORNO IMEDIATO 
9.3.5.1 . História da pedreira Dovalle e empreendimentos minerários na 

região 
No ano de 2013 foi protocolado o Relatório Ambiental Preliminar – RAP, no âmbito do processo SMA 
nº 261/2013 referente à solicitação de Licença Prévia para a implantação da atividade de extração e 
beneficiamento de gnaisse nas poligonais dos processos DNPM 820.562/2010, DNPM 820.465/2012 
e DNPM 820.466/2012.  
Em 2014, foi emitido o Parecer Técnico 344/14/IE informando que a área de lavra final pretendida 
pela PEDREIRA DOVALLE, prevista no Plano de Aproveitamento Econômico – PAE aprovado pelo 
DNPM nos processos DNPM 820.562/2010, DNPM 820.465/2012 e DNPM 820.466/2012, deveria ser 
licenciada por meio de EIA/RIMA, tendo em vista o porte do empreendimento e a necessidade de 
supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração.  
Ainda segundo o Parecer Técnico 344/14/IE, a área de lavra de 9,27 ha, correspondente ao 1º 
módulo de lavra, situada na poligonal do DNPM 820.562/2010 poderia ser licenciada por meio de 
RCA/PCA diretamente na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, desde que fosse aprovado um novo 
Plano de Aproveitamento Econômico – PAE, específica para essa área.  
Em 29 de setembro de 2014, o Relatório Ambiental – RAP foi arquivado a pedido do interessado que 
informou que seria realizada a redução da área de lavra na poligonal do processo DNPM 
820.562/2010, excluindo as reservas contíguas situadas nas poligonais dos processos DNPM 
820.465/2012 e DNPM 820.466/2012 e as áreas com intervenção em remanescentes florestais em 
estágio médio de regeneração situadas na poligonal do processo DNPM 820.562/2010.  
Em 07 de janeiro de 2016, foi apresentado pela PEDREIRA DOVALLE para o Departamento de 
Avaliação de Empreendimentos – IE (CETESB) o plano de trabalho revisado para a expedição do 
Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA referente à ampliação da lavra de gnaisse nas 
poligonais definidas nos processos DNPM 820.562/2010, DNPM 820.465/2012 e DNPM 
820.466/2012. 
O empreendimento atende compradores dos municípios de Santa Isabel, Arujá, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos e, esporadicamente, da região leste da capital paulista. O 
eixo de articulação de transporte da carga é, portanto, feito através da rodovia Presidente Dutra, 
impreterivelmente.  
 

9.3.5.2 Uso e ocupação do solo da ADA e entorno imediato 
No ano de 2001 a área da Pedreira Dovalle era ocupada por pastagem e uma propriedade rural com 
características de veraneio e criação de alguns animais. Havia também um pesqueiro na porção 
nordeste. Esta paisagem permanece até o início da década seguinte, quando em 2012 percebe-se os 
primeiros movimentos em direção à implantação da mineração. 
As atividades rurais do entorno da ADA (raio de 500 metros) foram desativadas ao longo da última 
década para dar lugar à mineração. Das ocupações remanescentes do entorno, destaca-se a 
permanência de uma propriedade rural (Sítio São Pedro) a norte da ADA, com sua entrada localizada 
em frente à portaria da pedreira Dovalle, uma borracharia e uma lanchonete no entroncamento do 
acesso à pedreira e a rodovia Presidente Dutra. 
Na porção sudeste do entorno da ADA, cerca de 300 metros e se espraiando até os 500 metros dos 
limites da ADA, há uma comunidade instalada com cerca de 20 casas, sem instalação elétrica, sem 
sistema de saneamento e em acesso não asfaltado. São residências onde a maioria reúne aspectos 
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rurais e de veraneio (chácaras) com pequenas plantações isoladas. Tais ocupações foram ocorrendo 
clandestinamente sem regularização ou posse. Uma parte dos terrenos pertence à mineração, mas, a 
geografia do lugar não favorece atividade minerária, além de configurar uma barreira física entre a 
mineração e a ocupação. As residências encontram-se no fundo do vale que forma a divisa entre os 
municípios de Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Este local refere-se à vertente sul da área de 
mineração. Tanto a drenagem natural da área quanto os acessos viários não têm conexão com a área 
de mineração. 
Muitas das residências encontram-se desocupadas e há indícios de novas construções se iniciando no 
local. Uma parte dos proprietários não reside no local, e poucos possuem atividade principal 
instalada no local. Não são identificadas criações de animais no local como prática de subsistência ou 
renda. Maiores detalhes podem ser apreciados no item de Percepção Ambiental que concentra 
respostas mais precisas em entrevistas feitas com os moradores desta comunidade.  
Apesar deste cenário, a maior parte da ADA é ocupada por mata e o restante, e em menor 
proporção, por campo antrópico. 
A Figura 9.3.5.2-1, a seguir mostra um mapa com imagens históricas da última década e que 
permitem observar a evolução da ocupação e uso das terras na ADA e entorno imediato. 
 

   

 
Figura 9.3.5.2-1 - Mapa de evolução da ocupação e uso do solo ao longo dos anos na ADA e entorno 
Fonte: IGC (2005), Dersa (2009), Google Earth Pro (imagens de 2010, 2015 e 2020 – consulta elaborada em 
2021) 
O mapeamento de uso do solo foi elaborado a partir de imagens de satélites da base de dados 
Google Earth Pro (Imagem de maio/2019) e de visitas de campo (28/01/2021 e 22 a 23/02/2021). A 
interpretação da imagem foi feita de forma manual, com classificação preliminar, reambulações de 
campo e finalização da base de uso.  
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Foram identificadas as seguintes classes de uso: 
• Massa d'Agua – Lagos, lagoas, reservatórios; 
• Mineração – Áreas com atividades de mineração (no caso do presente mapeamento, foi 

identificada apenas a área da Pedreira Dovalle; 
• Ocupação Isolada – Áreas com ocupações isoladas, que não chegaram a formar um bairro 

consolidado, nesta classe também estão inseridas atividades rurais, como sítios e sedes de 
fazendas; 

• Pastos, Campo Antrópico – Áreas com vegetação cortada, prevalecendo vegetação rasteira com 
ou sem indivíduos arbóreos isolados; 

• Rodovia – Áreas ocupadas pelas rodovias, incluindo suas estruturas (acessos, retornos, faixas, 
acostamento etc.); 

• Solo Exposto – Áreas com movimentação de terra; 
• Vegetação – Vegetação de porte arbóreo, cujas copas das árvores se tocam, formando um dossel 

contínuo. 
Importante destacar também a existência de um duto da Petrobrás fora da ADA e do entorno de 500 
metros, passando a nordeste dessa área de estudo a uma distância de cerca de 600 m da ADA. 
Conforme a tabela a seguir, na ADA prevalece a classe de uso vegetação, em seguida Pastos, Campo 
Antrópico e, por fim Mineração. Ampliando a análise para a ADA e seu entorno (500 m) surgem as 
classes Ocupação Isolada e Massa d’Água.  
Na ADA, a vegetação é responsável por 67% (20,5 hectares) do total, seguindo de pastos e campo 
antrópico que ocupam quase 6 hectares de terreno desta área de influência que corresponde a 19% 
do total. Ainda há uma parte ocupada pela própria mineração, equivalendo a 4,36 hectares ou 14% 
do total. 
Verificando-se a Área de Entorno Imediatoque considera o entornode 500 metros da ADA, a 
vegetação continua prevalecendo como a feição de maior ocupação nesse terreno, com 126,79 
hectares, equivalendo a 58,8% da Área de Entorno Imediato. Campos antrópicos e mineração são as 
áreas de maior prevalência na sequência, 42,38 ha (19,7%) e 41,2 ha (19,1%), respectivamente. As 
ocupações isoladas, considerando a presença do sítio São Pedro, da borracharia e da lanchonete ao 
norte da ADA, uma residência a nordeste próxima ao pesqueiro desativado e a comunidade a 
sudeste, representam 2,1% da referida Área de Entorno, sendo 4,48 hectares. Importante destacar 
que a residência próxima ao pesqueiro está ocupada por um funcionário da própria mineração em 
imóvel cedido. 
Por fim, a massa d’água estende-se por uma superfície de 0,77 ha, ou 0,4% da Área de Entorno 
Imediato, sendo formada por um pequeno lago do antigo pesqueiro e outro próximo ao sítio São 
Pedro. 
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A Tabela 9.3.5.2-1,a seguir mostra a planimetria das medidas das feições de uso e ocupação do solo 
da Área de Entorno Imediato e ADA.  
Tabela 9.3.5.2-1 – Uso da Terra na ADA e Entorno (500m) 

Uso 
Área de Entorno Imediato ADA 
Área (ha) % Área (ha) % 

Massa d'Agua 0,77  0,4% -   0% 
Mineração 41,20  19,1% 4,36  14% 
Ocupação Isolada 4,48  2,1% -   0% 
Pastos, Campo Antrópico 42,38  19,7% 5,99  19% 
Vegetação 126,79  58,8% 20,65  67% 
  215,63    31,00    
Elaboração: Equipe Técnica (2021) 
As Fotos 9.3.5.2-1 a 9.3.5.2-19, a seguir apresentam alguns pontos visitados em campo e exemplificam 
as classes de uso identificadas. Para um melhor entendimento, as fotos foram aglutinadas em pontos 
de fotos, identificados de A até G e localizados no mapa de uso e ocupação do solo. No mapa de uso 
e ocupação do solo sequencialmente apresentado pode-se observar a distribuição das feições 
caracterizadas e os pontos das fotos descritas. 
Ponto A – Este ponto se situa no acesso da Pedreira Dovalle, a partir da Rodovia Presidente Dutra. 
Neste local existe uma pequena lanchonete e uma borracharia, cujo sustento depende da Rodovia 
em si. Trata-se de áreas bastante antropizadas, com uso interligado com a própria existência da 
Rodovia, ocorrem pequenos fragmentos de vegetação. 

 
Foto9.3.5.2-1– Lanchonete e Borracharia na Rodovia Presidente Dutra, acesso a Pedreira Dovalle 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto9.3.5.2-2– Rodovia Presidente Dutra – sentido RJ - junto a acesso da Pedreira Dovalle 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 

 
Foto9.3.5.2-3– Acesso a Pedreira Dovalle 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto B – Entrada da Pedreira Dovalle, neste ponto também existe o acesso ao Sítio São Pedro, 
ocupação mais próxima à Pedreira (entrada a direita da via, sentido pedreira). Neste ponto, a estrada 
já ladeia áreas da própria Pedreira, com aterro e uma subestação elétrica, que alimenta os 
equipamentos da Pedreira. 
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Foto9.3.5.2-4– Sítio São Pedro 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 

 
Foto9.3.5.2 -5– Entrada da Pedreira Dovalle, a direita da foto subestação da Pedreira 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto C – Este ponto se localiza dentro da Pedreira, junto ao pátio de manobras e nas proximidades 
da área de manutenção e setor administrativo. 
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Foto9.3.5.2-6– Britagem e Estocagem de Material 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.2-7– Pátio de Estacionamento e Manobras, ao fundo pode ser observada parte de fragmento de 
vegetação que envolve a Pedreira 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto D – Trata-se de uma pequena comunidade localizada na porção sul da ADAE, em vertente 
contrária à Pedreira; esta comunidade com aproximadamente 20 casas não conta com água 
encanada e a energia elétrica não está adequadamente implantada, com improvisação de postes e 
instalações feitas pelos próprios moradores. Relatos de moradores locais dão conta de que já há 
muitos anos é pleiteada que seja implantada a energia elétrica nas casas.  
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Foto9.3.5.2-8– Acesso – a partir da Estrada Artur Cytrynowicz – à comunidade na porção Sul da ADA e 
entorno 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.2-9– Vista Geral da comunidade, observar os postes de energia elétrica improvisados 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto 9.3.5.2-101– Pequeno lago existente na comunidade 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 

 
Foto9.3.5.2-11– Construção em área alta, com acesso precário (escada) 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto E – Neste ponto existe um antigo pesqueiro, já desativado e atualmente em área da Pedreira. 
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Foto9.3.5.2-12 – Antigo pesqueiro existente em propriedade da Pedreira, desativado 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.2-13– Antigo acesso ao pesqueiro 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto 9.3.5.2-14– Residência ocupada por funcionário da Pedreira 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto 9.3.5.2-152– Edificações desocupadas, existentes na propriedade da Pedreira Dovalle 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto F – Este ponto já se encontra fora da ADAE, nele existem algumas estruturas na área da 
Pedreira, que atualmente se encontram abandonadas. 
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Foto 9.3.5.2-16 – Edificação próxima ao final da ADAE 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto 9.3.5.2-173– Acesso para Estrada Artur Cytrynowicz, logo após os limites da ADAE 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 
Ponto G – Neste ponto foi identificada a passagem de dutos enterrados (a leste da ADAE). É 
importante ressaltar que os dutos se encontram fora da ADAE, estando a cerca de 600m de distância 
da ADA. O Mapa da ADA encontra-se no Anexo 9.3.2.4-1. 
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Foto 9.3.5.2-18– Dutos enterrados da Petrobrás 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto 9.3.5.2-19– Galpão existente na Estrada Artur Cytrynowicz, a seta indica a passagem dos dutos da 
Petrobrás 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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9.3.5.3 INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE DO ENTORNO 
Atualmente, a Pedreira Dovalle tem 10 caminhões e 3 escavadeiras operando. Futuramente, com a 
ampliação da lavra, o empreendimento contabilizará a frota de 15 caminhões, 5 a mais da frota atual, 
e permanecerá com 3 escavadeiras na operação. 
O fluxo de caminhões para escoamento da produção de minério encontra-se bastante instável 
atualmente, apresentando uma média de 70 caminhões diários. Futuramente, com a plena produção 
de minério, tendo as licenças e autorizações em vigência, prevê-se um fluxo diário de 200 caminhões 
para escoamento da produção. Importante frisar que estes caminhões fazem parte da frota dos 
compradores ou terceiros, não compondo os equipamentos efetivos da mineração.  
De qualquer forma, vale reiterar que o acesso à área da mineração, bem como o eixo de escoamento 
do minério, se faz impreterivelmente pela rodovia Presidente Dutra, tendo em vista o mercado 
comprador e a proximidade com a rodovia.  
A rodovia contempla boa infraestrutura, sendo asfaltada e duplicada. O acesso à pedreira, a partir da 
rodovia, é feito por uma estrada não asfaltada, e de trecho bem curto, com 265 metros até a portaria 
da pedreira. Os 30 primeiros metros deste trecho ainda se encontram asfaltados e formam um 
bolsão de parada de veículos onde estão localizadas a lanchonete e a borracharia.  
Há um acesso possível que interliga a pedreira à estrada Arthur Cytrynowicz. Esta estrada é estreita e 
não asfaltada, porém, também pouco utilizada, mas, esta garante o acesso a outras áreas da 
propriedade da pedreira Dovalle. Através dessa pequena estrada também é possível chegar no local 
por onde transpassa o duto da Petrobrás, já fora da ADA.  
A estrada Arthur Cytrynowicz configura-se em um acesso asfaltado, porém, de pista simples e com 
poucas áreas possíveis para acostamento. São observados pontos de ônibus nessa estrada, e muitos 
caminhões transitando por ela. Não é uma estrada de interesse do fluxo de veículos provenientes da 
pedreira Dovalle, mas, dá acesso à comunidade instalada a sudeste da ADA. 
Para chegar na pedreira Dovalle de transporte público a partir do centro da cidade de Santa Isabel, é 
necessário pegar um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), Linha 219 
(Santa Isabel – Metrô Armênia/São Paulo), e descer na BR-116 Presidente Dutra, no sentido sul, em 
frente ao Rancho da Pamonha. Após, deve-se atravessar a passarela para pegar a mesma linha no 
sentido contrário, retorno à Santa Isabel, e descer em frente a Borracharia do Hélio, no acesso à 
pedreira. Para retornar ao centro da cidade a partir deste ponto, deve-se pegar essa mesma linha de 
ônibus EMTU – 219 – na rodovia Presidente Dutra, sentido norte, e este transporte faz o trajeto até o 
centro da cidade de Santa Isabel. O valor da passagem de cada viagem é de R$ 8,55, contabilizando 
dois transportes de ida e um de volta ao centro da cidade a viagem somaria um custo de R$ 25,65. 
Outras opções que passam pelo mesmo trajeto são as linhas da EMTU 411 (Santa Isabel - Mogi das 
Cruzes) e 820 (Santa Isabel – Metrô Armênia/São Paulo). O tempo total de viagem no trajeto Santa 
Isabel – Pedreira Dovalle é de cerca de 40 minutos, e da Pedreira Dovalle a Santa Isabel de 20 
minutos. (EMTU, 2021 www.emtu.sp.gov.br) 
Apesar desta opção, informações da empresa mostram que a maioria dos funcionários utiliza carro 
próprio ou motocicleta para ir ao trabalho, e os demais aproveitam para pegar carona. 
As Fotos9.3.5.3-1 a 9.3.5.3-8, a seguir caracterizam alguns pontos observados dos acessos da ADA e 
ADAE do empreendimento. 
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Foto9.3.5.3-1 – Estrada de acesso entre a área de mineração e o pesqueiro desativado 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.3-2 – Estrada de acesso na comunidade a sudeste da ADA 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto9.3.5.3-3 – Vista da Estrada Arthur Cytrynowicz próximo à comunidade a sudeste da ADAE. 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.3-4 – Ponto de ônibus na Estrada Arthur Cytrynowicz próximo à comunidade a sudeste da ADAE. 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto9.3.5.3-5 – Vista da entrada para o acesso à pedreira, entroncamento com a rodovia Presidente Dutra 
onde se encontram a borracharia e a lanchonete 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.3-6 – Vista da entrada para o acesso à pedreira, entroncamento com a rodovia Presidente Dutra. 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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Foto9.3.5.3-7 –Estrada de acesso à pedreira observada ao fundo 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

 
Foto9.3.5.3-8 –Acesso à pedreira próximo à portaria, em frente ao sítio São Pedro 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
 

9.3.5.4 Percepção ambiental 
O presente capítulo apresenta as análises e resultados da aplicação de pesquisa com a população na 
área de entorno da pedreira Dovalle, mais especificamente no bairro conhecido como Morro Grande, 
no perímetro da Área do Entorno Imediato. O objetivo é fazer um diagnóstico de percepção 
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ambiental no entorno do empreendimento. A compreensão das expectativas e grau de 
conhecimento sobre o empreendimento e a ampliação proposta foram foco das presentes análises. 
Para se compreender a percepção da população sobre o empreendimento, foram realizadas entre os 
dias 22 e 24 de fevereiro de 2021, entrevistas com moradores do entorno próximo ao 
empreendimento. Esta área, que abrange os bairros do entorno do empreendimento, está sujeita 
aos impactos diretos da atividade minerária, objeto de licenciamento (ver Figura 9.3.5.4-2). O roteiro 
da entrevista se encontra na na Figura 9.3.5.4-1, a seguir, sendo que foram realizadas por somente 
entrevistadores com nível universitário, treinados e selecionados. 
 

 
Figura 9.3.5.4-1 – Roteiro de entrevista realizada na ADAE da Pedreira Dovalle 
Na metodologia adotada, optou-se pela elaboração de pesquisa no formato de entrevistas, com 
perguntas que favorecessem capitanear informações diversas relacionadas à opinião popular. No 
total foram abordados 13 moradores distribuídos pela ADAE, proporcional ao número de moradores 
existentes no bairro Morro Grande. Foram também entrevistadas outras pessoas consideradas 
sensíveis aos impactos diretos do empreendimento, totalizando 18 entrevistas.  
Foi entrevistado um morador que reside em uma casa próxima ao pesqueiro desativado e outro 
morador que reside atualmente em uma instalação da mineração próximo à portaria da pedreira. 
Ambos são funcionários da pedreira Dovalle e residem nas proximidades em imóvel cedido pelo 
empreendimento para estarem mais perto do local de trabalho. 
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Também foram entrevistados os proprietários da lanchonete e borracharia, além de um caseiro que 
reside no sítio São Pedro, que fica próximo à portaria do empreendimento. 
Tendo em vista o universo muito pequeno de população residente ou com comércios na ADAE, 
optou-se por buscar uma universalização na pesquisa e atingir o maior número de pessoas possíveis. 
Foram contabilizados 2 comércios próximos e estimadas 20 residências na ADAE. Deste total, houve 
um alcance de 18 entrevistados, ou seja, mais de 80% do universo. 

 
Figura 9.3.5.4-2 –Locais de realização das entrevistas de percepção ambiental 
Fonte: Equipe Técnica, Trabalho de Campo, 2021 
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A metodologia empregada nesta pesquisa foi a realização de entrevistas com prévio questionário 
apresentando predominância de perguntas abertas, para um público-alvo acima de 16 anos de idade. 
Vale destacar que a população entrevistada relatou tempo de residência na área pesquisada entre 1 
e 41 anos, sendo em média 14 anos de permanência entre as famílias. Do total de pessoas 
entrevistadas, 33% residem a menos de 5 anos na região e 61% estão a mais de 10 anos. O Anexo 
9.3.5.4-1 contém as respostas completas ao questionário realizado. 
Em relação ao perfil dos 16 munícipes entrevistados, 78% (16) eram homens e 22% (4) mulheres. 
Além disso, 2 entrevistados (11%), trabalham na pedreira Dovalle. Dentre os entrevistados que não 
são funcionários da empresa, 22% (4) disseram estar aposentados, 11% (2) estão desempregados e 
22% (4) estão envolvidos com atividades rurais. 
Dos níveis de escolaridade, 22% disseram ser analfabetos, 50% (9) terminaram o ensino médio e 22% 
apenas o fundamental. 
Todos os entrevistados, exceto um (5%), disseram saber da existência da empresa de mineração 
reconhecendo a pedreira do Dovalle, porém, apenas 67% (12) sabiam o que o empreendimento faz 
exatamente.  
Quando perguntados sobre canais para questionamento e esclarecimento sobre assuntos de temas 
ambientais, 39% (7) citaram que o contato deve ser feito através da portaria da empresa, chamando 
pelo encarregado Marcus Vinícius, mas disseram desconhecer um número de telefone para contato. 
Os demais entrevistados não sabem como fazer contato com a empresa. 
Apenas um entrevistado (5%) apontou a mineração não ser boa para a região, 22% (4) disseram ser 
indiferentes com a presença da mineração e os demais 73% (13) disseram que a mineração é boa 
para a região. 
Na questão sobre incômodos da atividade, 28% (5) disseram perceber impactos, no geral, ligados ao 
ruído e vibração, não constantes e associados a detonação. Os demais, disseram não perceber 
incômodos. 
Importante avaliar geograficamente a localização dos entrevistados que relataram algum tipo de 
impacto associado a ruído e vibração. Estes estão posicionados mais próximos à ADA, e em boa parte 
na porção a norte da ADA (vide Figura 9.3.5.4-1). 
Quando perguntados sobre os benefícios, a maior parte, 78% (14) disseram que a região se beneficia 
com empregos e produtos associados a atividade minerária com a presença da pedreira Dovalle. Os 
demais, 22% (4) disseram não saber os benefícios ou acreditar que não haja benefício direto para a 
região a presença da pedreira.  
Dos entrevistados, 89% (16) desconhecem informações relacionadas a ampliação da mineração no 
local. Evidentemente, os dois que apontaram conhecer informações sobre a ampliação da mineração 
são funcionários da Dovalle. 
Dos entrevistados, 28% (5) sabiam citar os produtos extraídos pela mineradora, os demais 72% (13) 
não sabiam informar exatamente qual o tipo de minério. Apontaram como ser benéfica a 
continuidade e ampliação da mineração 33% (6) dos entrevistados, mas os demais, disseram não 
saber ou serem indiferentes quanto aos possíveis impactos que a mineração poderá trazer com a 
ampliação. 
Após informados sobre o produto extraído da pedreira Dovalle, 55,5% (10) revelaram saber o uso da 
matéria prima, apontando a construção civil como o principal deles. 
Quando perguntados sobre o meio ambiente e as condições de vida local, 61% (11) afirmaram que 
falta energia elétrica e melhores condições de acesso (asfalto). Apesar disso, eles mencionam que a 
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região é privilegiada com um ambiente natural adequadamente preservado no local. Estas 
declarações foram feitas por moradores do bairro Morro Grande, a sudeste da ADA. 
Apenas 11% (2) dos entrevistados mencionaram a necessidade de a empresa observar medidas para 
evitar impactos sobre o meio ambiente e contaminação nas suas atividades, mas, não apontaram 
algum impacto específico observável causado pela empresa. 
Como síntese do resultado da pesquisa realizada, pode-se afirmar que a maior parte das pessoas que 
residem ou trabalham na área sensível aos impactos diretos da mineração tem pouco conhecimento 
sobre informações da empresa e sua atividade. 
Com relação às medidas socioambientais, envolvendo programas socioambientais de mitigação, 
compensação ou monitoramento, o conhecimento é praticamente nulo. 
Apesar do baixo acesso à informação, a maior parte reconhece a presença da mineradora e não tem 
questões relacionadas a ocorrência de impactos significativos. De qualquer forma, é importante 
ressaltar que mesmo sem relatos significativos quanto a impactos ocorridos, há um 
desconhecimento sobre contato com a empresa e qualquer nível de comunicação e relacionamento 
com a comunidade, o que traz alguns riscos em uma eventual emergência ou reclamação. 
Os comerciantes e moradores no acesso a norte da ADA e próximos à rodovia Presidente Dutra são 
suscetíveis a impactos mais profundos ou diferentes da comunidade que se encontra a sudeste do 
empreendimento, conforme observado nas entrevistas. É preciso, portanto, ter atenção às 
especificidades para cada um desses públicos. 
Nota-se, também, a necessidade de aprofundar ações de comunicação e estreitamento da relação 
com a comunidade do entorno próximo ao empreendimento. 
É possível afirmar, também, que a entrevista revela um posicionamento positivo da comunidade de 
entorno quanto a presença do empreendimento, tendo em vista sua importância para a indústria, 
emprego, renda e desenvolvimento local. Não houve nenhum caso específico de objeção à presença 
do empreendimento ou à sua ampliação nas entrevistas realizadas, mas pontos específicos 
apontados por algum entrevistado , deverão ser observados e, havendo a necessidade, remediados 
pelo empreendedor, além de ações básicas de comunicação social e relacionamento com a 
comunidade serem essenciais.  
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9.3.6 PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 
Para a caracterização do Patrimônio Arqueológico e Histórico da área de estudo foi realizado 
levantamento de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2015 do IPHAN. O processo foi iniciado 
com a apresentação do FCA, quando foi emitido o Termo de Referência Específico nº 1261 de 17 de 
dezembro de 2020, que enquadra o empreendimento no “Nível III”. Desta forma, foi apresentado o 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA, e depois, com a emissão da 
Portaria IPHAN nº 13, de 22 de fevereiro de 2021, foi realizado estudo de prospecção em campo, 
resultando no Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – RAIPA, apresentado 
ao IPHAN. 
Após análise, foi emitido o Parecer Técnico nº 213/2021 - IPHAN-SP/COTEC IPHAN-SP/COTEC 
ARQUEO IPHAN-SP/IPHAN, e emitido o Ofício Nº 1043/2021/IPHAN-SP-IPHAN em 26/04/2021, 
aprovando o estudo que concluiu “...não haver vestígios que possam indicar a existência de sítios 
arqueológicos de categoria histórica e ou pré-histórica na área pleiteada pelo empreendimento. ”. 
Portanto, não há no local impedimentos quanto a patrimônio arqueológico e/ou histórico. 
Os levantamentos arqueológicos foram realizados na área total de lavra prevista anteriormente, 
numa área de 56,6 hectares, sendo que a ADA foi reduzida para área de lavra otimizada após estudo 
de alternativa locacional da lavra. 
No Anexo 9.3.6-1 estão apresentados o RAIPA e o Ofício nº 1043/2021/IPHAN-SP-IPHAN. 
 

 

Página: 859



!

!(

! !

!

!

! !!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!!
!

!
!

!

!

!

!( !

!

!
!

!
!

!(

!

!
!

!
!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!
!!
!

!

!

!

!!(
!

")

!( !(
!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!
!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !") !

!

!(

!(
!

!

! !
!

!

!(
!

!(
!

!(
!!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!(

!
! !

!
!

!
!!

!
!

!

!!(
!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!!

!

!

!(

! !
!
!(

!

!

! !

!!(!

!

!
!

!

!

!!

!

!(
!

!!(

!!(
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!
!

!

!

!!

!
!

!(
!

!

!(

!
!!

!

!

!

!
!

!!

!

!
!

")
!

!

!

!
!

!(

!
!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!
!(

!

!(
!

!
!

! !

!

!!!(
!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!(!
!

!

!( !
!
! !")

!

!

!

!

!
!!(

!
!

!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!!(
!

!(!

!

!!

!(

!

!

!(
!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!
!(!

!

!!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!
!!(

!
!

!

!

!
!(

!
!

!

!(!(

!

!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

! !

!(

!

!

!(

!

!(!

!

!
!

!

")
!

!

!

!

!

!(!

!(

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !(

!

!

!
!

!

!

!(

!

! !(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!(!(

!!
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

! !

!

!

! !

!(

!

!

!!(
!

!

!!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

")
!

!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
! !

!

!

!(

!
!

!
! !

!
!

!

!!(
!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!
!

")
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!

!(

!

! !

!!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

! !

!

! !!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!(

!(
!!!(

!

!

!(

!! !(
!

!
!

! !(!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!(!!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !
!(

!!

!(
!

!

!

!

! !
!

! !

!!(
!(!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

! !!(
!

!(")

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!(
!

!(

!

!

!

!!(
!

!(!

!

!

!

!

!

!

!
!( !(

!
!!(

!

!

!!

! !

!
!

!

!(
!

!

!

! !

!

! !
!

!( !

! !

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!(

!
!

!(

!(

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!(

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!(

!

!

!(

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!
!!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!(

!
!

! !

!(

!

!(

!

!!!(
!(

!
! !

!

!( !

!!

!

!

!!

! !(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!!

!
!

!

!

!

")

!

! !
!

!

!

!

!(!
!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !(
!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(
!

")
!!(

!

!
!

!

!

!

!

!

")

!(

!

!!
!
!(!(
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

")
!

!

!

!

!

!(

!

!(!

!

!

! !
!(

!

! !(
!

!
!
!

!(

!(

!
!

!
!
!(

!

!

!!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

")
!

!
!

!!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

! !

")!

!
! !

!(

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

! !

! !

!")
!

!

!

!

!

!

!(

!(

! !!(

!(
!

!(
!

!
!

!
!

! !

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!(
!(

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!
!

!
! !

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!(
!

!

! !

!!(

!

!
!

")

! !

!(
!

")

!
!

!(

! !

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!(

")
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

")
!

!

!(!
!

!

!
!(
!

!

!

!(
!

!(
!

! !

!

!
!(
!

!

! !

!
!
!
!

!(
!

!( !

!

!

!

!(

!

!

!
!

!
!

!(
!

!

!

!(
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!
!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!

!(
!
!

!

!

!

")
!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!
!

!( !

!
!

! !

!

!(

!

!

!

!
!(

!

!
!

!

!

!

!!(
!!

!

!
!

!

! !

!

")

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

! !(

!

!( !

!(
!

!

!!
!

! !(!

! !(

!
! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!
!

!(

!(

!

!

")
!

!

!

!(!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!

")
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!!(!(
!(

!

!
!

!
!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!
!

!

!")

!(!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!
!

!
!
!(!

!

!
!

!

!!(
!!

!(
!

!
!

!

!(

! !
!

!(

!

!

!!(

")

!
!

!

!(!(

!

!
!

!(
!

!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!!

!!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!!(
!

!

!

!

! !

")
!

!

!
!

!
!

!
!

!!(
!
!(

!
!
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!(

! !

!( !

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!(
!

!( !

!
!

!!

!(!
!

!(

!( !

!

!

!
!

!

! !

!

!

! !

!(
!(

!

!

!
!( !

!
!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!
!

!(

!(
!

!

!

!
!
!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

! !(

! !

!

!

")
!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!(

! !

!

! !
!(!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(

!
!
! !

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!
!(!

!

!
!

!!

!

!( !

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!
! !

!
!(!

!

!

! !

!
! !

!

")

!

!
!

!(

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!(!
!

!(

!

! !

!
!

!
!

!

!

!

!
!(

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

! !

!
!

!

!

!(

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(

!

!(

!(! !

!!(

!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!!

")

! !

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!( !(

!

!
!

!

")
!

!
!

!!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

") !

!

!

!

!(

!(

!(

!

!
!

!

!

!

!

! !

!

!

!(!

! !(

!
! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(!(

!
!

! !

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!!

!

!

!(

!

!(

!

!!(
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(
!

!(

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!!(!
!

!

!( !

!(

! !
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!(

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(
! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(
!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!
!

! !
!

!

!

!

!(!

!
!(

")

!

!

!

!(!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!
!!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!

!!(

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!(
!!(

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!(

!

!(!
!

!

!

!(

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!( ! !

!

!

") !

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

! !

") !

!

!

!

!

!

!!

!

!
!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!")

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

! !

!(

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

! !

!(

!

!

!

!
! !

!

!(! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(!

!
!(

!

!
!

!

!

!(

! !

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

!
!
!
!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!!(

!

!

!
!
!

!

!(
!

!

!!

!

!
!

!

!(

!

!

!(
!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

! !(

!(

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!( !

!

!
!

!

!
! !(!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!
!

!
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

! !

!!

!

!(

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

! !

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!!

!

!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!(

!

!

!(

!

!

! !( !

!

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
! !

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!
!

! !

!
!

!(
!

!

!(
!

!

!
!

!

!(

!!(

!
!!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

! !

!

!( !

!

!

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

")

!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!(
!

!

!

!(
!

!

! !!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!
!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!
!

!

!
!(
!

!

!

! !

!(

!(
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

!
!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

! !

!!(

!
!(

!

!

!

!
!

!
!
!(

!(

!

!
!

! !
!

! !

!

!!

!

!

!

!!(!
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!
!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

!

!

!

!

!!

") !

!

!

!

!(

!
")

!

!(

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!( ! !

!
!

!

!

!

! !

!(

!

!

! !(
!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

!

! !

!(

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!
!(

!
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!!
!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!!(
!

!

!
! !

!

!(
!

!

!

!(

!
!

!( !

!

! !
!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!(

!(!

!

!
!

! !

!

!(

!
!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!!

!

!
!
!

!
!
!

!
!

!(

!

!
!

!(

!

!

!

!

!!
! !

!(
!

!(

!

!

!

!(
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

! !

!(
!(
!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

")
!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(!( !

!
!(

!
!

!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

!

! !

! ! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!
!( !

!

!( !

!

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

! !

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!
!

!(
!

!
! !

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!(
!

!
!!

!

")

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

")

")

%,

")

")

%,

%,
%,

%,
")

%,

")

%,

")

")

%,

")

%,

%,

CAMPINAS

CAMPO GRANDE

MANAUS

CUIABÁ

FLORIANÓPOLIS

CURITIBA

SÃO PAULO

RIO DE
JANEIRO

BELO
HORIZONTE

VITÓRIA

GOIÂNIA

TERESINA

SÃO LUÍS

SALVADOR

FORTALEZA

BRASÍLIA

Rua Loefgreen, 2258 
CEP 04040-004 - São Paulo-SP

Fone/fax: (11) 5575-9900
minaplan@minaplan.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Eng° Responsável:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA                                                                                                                     P

MAPA DE REDE URBANA - POLARIZAÇÃO

MILTON AKIRA ISHISAKI

MAPA - 9.3.3.2-1

SP 0601882560

0

Nome: ASS:

³

0 130.000 260.000 390.000 520.00065.000

m
1:7.834.332

1:7.834.332

LEGENDA
AID MSE
AII MSE

Hierarquia entre cidades
%, Metrópole Nacional

%, Grande Metrópole Nacional

%, Metrópole
") Capital Regional A
") Capital Regional B
") Capital Regional C
!( Centro Subregional A
!( Centro Subregional B
!( Centro de Zona A
!( Centro de Zona B
! Centro Local

Polarização
Nº de Ligações

Muito Fraco
Fraco
Médio
Forte
Muito Forte
Divisa Municipal

FONTE: GOOGLE EARTH PRO 2020, MONTAGEM DE MOSAICO COM IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO DATADAS DE 5 DE ABRIL DE 2020.
SISTEMA DE COORDENADAS:PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR; DATUM SIRGAS 2000, FUSO 23S

240 0 240 480 720 960120

km
1:29.000.000

Página: 860



!

!(

! !

!

!

! !!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!!
!

!
!

!

!

!

!( !

!

!
!

!
!

!(

!

!
!

!
!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!
!!
!

!

!

!

!!(
!

")

!( !(
!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!
!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !") !

!

!(

!(
!

!

! !
!

!

!(
!

!(
!

!(
!!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!(

!
! !

!
!

!
!!

!
!

!

!!(
!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!!

!

!

!(

! !
!
!(

!

!

! !

!!(!

!

!
!

!

!

!!

!

!(
!

!!(

!!(
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!
!

!

!

!!

!
!

!(
!

!

!(

!
!!

!

!

!

!
!

!!

!

!
!

")
!

!

!

!
!

!(

!
!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!
!(

!

!(
!

!
!

! !

!

!!!(
!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!(!
!

!

!( !
!
! !")

!

!

!

!

!
!!(

!
!

!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!!(
!

!(!

!

!!

!(

!

!

!(
!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!
!(!

!

!!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!
!!(

!
!

!

!

!
!(

!
!

!

!(!(

!

!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

! !

!(

!

!

!(

!

!(!

!

!
!

!

")
!

!

!

!

!

!(!

!(

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !(

!

!

!
!

!

!

!(

!

! !(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!(!(

!!
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

! !

!

!

! !

!(

!

!

!!(
!

!

!!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

")
!

!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
! !

!

!

!(

!
!

!
! !

!
!

!

!!(
!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!
!

")
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!

!(

!

! !

!!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

! !

!

! !!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!(

!(
!!!(

!

!

!(

!! !(
!

!
!

! !(!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!(!!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !
!(

!!

!(
!

!

!

!

! !
!

! !

!!(
!(!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

! !!(
!

!(")

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!(
!

!(

!

!

!

!!(
!

!(!

!

!

!

!

!

!

!
!( !(

!
!!(

!

!

!!

! !

!
!

!

!(
!

!

!

! !

!

! !
!

!( !

! !

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!(

!
!

!(

!(

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!(

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!(

!

!

!(

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!
!!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!(

!
!

! !

!(

!

!(

!

!!!(
!(

!
! !

!

!( !

!!

!

!

!!

! !(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!!

!
!

!

!

!

")

!

! !
!

!

!

!

!(!
!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !(
!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(
!

")
!!(

!

!
!

!

!

!

!

!

")

!(

!

!!
!
!(!(
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

")
!

!

!

!

!

!(

!

!(!

!

!

! !
!(

!

! !(
!

!
!
!

!(

!(

!
!

!
!
!(

!

!

!!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

")
!

!
!

!!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

! !

")!

!
! !

!(

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

! !

! !

!")
!

!

!

!

!

!

!(

!(

! !!(

!(
!

!(
!

!
!

!
!

! !

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!(
!(

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!
!

!
! !

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!(
!

!

! !

!!(

!

!
!

")

! !

!(
!

")

!
!

!(

! !

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!(

")
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

")
!

!

!(!
!

!

!
!(
!

!

!

!(
!

!(
!

! !

!

!
!(
!

!

! !

!
!
!
!

!(
!

!( !

!

!

!

!(

!

!

!
!

!
!

!(
!

!

!

!(
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!
!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!

!(
!
!

!

!

!

")
!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!
!

!( !

!
!

! !

!

!(

!

!

!

!
!(

!

!
!

!

!

!

!!(
!!

!

!
!

!

! !

!

")

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

! !(

!

!( !

!(
!

!

!!
!

! !(!

! !(

!
! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!
!

!(

!(

!

!

")
!

!

!

!(!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!

")
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!!(!(
!(

!

!
!

!
!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!
!

!

!")

!(!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!
!

!
!
!(!

!

!
!

!

!!(
!!

!(
!

!
!

!

!(

! !
!

!(

!

!

!!(

")

!
!

!

!(!(

!

!
!

!(
!

!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!!

!!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!!(
!

!

!

!

! !

")
!

!

!
!

!
!

!
!

!!(
!
!(

!
!
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!(

! !

!( !

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!(
!

!( !

!
!

!!

!(!
!

!(

!( !

!

!

!
!

!

! !

!

!

! !

!(
!(

!

!

!
!( !

!
!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!
!

!(

!(
!

!

!

!
!
!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

! !(

! !

!

!

")
!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!(

! !

!

! !
!(!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(

!
!
! !

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!
!(!

!

!
!

!!

!

!( !

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!
! !

!
!(!

!

!

! !

!
! !

!

")

!

!
!

!(

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!(!
!

!(

!

! !

!
!

!
!

!

!

!

!
!(

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

! !

!
!

!

!

!(

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(

!

!(

!(! !

!!(

!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!!

")

! !

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!( !(

!

!
!

!

")
!

!
!

!!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

") !

!

!

!

!(

!(

!(

!

!
!

!

!

!

!

! !

!

!

!(!

! !(

!
! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(!(

!
!

! !

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!!

!

!

!(

!

!(

!

!!(
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(
!

!(

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!!(!
!

!

!( !

!(

! !
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!(

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(
! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(
!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!
!

! !
!

!

!

!

!(!

!
!(

")

!

!

!

!(!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!
!!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!

!!(

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!(
!!(

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!(

!

!(!
!

!

!

!(

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!( ! !

!

!

") !

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

! !

") !

!

!

!

!

!

!!

!

!
!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!")

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

! !

!(

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

! !

!(

!

!

!

!
! !

!

!(! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(!

!
!(

!

!
!

!

!

!(

! !

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

!
!
!
!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!!(

!

!

!
!
!

!

!(
!

!

!!

!

!
!

!

!(

!

!

!(
!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

! !(

!(

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!( !

!

!
!

!

!
! !(!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!
!

!
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

! !

!!

!

!(

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

! !

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!!

!

!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!(

!

!

!(

!

!

! !( !

!

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
! !

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!
!

! !

!
!

!(
!

!

!(
!

!

!
!

!

!(

!!(

!
!!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

! !

!

!( !

!

!

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

")

!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!(
!

!

!

!(
!

!

! !!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!
!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!
!

!

!
!(
!

!

!

! !

!(

!(
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

!
!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

! !

!!(

!
!(

!

!

!

!
!

!
!
!(

!(

!

!
!

! !
!

! !

!

!!

!

!

!

!!(!
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!
!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

!

!

!

!

!!

") !

!

!

!

!(

!
")

!

!(

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!( ! !

!
!

!

!

!

! !

!(

!

!

! !(
!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

!

! !

!(

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!
!(

!
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!!
!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!!(
!

!

!
! !

!

!(
!

!

!

!(

!
!

!( !

!

! !
!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!(

!(!

!

!
!

! !

!

!(

!
!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!!

!

!
!
!

!
!
!

!
!

!(

!

!
!

!(

!

!

!

!

!!
! !

!(
!

!(

!

!

!

!(
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

! !

!(
!(
!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

")
!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(!( !

!
!(

!
!

!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

!

! !

! ! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!
!( !

!

!( !

!

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

! !

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!
!

!(
!

!
! !

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!(
!

!
!!

!

")

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

")

")

%,

")

")

%,

%,
%,

%,
")

%,

")

%,

")

")

%,

")

%,

%,

CAMPINAS

CAMPO GRANDE

MANAUS

CUIABÁ

FLORIANÓPOLIS

CURITIBA

SÃO PAULO

RIO DE
JANEIRO

BELO
HORIZONTE

VITÓRIA

GOIÂNIA

TERESINA

SÃO LUÍS

SALVADOR

FORTALEZA

BRASÍLIA

Rua Loefgreen, 2258 
CEP 04040-004 - São Paulo-SP

Fone/fax: (11) 5575-9900
minaplan@minaplan.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Eng° Responsável:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA                                                                                                               P

MAPA DE REDE URBANA - POLARIZAÇÃO DA ACP SÃO PAULO

MILTON AKIRA ISHISAKI

MAPA - 9.3.3.2-2

SP 0601882560

0

Nome: ASS:

³

0 130.000 260.000 390.000 520.00065.000

m
1:7.834.332

1:7.834.332

LEGENDA
AID MSE
AII MSE

Hierarquia entre cidades
%, Metrópole Nacional

%, Grande Metrópole Nacional

%, Metrópole
") Capital Regional A
") Capital Regional B
") Capital Regional C
!( Centro Subregional A
!( Centro Subregional B
!( Centro de Zona A
!( Centro de Zona B
! Centro Local

Ligações entre os centros
Médio
Forte
Muito Forte
Divisa Municipal

FONTE: GOOGLE EARTH PRO 2020, MONTAGEM DE MOSAICO COM IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO DATADAS DE 5 DE ABRIL DE 2020.
SISTEMA DE COORDENADAS:PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR; DATUM SIRGAS 2000, FUSO 23S

240 0 240 480 720 960120

km
1:29.000.000

Página: 861



!

!(

! !

!

!

! !!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!!
!

!
!

!

!

!

!( !

!

!
!

!
!

!(

!

!
!

!
!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!
!!
!

!

!

!

!!(
!

")

!( !(
!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!
!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !") !

!

!(

!(
!

!

! !
!

!

!(
!

!(
!

!(
!!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!(

!
! !

!
!

!
!!

!
!

!

!!(
!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!!

!

!

!(

! !
!
!(

!

!

! !

!!(!

!

!
!

!

!

!!

!

!(
!

!!(

!!(
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!
!

!

!

!!

!
!

!(
!

!

!(

!
!!

!

!

!

!
!

!!

!

!
!

")
!

!

!

!
!

!(

!
!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!
!(

!

!(
!

!
!

! !

!

!!!(
!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!(!
!

!

!( !
!
! !")

!

!

!

!

!
!!(

!
!

!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!!(
!

!(!

!

!!

!(

!

!

!(
!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!
!(!

!

!!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!
!!(

!
!

!

!

!
!(

!
!

!

!(!(

!

!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!
!

!
!

!

!

!

!

!(

!

! !

!(

!

!

!(

!

!(!

!

!
!

!

")
!

!

!

!

!

!(!

!(

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !(

!

!

!
!

!

!

!(

!

! !(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!(!(

!!
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!!(

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

! !

!

!

! !

!(

!

!

!!(
!

!

!!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

")
!

!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
! !

!

!

!(

!
!

!
! !

!
!

!

!!(
!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!
!

")
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!

!(

!

! !

!!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

! !

!

! !!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!(

!(
!!!(

!

!

!(

!! !(
!

!
!

! !(!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!(!!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !
!(

!!

!(
!

!

!

!

! !
!

! !

!!(
!(!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

! !!(
!

!(")

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!(
!

!(

!

!

!

!!(
!

!(!

!

!

!

!

!

!

!
!( !(

!
!!(

!

!

!!

! !

!
!

!

!(
!

!

!

! !

!

! !
!

!( !

! !

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!(

!
!

!(

!(

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!!(

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!( !

!

!

!(

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!(

!

!

!(

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!
!!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!(

!
!

! !

!(

!

!(

!

!!!(
!(

!
! !

!

!( !

!!

!

!

!!

! !(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!!

!
!

!

!

!

")

!

! !
!

!

!

!

!(!
!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !(
!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(
!

")
!!(

!

!
!

!

!

!

!

!

")

!(

!

!!
!
!(!(
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

")
!

!

!

!

!

!(

!

!(!

!

!

! !
!(

!

! !(
!

!
!
!

!(

!(

!
!

!
!
!(

!

!

!!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

")
!

!
!

!!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

! !

")!

!
! !

!(

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!(

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

! !

! !

!")
!

!

!

!

!

!

!(

!(

! !!(

!(
!

!(
!

!
!

!
!

! !

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!(
!(

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!
!

!
! !

!

!

!

!

!(

!
!

!

!

!(
!

!

! !

!!(

!

!
!

")

! !

!(
!

")

!
!

!(

! !

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!(

")
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

")
!

!

!(!
!

!

!
!(
!

!

!

!(
!

!(
!

! !

!

!
!(
!

!

! !

!
!
!
!

!(
!

!( !

!

!

!

!(

!

!

!
!

!
!

!(
!

!

!

!(
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!
!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!

!(
!
!

!

!

!

")
!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!(

!

!

!(

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

")!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!
!

!( !

!
!

! !

!

!(

!

!

!

!
!(

!

!
!

!

!

!

!!(
!!

!

!
!

!

! !

!

")

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

! !(

!

!( !

!(
!

!

!!
!

! !(!

! !(

!
! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!(
!

!
!

!(

!(

!

!

")
!

!

!

!(!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!

")
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!!(!(
!(

!

!
!

!
!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!
!

!

!")

!(!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!
!

!
!
!(!

!

!
!

!

!!(
!!

!(
!

!
!

!

!(

! !
!

!(

!

!

!!(

")

!
!

!

!(!(

!

!
!

!(
!

!

!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!!

!!(
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!!(
!

!

!

!

! !

")
!

!

!
!

!
!

!
!

!!(
!
!(

!
!
!

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!(

! !

!( !

!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!(
!

!( !

!
!

!!

!(!
!

!(

!( !

!

!

!
!

!

! !

!

!

! !

!(
!(

!

!

!
!( !

!
!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!
!

!(

!(
!

!

!

!
!
!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

! !(

! !

!

!

")
!

!

!

!

!(

!

!

!

!

! !

!

!(

! !

!

! !
!(!

!(

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!(

!
!
! !

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!
!(!

!

!
!

!!

!

!( !

!(

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!
! !

!
!(!

!

!

! !

!
! !

!

")

!

!
!

!(

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!(!
!

!(

!

! !

!
!

!
!

!

!

!

!
!(

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

! !

!
!

!

!

!(

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!(

!

!(

!(! !

!!(

!

!(
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!!

")

! !

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!( !(

!

!
!

!

")
!

!
!

!!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

") !

!

!

!

!(

!(

!(

!

!
!

!

!

!

!

! !

!

!

!(!

! !(

!
! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(!(

!
!

! !

!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

!(

!

!

!(
!

!!

!

!

!(

!

!(

!

!!(
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(
!

!(

!

!

!

!

!

!
!(

!
!

!

!

!(
!

!

!

!

! !

!

!

!!(!
!

!

!( !

!(

! !
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!(
! !

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!
!(

!

!

!

!(

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!(

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!!(
! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!
!(
!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(!

!

!
!

!

!

!

!(

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !(

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!(

!

!
!

! !
!

!

!

!

!(!

!
!(

")

!

!

!

!(!

!

!(

!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!(

!
!!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!(
!

!(
!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!(

!(
!

!(
!

!

!

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(
!

!!(

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!

!

!

!

!(
!!(

!

!

!

!

!
!

!(
!

!

!

!

!

!

!(

!

! !

!

!(

!

!(!
!

!

!

!(

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!( ! !

!

!

") !

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

! !

") !

!

!

!

!

!

!!

!

!
!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!")

!

!

! !

!

!

!

!(
!

!

!

!

!
!

! !

!(

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

! !

!(

!

!

!

!
! !

!

!(! !

!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(!

!
!(

!

!
!

!

!

!(

! !

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!(
!

!
!
!
!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(

!

!(

!!(

!

!

!
!
!

!

!(
!

!

!!

!

!
!

!

!(

!

!

!(
!

!
!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!

!

!

! !(

!(

!

!

!

!

!(!

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(

!

!

!

!( !

!

!
!

!

!
! !(!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!(

!(

!

!

!
!

!
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

! !

!!

!

!(

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!(

!

!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!(

! !

!

!

!

!

!

")
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!(
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!!

!

!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!

! !

!(

!

!

!(

!

!

! !( !

!

!

!

!!(

!

!

!

!

!

!

!

!

")

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
! !

!

!

!
!

!
!

!(

!

!

!
!

! !

!
!

!(
!

!

!(
!

!

!
!

!

!(

!!(

!
!!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!(
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!(

!

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

! !

!

!( !

!

!

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!(

!

")

!

!

!

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!
!

")

!

!

!(
!

!

!

!(
!

!

! !!(
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!
!(

!

!

!( !

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!(

!
!

!

!
!

!

!
!(
!

!

!

! !

!(

!(
!

!

!

!(

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!(

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!!(
!

!

!

!
!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

! !

!!(

!
!(

!

!

!

!
!

!
!
!(

!(

!

!
!

! !
!

! !

!

!!

!

!

!

!!(!
!

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(
!
!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!(
!

! !

!

!

!

!

!

!!

") !

!

!

!

!(

!
")

!

!(

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!!(

!

!
!

!

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!( ! !

!
!

!

!

!

! !

!(

!

!

! !(
!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

!

! !

!(

!

!(

!

!(
!

!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!(

!

!

!(

!

!

!

!

!

!(
!
!(

!
!

!

!

!

!

!

!(
!

!

!(

!

!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!

!

!

!(
!

!

!

!
!

!

!

!

!(

!(

!

!

!(

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!(

!

!

!(
!

!

!

!

!!
!
!

!

!(
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!(

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!(

!

!!(
!

!

!
! !

!

!(
!

!

!

!(

!
!

!( !

!

! !
!

!

!(

!

!

!(

!

!

!

!

!
!

!

!(

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!(

!(!

!

!
!

! !

!

!(

!
!

!

!

!

!(
!

!

!
!

!

!

!!

!

!
!
!

!
!
!

!
!

!(

!

!
!

!(

!

!

!

!

!!
! !

!(
!

!(

!

!

!

!(
!

!

!(
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!(
! !

!

! !

!(
!(
!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

")
!

!
!

!

!

!

!(
!

!

!

!(!( !

!
!(

!
!

!

!

!

!
!( !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(

! !

!

! !

! ! !

!

!

!
!

!

!(
!

!

!

!

!
!( !

!

!( !

!

!

!(
!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

! !

!(
!

!

!

!(

!

!

!

!

!(
!

!

!

!(

!

!

!

! !

!

!(

!

!
!

!

!
!

!(
!

!
! !

!

!
!

!(

!

!

!

!

!

!

!(

!

!
!(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!(
!

!
!!

!

")

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

")

")

%,

")

")

%,

%,
%,

%,
")

%,

")

%,

")

")

%,

")

%,

%,

CAMPINAS

CAMPO GRANDE

MANAUS

CUIABÁ

FLORIANÓPOLIS

CURITIBA

SÃO PAULO

RIO DE
JANEIRO

BELO
HORIZONTE

VITÓRIA

GOIÂNIA

TERESINA

SÃO LUÍS

SALVADOR

FORTALEZA

BRASÍLIA

Rua Loefgreen, 2258 
CEP 04040-004 - São Paulo-SP

Fone/fax: (11) 5575-9900
minaplan@minaplan.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Eng° Responsável:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

MAPA DE REDE URBANA - MUNICÍPIOS POLARIZADOS PELA ACP SÃO PAULO

MILTON AKIRA ISHISAKI

MAPA - 9.3.3.2-3

SP 0601882560

0

Nome: ASS:
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m
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LEGENDA
AID MSE
AII MSE

Hierarquia entre cidades
%, Metrópole Nacional

%, Grande Metrópole Nacional

%, Metrópole
") Capital Regional A
") Capital Regional B
") Capital Regional C
!( Centro Subregional A
!( Centro Subregional B
!( Centro de Zona A
!( Centro de Zona B
! Centro Local

Ligações entre os centros
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Forte
Muito Forte
Divisa Municipal
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Rodovia Presidente Dutra

Comunidade
mais próxima

Pátios

Frente de
Lavra

Sítio São
Pedro

Lanchonete
Borracharia

Pesqueiro
(Desativado)

Transpetro

Estrada Artur
Cytrynowicz

(C)

(D)

(E)

(G)

(F)

(B)

(A)

376.500 377.000 377.500

7.4
15

.00
0

7.4
15

.50
0

7.4
16

.00
0

7.4
16

.50
0
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m
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Solo Exposto
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BERTIOGA
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SANTA BRANCA
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ARUJÁ

MAUÁ

POÁ

SANTO ANDRÉ
RIBEIRÃO PIRES
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CAÇAPAVA
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JAMBEIRO
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SÃO SEBASTIÃO

FERRAZ DE VASCONCELOS
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SÃO CAETANO DO SUL
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BRAGANÇA PAULISTA MONTEIRO LOBATO
340.000 360.000 380.000 400.000 420.000

7.3
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.00
0

7.4
00

.00
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7.4
20

.00
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7.4
40

.00
0
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7,5 0 7,5 15 22,5 303,75

km
1:500.000
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SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Avenida Angélica, 626 – CEP: 01228-000 

Santa Cecília - São Paulo – SP 

 

REFERÊNCIA:          

PROCESSO IPHAN 01506.001775/2020-26 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA. 

SANTA ISABEL - SP 

 

 

 

Em atendimento às normas estabelecidas na Instrução Normativa IPHAN 01/2015 e Portaria 

IPHAN 07/88, a JCE CONSULTORIA AMBIENTAL vem apresentar, para análise e aprovação 

deste Instituto, o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO na área do futuro empreendimento da PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO 

DE PEDRAS EM GERAL LTDA, compreendendo área de 56,56 ha, no município de Santa 

Isabel, no estado de São Paulo, conforme definido no Termo de Referência Específico nº 1261 

de 17 de dezembro de 2020, que enquadra o empreendimento no “Nível III”. 

Desta forma, devidamente instruído o processo, e tendo em vista que o trabalho realizado não 

resultou na identificação de vestígios arqueológicos, solicita a emissão por este Instituto da 

“manifestação conclusiva”, necessária à continuidade do licenciamento ambiental do 

empreendimento em referência para viabilizar a sua implantação junto à CETESB. 

 

 

 

______________________________________ 

João Claudio Estaiano, Me. 

Arqueólogo Coordenador Geral e de Campo 
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1. INTRODUÇÃO 
Este Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - RAIPA é resultado da 

execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA nas 

áreas de influência das obras de implantação do empreendimento minerário de interesse 

de PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA., no município de 

Santa Isabel, no estado de São Paulo.  

As atividades desenvolvidas no escopo destes estudos arqueológicos consistiram no 

levantamento de dados primários, em campo, e secundários, obtidos em fontes 

bibliográficas e documentais. Os procedimentos foram executados segundo as ações 

propostas no PAIPA, que foi analisado e autorizado pelo IPHAN por meio da Portaria IPHAN 

nº 13, de 22 de fevereiro de 2021. 

As atividades de campo foram desenvolvidas nos dias 02 a 05 de março de 2021, por meio 

de caminhamentos, intervenções em subsuperfície, observações e registros textuais, 

fotográficos e locacionais. Em paralelo, foram realizadas conversas informais com 

auxiliares que participaram dos levantamentos de campo, palestra com os funcionários 

envolvidos nas atividades de mineração, além de ações com colaboradores e com a 

população lindeira à área diretamente afetada por meio de explanação e entrega de “folder” 

com explicações sobre arqueologia. 

Foram previstas no Projeto de Avaliação do Patrimônio Arqueológico – PAIPA 46 

prospecções, em uma área de 56,56ha. Os procedimentos em campo consistiram no 

caminhamento de aproximadamente 20 km e prospecção em 33 pontos, 2 retilinizações de 

perfis e 11 vistorias. Em nenhuma das intervenções realizadas foi constada a presença de 

vestígios arqueológicos. Todos os pontos prospectados atingiram profundidades em torno 

de 45cm, em um solo com matriz predominantemente argilo arenosa, caracterizado como 

Cambissolo e Neossolo Litólico, com manto de alteração em subsuperfície. 

Em atendimento ao Termo de Referência Específico nº 1261 de 17 de dezembro de 2020, 

à Instrução Normativa IPHAN 01/2015 e à Portaria IPHAN 07/1988, é apresentado neste 

documento o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO - RAIPA, desenvolvido na área de implantação da ampliação do 

empreendimento minerário que resultará em um área em de 56,56ha, localizado no 

município de Santa Isabel, visando à obtenção da “manifestação conclusiva” desse 

Instituto, recomendando a emissão das licenças ambientais para o empreendimento 

proposto, uma vez que os trabalhos realizados não identificaram a presença de vestígios 

arqueológicos, conforme resultados consolidados e apresentados neste relatório. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 
São apresentadas a seguir informações a respeito da PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO 
DE PEDRAS EM GERAL LTDA., empresa que pretende implantar área de ampliação da 
área de lavra de extração de gnaisse em uma área de 56,56 ha; da JCE Consultoria 
Ambiental responsável pelos estudos arqueológicos deste projeto. Em seguida são 
apresentados os objetivos deste Estudo de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico, o arcabouço legal que disciplina o trabalho e o endosso financeiro e 
institucional aspectos fundamentais ao desenvolvimento deste projeto.  

2.1. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 
Razão Social: 
PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA.  
CNPJ/MF: 14.117.052/0001-57 

Endereço da empresa 
Rod. Pres. Dutra, s/nº, km 187,  
Santa Isabel-SP CEP: 07500-000 

Representante Legal 
Fábio Signorelli Viana 

Contato 
E-mail: pedreiradovalle@hotmail.com 
Telefone: (11) 9.9900-3332 
 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE CONSULTORIA 
A JCE CONSULTORIA AMBIENTAL ME. atua na prestação de serviços de consultoria nas 
áreas de arqueologia, geografia e geociências, desenvolvendo diversos projetos pelo país. 

Razão Social: 
JCE CONSULTORIA AMBIENTAL ME 
CNPJ/MF: 29.884.559/0001-03 
CREA: 2159210 - SP 
 

Endereço: 
Rua Carlo Carra,103, Vila Santa Catarina 
CEP: 04367-000 – São Paulo-SP. 
Fone: (11) 98555-1300  
e-mail: jceconsultoriaambiental@gmail.com; estaiano@gmail.com  
 
Representante Legal:  
João Claudio Estaiano 
CREA: 5061907887-SP 
 
  

Página: 867

mailto:jceconsultoriaambiental@gmail.com
mailto:estaiano@gmail.com


                                                                                                                  
  

 Rua Carlo Carra, 103 Vila Santa Catarina 
  São Paulo – SP CEP 04367-000 

              Tel: 11-98555-1300 
jceconsultoriaambiental@gmail.com.br 

             

5 
 

2.3. EQUIPE TÉCNICA  
A equipe (Campo e Gabinete) é composta pelos seguintes técnicos: 

Tabela 2.3.1 – Equipe Técnica 

Profissional Função Formação 

Arqueólogo João Claudio Estaiano 
Coordenação Geral e 

de Campo 

Bacharel em Geografia pela USP, 

Mestre em Ciências USP e 

Especialista em Arqueologia pelo 

IAB/RJ 

Rosiane da Silva Mateus Geógrafa 

Bacharel e Licenciada em 

Geografia pela USP, Mestre em 

Ciências USP. 

 

2.4. COORDENAÇÃO GERAL E DE CAMPO 
A coordenação geral e de campo é de responsabilidade do arqueólogo JOÃO CLAUDIO 
ESTAIANO 

2.5. OBJETIVOS DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

A execução do Projeto Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico visou atender o 

Termo de Referência Específico nº 1261 de 17 de dezembro de 2020, para o 

empreendimento proposto pela PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM 

GERAL LTDA., de implantação da ampliação da área de extração de gnaisse em Santa 

Isabel - SP, seguindo os preceitos dispostos na IN IPHAN 01/2015 e a Portaria IPHAN 

07/1988, com o objetivo principal de garantir a salvaguarda do patrimônio arqueológico 

nacional. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

• Análise da paisagem local, com a compreensão de elementos como a morfologia do 
relevo, cursos d’água, tipos de solo e rochas presentes, visando determinar relações 
entre possíveis populações pretéritas e o contexto espacial onde se instalaram; 

• Prospecções de superfície, por meio de caminhamentos sistemáticos, e   de 
sondagens em profundidade conforme descrito no capítulo sobre procedimentos e 
métodos deste projeto; 

• Localização, delimitação e descrição de possíveis sítios arqueológicos, 
contextualizando-os e indicando seu grau de significância; 

• Realização de medidas protetivas do material arqueológico proveniente de 
resultados positivos, bem como sua análise; 

• Avaliação dos impactos sobre o patrimônio arqueológico, com indicação das 
medidas mitigatórias cabíveis; 
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• Divulgação junto à população à respeito do patrimônio cultural e arqueológico;  

• Elaboração de relatório final “Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico”. 

2.6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A legislação brasileira possui instrumentos legais específicos a respeito da preservação e 

proteção do patrimônio arqueológico nacional, declarado Bem da União. O 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa arqueológica visa atender à legislação nacional 

e às recomendações do IPHAN observando-se os seguintes diplomais legais: 

• Portaria IPHAN nº 07/88 – Regulamenta os pedidos de permissão e autorização e a 

comunicação prévia no desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações 

arqueológicas no País a fim de que se resguarde os objetos de valor científico e 

cultural localizados nessas pesquisas, que ficam sob a guarda e proteção do Poder 

Público, conforme a Lei Federal nº 3.924/1961. 

• Instrução Normativa IPHAN nº 01/15 – Estabelece os procedimentos administrativos 

a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental quando 

solicitado a se manifestar nos processos em âmbito federal, estadual e municipal em 

razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal. 

Em relação ao licenciamento ambiental, a pesquisa de sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais está amparada na seguinte legislação: 

• Resolução CONAMA nº 01/86 – Estabelece as definições, as responsabilidades, os 

critérios básicos e as diretrizes gerais da Avaliação de Impacto Ambiental, incluindo 

os estudos relativos ao patrimônio arqueológico;  

• Portaria Interministerial (MMA, Justiça, Cultura e Saúde) nº 419/11 - Regulamenta a 

atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos no 

licenciamento ambiental; 

• Portaria Interministerial (IBAMA, MMA, Justiça, Cultura e Saúde) nº 60/15 - 

Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e 

entidades da administração pública federal em processos de licenciamento 

ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis; 

• Instrução Normativa IPHAN nº 01/15 – Estabelece os procedimentos administrativos 

a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental quando 

solicitado a se manifestar nos processos de âmbito federal, estadual e municipal em 

razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento em bens culturais acautelado em âmbito federal; 
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• Portaria IPHAN nº 196/16 - Dispõe sobre a conservação de bens arqueológicos 

móveis, cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa, o Termo de 

Recebimento de Coleções Arqueológicas e a Ficha de Cadastro de Bem 

Arqueológico Móvel. 

• Portaria IPHAN nº 316/19 – Estabelece os procedimentos para a identificação e o 

reconhecimento de sítios arqueológicos pelo IPHAN. 

De acordo com os Artigos 20, 23, 24, 30, 215 e 216 da Constituição Federal de 1988: 

Artigo 20. São bens da União:  

X - As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:  

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e 
a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:  

I - As formas de expressão; 

II - Os modos de criar, fazer e viver; 

III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

No âmbito federal, os bens culturais são acautelados conforme os seguintes diplomas 

legais: 

• Bens tombados - Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; 

Página: 870



                                                                                                                  
  

 Rua Carlo Carra, 103 Vila Santa Catarina 
  São Paulo – SP CEP 04367-000 

              Tel: 11-98555-1300 
jceconsultoriaambiental@gmail.com.br 

             

8 
 

• Bens arqueológicos - Lei nº 3.924, de 26 de Julho de 1961; 

• Bens registrados: Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; e 

• Bens valorados - Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

 

2.7. ENDOSSO FINANCEIRO e INSTITUCIONAL 

O endosso financeiro é da empresa PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM 

GERAL LTDA. e o endosso institucional foi fornecido pelo Museu Municipal José Raphael 

Toscano, no município de Jaú, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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3. OBJETO DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA 
 

3.1. ÁREA DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA: LOCALIZAÇÃO E VIAS DE 

ACESSO 

A área de pesquisa arqueológica localiza-se no município de Santa Isabel situado na 

Região Metropolitana de São Paulo. Distante cerca de 60 km da capital do Estado, tem 

como principal via de acesso à rodovia Presidente Dutra. 

A Área Diretamente Afetada-ADA, corresponde a um terreno de 56,56 ha localizado no 

município de Santa Isabel. A área localiza-se às margens da rodovia Presidente Dutra, na 

altura do km 187. 

O empreendimento, ampliação da área de lavra para extração de gnaisse da PEDREIRA 
DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA., está referenciado pelas 

coordenadas centrais da área pela latitude 23°21’47” S e longitude 46°12'12" W. Na Figura 
3.1.1 é apresentado o mapa rodoviário e na Figura 3.1.2 o mapa de localização do 
empreendimento e nas fotos 3.1.1 e 3.1.2 pode-se observar como se encontra o local 
pretendido para o futuro empreendimento. 
 

 
FOTO 3.1.1– Vista a partir da área do pátio de estocagem de produtos em 
direção sul. Ao fundo área de mata onde se pretende a ampliação onde se 
encontra a ADA. 
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FOTO 3.1.2– Vista da ADA para noroeste. Nesse setor há predominância de 
pastagens com fragmentos de mata nos fundos de vale. 
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Figura 3.1.1– Mapa Rodoviário 
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Figura 3.1.2– Mapa de Localização  
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3.2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

De acordo com as premissas expressas na Resolução CONAMA 001/86 e na literatura 

especializada (MULLER-PLANTENBERG e AB’SÁBER, 1994; SÁNCHEZ, 2013, entre 

outros), a delimitação das áreas de influência de um empreendimento potencialmente 

impactante deve ser vista como produto direto dos levantamentos e análises que definem 

o diagnóstico ambiental do estudo e os impactos ambientais decorrentes da implantação 

de um empreendimento.  

A amplitude de cada impacto pode ser mais ou menos acentuada dependendo do que 

sofrerá interferências (físico, biótico ou antrópico) de acordo com as características de cada 

projeto. No caso da arqueologia, as proposições dadas pela equipe são de fundamental 

importância para a delimitação das áreas de influência, definindo uma área geográfica na 

qual se dará o alcance dos impactos estudados.  

Considerando os pressupostos teóricos mencionados, foram delimitadas as áreas de 

influência para o projeto de implantação da ampliação da área de lavra para extração de 

gnaisse da PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA., pautados 

em três diferentes delimitações e meios envolvidos, a saber: 

• Área diretamente afetada (ADA) é definida como a totalidade das áreas que 

sofrerão intervenção direta em qualquer uma das etapas do ciclo de vida do 

empreendimento. No caso deste estudo delimitou-se ADA de, aproximadamente, 

56,56 ha e corresponde ao terreno previsto para a implantação do empreendimento 

mineral. 

• Área de influência direta (AID) é definida como aquela onde poderão ser 

detectados os impactos diretos do empreendimento. Impactos diretos, por sua vez, 

são aqueles que decorrem das atividades ou ações realizadas pelo empreendedor 

ou empresas por ele contratadas, ou que por eles possam ser controladas. Para os 

levantamentos arqueológicos interventivos, definiu-se que a AID descreve 100 m de 

distância em todo o entorno da ADA.  

• Área de influência indireta (AII) é entendida como aquela onde poderão ser 

notados os impactos indiretos do empreendimento, aqueles que decorrem de um 

impacto direto causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda 

ou terceira ordem. No caso da arqueologia, a AII corresponde ao território do 

município de Santa Isabel/SP, onde se localiza o empreendimento proposto. 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento refere-se à ampliação da área de lavra para extração de gnaisse 

envolvendo, também, o depósito de estéril, área de britagem e edificações no município de 

Santa Isabel-SP.  
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A ampliação da área de lavra de gnaisse está prevista para ser executada na pela 

PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA em sua propriedade 

em Santa Isabel, em uma área compreendida em 56,56ha. 

A lavra a ser desenvolvida será realizada com a explotação do gnaisse para produção de 

brita em cava a céu aberto com a formação de bancadas.  

A realização da lavra envolve as seguintes operações que estão descritas a seguir:  

✓ Preparação da frente de lavra; 

✓ Remoção dos exemplares arbóreos isolados e supressão de vegetação nativa;  

✓ Remoção da camada de solo orgânico;  

✓ Decapagem do capeamento saibroso;  

✓ Carregamento e transporte do material saibroso;  

✓ Perfuração e desmonte do gnaisse das frentes de lavra; e,  

✓ Carregamento e transporte do gnaisse desmontado. 

 

As operações de lavra na pedreira de gnaisse serão iniciadas com limpeza do terreno, com 

a remoção do solo orgânico na área de lavra de gnaisse.  

Com a camada de rocha exposta e livre de materiais terrosos, é efetuada a perfuração da 

rocha gnáissica por meio de perfuratriz. Após a perfuração, o carregamento dos furos é 

realizado com explosivo em emulsão bombeada. A ligação e iniciação são feitas com linha 

silenciosa.  

O material desmontado é carregado por escavadeira estacionada sobre a pilha de gnaisse 

desmontado e transportado em caminhões basculantes até a unidade de britagem. A partir 

dos estudos geológicos realizados no local foi definido que a lavra será realizada em cava 

a céu aberto, com desmonte por explosivos.  

Os parâmetros geométricos que serão utilizados são apresentados a seguir: 

✓ Altura das bancadas: 10 m;  

✓ Largura das bermas: 5 m;  

✓ Inclinação da face do talude em rocha: 75°;  

✓ Inclinação da face do talude em solo: 45°;  

✓ Largura mínima das rampas: 10 m; e, 

✓ Inclinação média de acessos: 10% 
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O material estéril será retirado mecanicamente por escavadeira, de modo a se promover a 
limpeza do piso no contato entre a rocha e o capeamento, evitando-se assim a 
contaminação da brita.  

Os parâmetros geométricos para o depósito de estéril serão os seguintes: 

✓ Altura das bancadas: 10 m;  
✓ Largura das bermas: 10 m; e, 
✓ Inclinação da face do talude: 45°.  
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
O estado de São Paulo localiza-se entre dois grandes compartimentos geológico-

geomorfológicos: na porção leste ocorrem as estruturas cristalinas do embasamento mais 

antigo e desgastado, onde se encontram rochas ígneas e metamórficas que foram 

moldadas pelos agentes intempéricos e a ação da tectônica, onde se aloja o Planalto 

Atlântico, formado por terras altas entre morros e serras; e a porção norte que se desfaz 

em um relevo mais jovem, sustentado por rochas que compõem o intricado conjunto 

sedimentar da Bacia do Paraná. Esse pacote sedimentar ocorre de forma contínua desde 

a região da Depressão Periférica Paulista, no contato com o Planalto Atlântico, passando 

pelas escarpas erosivas das Cuestas basálticas e adentrando pelo planalto ocidental, onde 

predominam colinas amplas com grandes distâncias interfluviais, até o rio Paraná, ponto 

central da bacia sedimentar que avança em direção ao Mato Grosso do Sul. 

A área de estudo encontra-se alojada na área formada por rochas cristalinas onde se 

desenvolve um relevo planáltico denominado Planalto Atlântico. IPT (1981a) definiu que o 

Planalto Atlântico se caracteriza em uma região de terras altas, dando ênfase para a 

litologia, concluindo que é constituído predominantemente, por rochas cristalinas pré-

cambrinas e cambro-ordovicianas, cortadas por intrusivas básicas e alcalinas mesozoico-

terciárias, e pelas coberturas das bacias tafrogênicas de São Paulo e Taubaté. Mais 

recentemente Ross e Moroz (1997) sintetizaram as diversas definições e concluíram que o 

Planalto Atlântico é uma região com variações fisionômicas que possibilitam delimitar 

regiões geomorfológicas distintas, face às suas características geotectônicas, litológicas e 

estruturais, postas em evidência pelas atividades dos diversos ciclos erosivos pré e pós-

cretácicos.  

De maneira a facilitar o entendimento dos compartimentos geológico-geomorfológicos, é 

apresentado um perfil esquemático na FIGURA 4.1, indicando de maneira simplificada as 

litologias existentes no estado de São Paulo as principais morfologias do estado.  

Como observado na Figura 4.1, Santa Isabel está localizado no Domínio do Planalto 

Atlântico, na Zona do Médio Vale do Paraíba, Subzona dos Morros Cristalinos, de acordo 

com o IPT (1981a). Trata-se de uma zona que compreende morros desenvolvidos sobre 

rochas cristalinas e uma região de colinas sedimentares. A denominação morros cristalinos 

se deu em função do embasamento rochoso do relevo, constituído por granitos e gnaisses 

onde está inserida a ADA do empreendimento. As colinas sedimentares estão associadas 

aos depósitos sedimentares da Bacia de Taubaté e ocorrem em locais restritos, a sul do rio 

Parateí. 

Esta unidade morfoescultural apresenta predominância de formas denudacionais de relevo 

cujo modelado constitui-se basicamente por escarpas e morros altos com topos convexos 

(Dc). Nesta unidade morfoescultural, Ross & Moroz (1997) delimitaram unidades 

geomorfológicas distintas, tendo em vista as variações fisionômicas regionais 

(características geotectônicas, litológicas e estruturais), resultantes das atividades dos 

diversos ciclos erosivos as quais foram submetidas. 
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FIGURA 4.1 – Perfil geológico-geomorfológico das grandes unidades do Estado de São Paulo. Em destaque, 

a região do Planalto Atlântico. Fonte: Ab’Sáber (1956). 

Quanto ao substrato pedológico, Santa Isabel apresenta uma diversidade pedologica que 

reflete o substrato geologico e a morfologia do terreno. No territorio municipal ocorrem 

manchas significativas de, Argissolos, e outras classes com menor área de ocorrência. Na 

área onde econtra-se a ADA, segundo levantamento de Rossi (2017) ocorreo o Argissolo 

Vermelho Amarelo. 

A área insere-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 02 – 

Paraíba do Sul, abrangendo desde suas cabeceiras até a barragem do Reservatório Funil. 

A UGRH-02 é composta por 34 municípios, dentre os quais Santa Isabel, e abriga quase 

5% da população paulista. Pouco mais de 90% dos habitantes residem nas áreas urbanas; 

89% do total de esgoto produzido é coletado e desse total 33% é tratado. 

A ADA está localizada na bacia hidrográfica do rio Parateí, sendo este um importante 
afluente do alto curso do rio Paraíba do Sul, ainda no setor paulista, que depois drena por 
boa parte do estado do Rio de Janeiro, desaguando no oceano Atlântico, no município de 
Campos dos Goytacazes. Na área há ocorrências de drenagens de primeira ordem que 
drenam no sentido N-S e deságuam em um córrego sem denominação, afluente do rio 
Parateí em sua margem direita. 
 
Quanto as características climáticas a média anual fica na faixa dos 22 ºC. As temperaturas 

máximas absolutas podem atingir de 36 ºC a 38 ºC e as mínimas absolutas podem variar 

de 0 ºC a 4 ºC, porém a média das mínimas fica por volta de 16 ºC (NIMER, 1989). Durante 

o período analisado, a média pluviométrica anual foi de 1.330 mm, embora nos anos de 

1982 a 1988, em pelo menos 2 meses, não tenham sido registrados os valores de chuvas, 

a média tem sido mantida. Ocorreram exceções, como 1954, quando foi registrado apenas 

926,8 mm de chuvas, o ano de 2000, com 819,6 mm de chuvas e em 1996, quando foram 

constatados 1.878 mm de chuvas no Posto E3-049 do DAEE. 
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FIGURA 4.2 – Climograma das médias térmicas e pluviométricas no posto Meteorológico de Santa 
Isabel DAEE, no período de 1937 a 2015.  
Fonte: Banco de dados climático do Brasil, (2012)  

 

No que se refere à cobertura vegetal nativa, a maior parte dos remanescentes de Mata 

Atlântica é composta pelas matas ciliares dos rios que drenam a região e fragmentos em 

diversos estágios de regeneração de mata remanescentes.  
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5. CARACTERIZAÇÃO ETNO-HISTÓRICA E ARQUEOLÓGICA  
Este capítulo trata da caracterização etno-histórica e arqueológica das áreas de influência 

do empreendimento considerando como escala regional o Estado de São Paulo para o qual 

se apresenta um quadro descritivo-analítico da ocupação pré-histórica. Quanto ao 

município de Santa Isabel, é traçado um quadro da evolução histórica e administrativa do 

município visando identificar importantes aspectos relacionados à ocupação e 

transformação da área e que permitem compreender a possibilidade de bens culturais 

acautelados em seu território. Por fim, são apresentados os sítios arqueológicos 

identificados para a Região Metropolitana de São Paulo no banco de dados do 

CNSA/IPHAN porque não há sítio registrado para o município. 

 

5.1.  O MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 

O município de Santa Isabel, situado no litoral sul do estado de São Paulo, possui área de 

363.332  km² apresenta população absoluta estimada para 2020 em 57.966 habitantes 

segundo IBGE1.  

Santa Isabel tem esse nome em homenagem à Santa Isabel de Aragão, Rainha de 
Portugal, e sua origem foi no ano de 1770, quando ocorreu sua formação, que está ligada 
indiretamente à conquista do ouro. 

Como era um dos primeiros municípios a compor o Vale do Paraíba, no sentido São Paulo 
ao Rio de Janeiro, recebeu toda a influência e costumes da região, pois inicialmente surgiu 
como lar de valeparaibanos, que partiam da região em busca de Ouro Preto e Congonhas 
do Campo, em Minas Gerais onde se destacava a produção de ouro. 

Próximo à cidade de Jacareí havia uma fazenda denominada Morro Grande, cuja área era 
muito grande. Nessa fazenda havia um pequeno número de índios e escravos que 
formavam um povoado. Tropeiros, índios, negros e portugueses pousavam e trocavam 
mercadorias após longas viagens em busca de ouro em Congonhas do Campo e Ouro 
Preto. Após o esgotamento das minas auríferas muitos dentre estes viajantes retornaram 
às origens entre os quais vários se estabeleceram ao longo do Vale do Paraíba e se 
envolveram com a cultura do café (PRADO, 2016). 

Esse pequeno povoado pouco a pouco teve sua irrisória população aumentada, algumas 
famílias iam se estabelecendo por ali, atraídas pelo comércio em desenvolvimento e pela 
abertura de estrada que servia com opção para os que iam até o Vale. 

O caminho entre a capital do Império Rio de Janeiro e a importante província de São Paulo 
teve seu movimento aumentado com o passar do tempo e o governo do Império notou que 
seria importante construir povoações ao longo dessa rota para facilitar acesso a recursos 
como mantimentos, pouso e troca de animais das caravanas em trânsito, surgindo assim 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Taubaté e Jacareí. 

 
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santa-isabel/panorama 
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Santa Isabel era um ramal alternativo para tropas que seguiam de São Paulo para Minas 

Gerais, ou que vinham do litoral por Mogi das Cruzes que pousavam na Villa de Santa 

Izabel antes de seguir para outras províncias (PRADO, 2016). 

Depois de aproximadamente um século, a população do povoado cresceu e a pecuária e a 
agricultura forneceram sua principal fonte de renda. Nesse ínterim, Morro Grande 
desmembrou-se em muitas outras fazendas e foi elevado à categoria de freguesia 
(Paróquia de Santa Isabel) por meio do Bispo de São Paulo, Frei Manoel Joaquim 
Gonçalves de Andrade, em 1812. O seu primeiro vigário foi o padre José Veloso do Carmo. 

 

Formação Administrativa2 

• Distrito criado com a denominação de Santa Isabel, pela Resolução Régia de 25-06-

1812, sendo subordinado ao município de Mogi das Cruzes; 

• Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, pelo Decreto de 

10-06- 1832, sendo desmembrado de Mogi das Cruzes. Sede na vila de Santa 

Isabel. Constituído do distrito Sede. Instalado em 03-07-1833; 

• Elevado à condição de cidade com a denominação de Santa Isabel pela Lei Estadual 

n.º 135, de 30-05-1893; 

• Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído do 

distrito sede; 

• Pelo Decreto-lei Estadual n.º 6.448, de 21-05-1934, adquiriu o território do extinto 

município de Igaratá, como simples distrito; 

• Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 a 31-XII-1937 o município é 

constituído de 2 distritos: Santa Isabel e Igaratá; 

• Pelo Decreto Estadual n.º 9.775, de 30-11-1938, o município de Santa Isabel 

adquiriu do município de Moji das Cruzes o distrito de Arujá; 

• No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948 o município de Santa Isabel 

é constituído de 3 distritos: Santa Isabel, Arujá e Igaratá; 

• Em divisão territorial datada de 1-VII-1950 o município é constituído de 2 distritos: 

Santa Isabel, Arujá e Igaratá; 

• Pela Lei Estadual n.º 2.456, de 30-12-1953, é desmembrado do município de Santa 

Isabel o distrito de Igaratá. Elevado à categoria de município; 

• Em divisão territorial datada de 1-VII-1955 o município é constituído de 2 distritos: 

Santa Isabel e Arujá; 

• Pela Lei Estadual n.º 5.285, de 18-02-1959, é desmembrado do município de Santa 

Isabel o distrito de Arujá, elevado à categoria de município; 

• Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. 

 
2 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santa-isabel/panorama 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E ETNO-HISTÓRICA 

Quanto às ocupações pré-históricas, Morais (1999) analisou a região Sudeste Pré-Colonial 

e a dividiu em quatro sistemas regionais de povoamento, conforme FIGURA 5.2.1, “tendo 

em vista as condicionantes naturais, que sempre tiveram muito a ver com as formas, 

mudanças e adaptações das sociedades antigas”, o autor apresenta uma síntese do 

povoamento pré-colonial da Região Sudeste, onde se insere a área deste estudo. Assim, 

os primeiros povos a ocuparem a área seriam aqueles relacionados às tradições Umbu e 

Humaitá. Esses povos, identificados como pré-ceramistas, eram especialistas em 

fabricação de utensílios líticos, como machados, projéteis, pilões, etc. e ocuparam a área 

por volta de 7000 A.P. (PROUS, 1992).  

Segundo AFONSO (2009), “na arqueologia paulista, tenta-se filiar os achados às tradições 

arqueológicos definidas no sul do país, como as tradições líticas Umbu e Humaitá, e as 

tradições ceramistas Tupi-Guarani e Itararé-Taquara” (p.129). Porém, para essa autora, a 

tentativa de interpretação de filiação às tradições líticas e ceramistas resultou em 

dificuldades, seja em função da baixa aplicabilidade e adesão de poucos arqueólogos no 

estado de São Paulo, seja pela peculiaridade do território paulista, considerada  

“área limite para contextos arqueológicos definidos ao sul do país, mas também 

a norte e a oeste. Durante o Holoceno, grupos humanos de diferentes regiões 

convergiram para o território de São Paulo e as manifestações culturais dos 

ceramistas não parecem ser autóctones, mas reflexos nas regiões vizinhas” 

(p.129).  

O território de São Paulo já havia sido qualificado como área de fronteira para grupos 

caçadores-coletores da tradição Umbu (limite setentrional), para grupos ceramistas da 

tradição Itararé (limite setentrional), para ceramistas-agricultores Tupi (limite meridional) e 

Guarani (limite setentrional). Entretanto, a natureza e o significado desta posição ainda não 

haviam sido discutidos em seu conjunto. A análise deveria ser focada nos vestígios 

encontrados em São Paulo, e também em seu entorno para permitir uma discussão de 

fronteiras culturais (p. 128). 

A maior parte dos registros de povos ceramistas para o estado de São Paulo indica a 

ocupação por agricultores pré-coloniais Guarani em quase todo o território, formando um 

sistema de povoamento de agricultores especializados, ver FIGURA 4.1 (MORAIS, 1999).  

Sobre a Tradição Tupiguarani, (1980) assinala que os sítios arqueológicos vinculados a 

essa tradição estão relacionados aos falantes da língua Tupi-Guarani. Ocupando boa parte 

do território da América do Sul, com especial destaque para Bacia do Paraná, onde 

encontra-se a área de estudo. 

O autor faz uma análise aprofundada sobre a cultura Tupiguarani, identificando sua área 

de ocorrência, suas diversas fases, tipo de cerâmica, alimentação, habitações, hábitos 

cotidianos e sua fusão com outras tradições, com contatos possíveis contatos inter-étnicos. 

Em síntese: 
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“A tradição Tupiguarani é caracterizada pela cerâmica simplesmente alisada 
(simples) ou com decoração plástica (corrugada), corrugada ungulada e 
ungulada e pintura policrômica em linhas finas vermelhas e/ou pretas sobre 
fundo branco. As formas características das vasilhas são os pratos e as tigelas 
de base plana, com perímetro da boca oval ou quadrangulóide , na região leste 
e nordeste e as formas de tigelas carenadas com base redonda ou cônica, na 
região sul (...) o Tupi-Guarani se ocupavam de imensas áreas em floresta tropical 
baseando sua subsistência em um tipo de horticultura itinerante, tecnicamente 
simples, mas eficiente e conservacionista, a coivara, que consiste na derrubada 
da vegetação nativa e sua queima, o plantio no solo fertilizado pelas cinzas e no 
abandono da roça depois de algumas colheitas em geral decrescentemente 
produtivas (BROCHADO, 1980, pp. 50 e 57). 

Cultivavam milho, mandioca, batata doce, cara, feijões, aboboras, amendoim, fumo, 
algodão, cabaças e cuias, corantes de urucum e jenipapo. Caçavam e pescavam e se 
deslocavam pelos rios com imensa destreza, através de canoas construídas de cascas e 
troncos de árvores. Suas casas eram construídas com estrutura entrelaçada de madeira, 
com vigamentos cruzados e cobertos por palha, com grandes dimensões e eram divididas 
por diversas famílias de uma mesma linhagem. As aldeias podiam abrigar de 100 até 3000 
habitantes, dependendo dos recursos disponíveis no local (BROCHADO, 1980; PROUS, 
1992).  

Em termos etnográficos, a região onde se insere o empreendimento foi ocupada por povos 

indígenas pertencentes ao tronco linguístico Tupi, os denominados Tupiniquim, conforme 

pode-se observar no extrato do mapa Etno-histórico (FIGURA 5.2.2).  

Página: 885



                                                                                                                  
  

 Rua Carlo Carra, 103 Vila Santa Catarina 
  São Paulo – SP CEP 04367-000 

              Tel: 11-98555-1300 
jceconsultoriaambiental@gmail.com.br 

             

23 
 

 
FIGURA 5.2.1 – Arranjo geral dos sistemas regionais de povoamento. Fonte Morais, 

1999 
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Juliani (1996) assinala que as informações sobre o povoamento pré-colonial na Região 

Metropolitana de São Paulo e arredores são escassas e cita o sítio lítico do Morumbi, com 

datação recuada a 7.000 AP. Este sítio foi considerado uma oficina lítica e é o registro mais 

antigo já encontrado na cidade de São Paulo, possivelmente ligado às tradições Umbu e 

Humaitá. 

A maior parte dos registros de povos ceramistas para o estado de São Paulo indica a 

ocupação por agricultores pré-coloniais Guarani em quase todo o território, formando um 

sistema de povoamento de agricultores. 

Em termos etnológicos, a região onde se insere o empreendimento foi ocupada por povos 

indígenas pertencentes ao tronco linguístico Tupi, os denominados Tupiniquim. Os dados 

levantados indicam sua presença nos antigos Campos de Piratininga, onde se deu a 

fundação da cidade de São Paulo. Merece destaque, também, a área ocupada pelos 

Guayaná ao norte da atual cidade de Guarulhos e os Puri ao longo do Vale do Paraíba. 

 

FIGURA 5.2.2 – Excerto do Mapa Etno-histórico do Brasil. Fonte IPHAN/IBGE, 2017. 

A despeito dos escassos vestígios arqueológicos relativos às ocupações mais antigas do 

período pré-colonial, as informações obtidas constam nos relatos dos primeiros 

colonizadores portugueses ao atingirem os campos de Piratininga (atual Planalto 

Paulistano). No entanto, tais relatos se referem somente aos grupos pré-coloniais de 

períodos mais recentes. Dados sobre as culturas relacionadas às Tradições Umbu e 

Humaitá na RMSP continuam escassos.  

Os sítios pré-coloniais identificados na área abrangida pela RMSP perfazem 9 sítios (1 em 

Itapevi, 1 em Guararema e 7 na cidade de São Paulo, sendo 3 em Perus, 2 na Vila 
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Brasilândia, 1 no Morumbi e 1 em Pirituba). Somam-se a estes sítios, os achados 

arqueológicos fortuitos, dos quais 7 ocorrências na cidade de São Paulo e 1 em Cotia 

(IPHAN; ZANETTINI Arqueologia, 2007). Esses números revelam a escassez de 

informação para área da RMSP resultado do forte processo de antropização da maior área 

urbanizada do país e o reduzido número de pesquisas se comparado, por exemplo, às 

áreas de Rio Claro, Piraju e Vale do Ribeira, já bem conhecidas e consolidadas como centro 

de pesquisa arqueológica. 

Em estudos mais recentes, relacionados às obras do Rodoanel, foram identificados um sítio 

lítico próximo ao pico do Jaraguá e dois sítios cerâmicos3, provavelmente pertencentes à 

Tradição Itararé e que revelam a possibilidade de ocorrência de outros vestígios para 

região, ainda pouco compreendida e estudada.  

Nos trabalhos realizados pela empresa Documento na região do Pico do Jaraguá revelou 

por meio de datações radiocarbono 14, datas com cerca de 1.290 d.C. 

O cenário relativo ao período colonial se apresenta mais esclarecedor, se comparado ao 

período anterior à chegada dos portugueses, haja vista o maior número de sítios 

identificados e os numerosos relatos e trabalhos históricos. O conhecimento das ocupações 

coloniais ocorridas desde a chegada dos portugueses até o século XIX, por meio da análise 

da cultura material histórica, tem contribuído para a compreensão da colonização de toda 

bacia hidrográfica do Alto Tietê, área praticamente coincidente com os limites da RMSP.  

Os sítios históricos registrados para a RMSP somam 62, sendo 31 atribuídos ao período 

pós-colonização até o Império-República e outros 31 após o período Império/República 

(IPHAN; ZANETTINI Arqueologia, 2010). Na FIGURA 5.2.3 está apresentado o mapa da 

Região Metropolitana de São Paulo com a localização dos sítios arqueológicos por 

município, é possível verificar a distribuição espacial dos sítios arqueológicos entre os 39 

municípios da RMSP, evidenciando que apenas 12 deles possuem sítios arqueológicos 

identificados. 

A despeito do número de sítios históricos identificados na RMSP serem maiores que 

aqueles pertencentes ao período pré-colonial, os dados arqueológicos são, muitas vezes, 

insuficientes para traçar comparações com outras áreas com conhecimento já consolidado. 

Em decorrência, o estabelecimento de um quadro histórico regional seguro se torna 

inviável. Em Santa Isabel não há sítios arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos – CNSA, banco de dados mantido e atualizado pelo Iphan. Na 

TABELA 5.2.1. apresenta-se a lista de sítios arqueológicos identificados e registrados no 

banco de dados do CNSA/SGPA (2021) para a RMSP. 

 

 

 
3 Trata-se dos sítios Lítico Jaraguá II, Sítio Cerâmico Jaraguá I e Sítio Cerâmico Olaria II, todos localizados 
no bairro de Perus na cidade de São Paulo, porção norte da RMSP. 
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TABELA 5.2.1 – Sítios arqueológicos registrados na RMSP 

São Paulo 

Código do Sítio 
Nome do Sítio 
CNSA/IPHAN 

Características 

0014  Sítio Botuquara 01 Trata-se de um conjunto arquitetônico que 
engloba a sede de fazenda do século XIX, com 
planta retangular em quatro águas, casas 
envoltórias, edificação laboral e estrutura de 
lazer em nascente de água. 

SP00379  
Sítio Mirim 

Sítio histórico - casa bandeirista (taipa de pilão), 
séc. XVII. 

SP00380 Morrinhos Sítio histórico - casa bandeirista, século XVIII - 
taipa de pilão. 

SP00381 Casa nº 1 - Pátio do Colégio Sítio histórico - quintal da casa nº 1. Pátio do 
Colégio - séc. XIX. Taipa de pilão e alvenaria 
de tijolos. 

SP00382 Beco do Pinto/ 
Beco do Colégio, Beco da 
Marquesa 

Sítio histórico - Beco do Pinto, com evidências 
arqueológicas do séc. XVIII e XIX. 

SP00383 Casa do Tatuapé Sítio histórico - casa bandeirista, século XVII. 
Taipa de pilão. 

SP00629 Morumbi Sítio lítico a céu aberto com grande densidade 
de material em superfície. 

SP00644 

Jardim da Luz Antigo Jardim Botânico criado por Avisa régio, 
19 de Novembro de 1790 tendo como 1º Diretor 
General José Arouche. Na segunda metade do 
século XIX foram incorporadas duas 
edificações, o edifício do LICEU de Artes e 
Ofícios e a Escola Prudente de Moraes. 

SP00666 Olaria II Sítio cerâmico a céu aberto 

SP00667 Jaraguá 1 Sítio cerâmico a céu aberto 

SP00668 Jaraguá 2 Sítio lítico a céu aberto 

SP00989 Sítio Petybon/ 
Fábrica de Louças Santa 
Catarina 

Sítio Histórico industrial, do início do século XX. 
Primeira fábrica de louças do Brasil. 

SP01095 Casa de Ferroviário 1 Sítio Histórico associado a exemplares de 
habitações construídos pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

SP01096 São Miguel Paulista 1 Sítio multicomponencial, apresentando material 
cerâmico. 

SP01211 Petybon/ 
Fábrica de louças Santa 
Catarina 

Sítio histórico, do início do sec. XX Primeira 
fábrica de louças do Brasil. 

SP01235 Jaraguá Clube s/ inf. 

SP01265 Vale clandestina do 
cemitério de Perus/ 
CEMITÉRIO DOM BOSCO 

Sítio arqueológico histórico constituído de 
vestígios arqueológicos ósseos. 

SP01266 

Nova Luz/ 
Quadra 49-Setor 8-Campos 
Elíseos. 

Área recém-demolida contendo em 
subsuperfície vestígios construtivos de 
alvenaria e de concreto armado, englobando 
um intervalo histórico da transição do Séc. XIX-
XX até os anos da 1961-1962, com a 
construção do Terminal Rodoviário da Luz. 
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Código do Sítio 
Nome do Sítio 
CNSA/IPHAN 

Características 

SP01280 

Jardim Princesa 2 

Caracterizado por fragmentos de utensílios 
cerâmicos pré-históricos associados ás 
populações indígenas do tronco linguístico tupi 
guarani 

SP01281 Jardim Princesa 1 Caracterizado por fragmentos de utensílios 
cerâmicos pré-históricos associados ás 
populações indígenas do tronco linguístico tupi 
guarani 

SP01418 Sítio Reservatório 
Cantareiras 01 

Complexo de abastecimento de água, 
composto por residências, reservatório. 

SP01419 Sítio Fazenda Santa Maria 
01 

edificações oitocentistas em taipa de pilão, 
alvenaria de tijolos e estruturas em pedra seca. 
Apresenta sede assobradada, capela anexa, 
residências gravitárias, patamares, estrada e 
gruta votiva. 

SP01422 Sítio Bananal 01 Sítio resgatado. Conjunto arquitetônico 
composto por capela, unidades residenciais e 
fragmentos de cerâmica de produção regional 
e faiança de procedência europeia, dispersos 
em superfície. 

SP01464 Sítio Arqueológico Cavas 
de Mineração 1 

Apresentam atividade mineradora aurífera, 
local das primeiras atividades de mineração de 
ouro no Brasil, iniciadas no século XVI. 

SP01465 Sítio Arqueológico Cavas 
de Mineração 2 

Representam atividade mineradora aurífera, 
local das primeiras atividades de mineração de 
ouro no Brasil, iniciadas no século XVI. 

SP01466 
Sítio Arqueológico Cavas 
de Mineração 3 

A cava ainda mantém o característico aspecto 
em forma de “V”, o fundo estreito e chato, e 
paredes abruptas. 

SP01467 Sítio Arqueológico Cavas 
de Mineração 4 

A altura dos cortes é estimada em cerca de 10 
a 15 m, e a largura medida é superior a 15 m 
na base da cava. 

Carapicuíba 

SP00963 Flamboyant Sítio cerâmico a céu aberto 

SP00991 Aldeia de Carapicuíba Aldeamento jesuítico dos séculos XVI, XVII 
e reocupados no século XVIII. 
Cotia 

SP01038 
Cotia-01 

Sítio histórico com presença de arrimos de 
pedra. Com concentração de telhas e tijolos 
associados. 

Embu 

SP00669 Fazenda Búfalo Sítio cerâmico a céu aberto. 

SP00964 Sete Lagoas Sítio cerâmico a céu aberto. 

SP00990 Calu Casa bandeirista do século XVIII com 
ocupação até o início do século XX. 

Guarulhos 

00015 Sítio Cavas de Mineração 
01 

Trata-se de uma área localizada nas 
adjacências do Geoparque de Guarulhos, na 
qual foram encontradas duas cavas de 
mineração em morro. Ao pé da elevação há 
uma drenagem denominada Ribeirão das 
Lavras. 
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SP01045 Garimpo de Ouro do 
Ribeirão das Lavras 

Sítio histórico de mineração de ouro com 
evidências de uso e ocupação do espaço 
desde o início do século XVII. 

SP01420 Sítio Arqueológico 
Candinha 01 

Sítio Arqueológico de natureza colonial 
associado à unidade produtiva sob trabalho 
escravo. É composto por edificação sede 
assobradada, moradia e ruínas gravitárias, 
em alvenaria de tijolos e taipa de pilão, 

SP01421 Sítio InterCement 01 Sítio arqueológico de natureza histórica, 
composto por estruturas em dois patamares, 
com alicerces de pedra seca e bolsões de 
descarte de material – cerâmico de 
produção regional, envoltório á córrego 
encachoeirado. 

SP01423 Sítio Itauberaba 01 Trata-se de conjunto de edificações de 
feição rural oriundo da primeira metade do 
século XX, localizado na estrada Itaberaba, 
município de Guarulhos. Antigamente este 
local pertencia à Fazenda Roseiral 

SP01424 Sítio Cabuçu 01 Sítio arqueológico de natureza histórica 
composto por área de descarte de vestígios 
domésticos. Já regatado. 

Itapevi 

SP01136 Eurofarma - I Sítio histórico com uma área de 1648.50 m2 
conformando uma forma elíptica com eixos 
de 70 x 30 m respectivamente orientados 
NW-SE e NE-SW. Apresentado material 
lítico relacionado com histórico. 

SP01137 Eurofarma - II Estrutura de alvenaria de tijolos maciços e 
argamassa de argila, pertencente a um forno 
de olaria datado do início a meados do Séc. 
XX. 

SP01138 Eurofarma - III Área de planície de várzea associada ao 
sopé de uma colina de relevo abrupto 
adjacente ao seu flanco S. 

SP01139 Eurofarma - IV Sítio histórico situado no limite E da 
propriedade da Eurofarma, na área de 
entrada de uma propriedade vizinha, onde 
indícios arqueológicos históricos 
(fragmentos de cerâmica, telha goiva e raras 
peças metálicas, vítrea ou lítica) 
espalhavam-se por 60 m2. 

São Bernardo do Campo 

SP01060 Chácara Cayres Antigo lote de imigrantes italianos-
provavelmente da família Odorizzi - foi 
comprado por Aurélio da Fonseca F. Cayres, 
na década de 1940. Passou a ser utilizado 
como local de lazer e para pequenas 
atividades agropecuárias e produção de 
vinho. 

Fonte: CNSA/IPHAN, 2021. 
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A Tabela 5.2.2 mostra o número de sítios arqueológicos registrados por município da RMSP 

totalizando 44 sítios arqueológicos registrados. 

TABELA 5.2.2 – Sítios arqueológicos na RMSP 
Município Quantidade de Sítios 

São Paulo 27 

Arujá 0 

Barueri 0 

Biritiba Mirim 0 

Caieiras 0 

Cajamar 0 

Carapicuíba 2 

Cotia 1 

Diadema 0 

Embu 3 

Embu-Guaçu 0 

Ferraz de Vasconcelos 0 

Francisco Morato 0 

Franco da Rocha 0 

Guararema 0 

Guarulhos 6 

Itapecerica da Serra 0 

Itapevi 4 

Itaquaquecetuba 0 

Jandira 0 

Juquitiba 0 

Mairiporã 0 

Mauá 0 

Mogi das Cruzes 0 

Osasco 0 

Pirapora do Bom Jesus 0 

Poá 0 

Ribeirão Pires 0 

Rio Grande da Serra 0 

Salesópolis 0 

Santa Isabel 0 

Santana do Parnaíba 0 

Santo André 0 

São Bernardo do Campo 1 

São Caetano do Sul 0 

São Lourenço da Serra 0 

Suzano 0 

Taboão da Serra 0 

Vargem Grande Paulista 0 

Fonte: CNSA/IPHAN, 2021. 
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FIGURA 5.2.3 – Mapa da Região Metropolitana com sítios arqueológicos identificados.
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5.3. BENS CULTURAIS EM SANTA ISABEL  

O conceito de bem cultural foi bastante ampliado pela Constituição de 1988, e expressa um 

longo processo de ressignificação que inclui as inúmeras áreas do conhecimento, se trata de 

uma concepção em processo de definição, e que envolve perspectiva multidisciplinar, 

considerando que cada período da história está voltado para determinados interesses que 

vão, de alguma forma, alterar e interferir no significado que podemos dar ao termo bem 

cultural4. 

No município de Santa Isabel não há um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional - IPHAN, e nem pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT. Também não 

foram identificados bens tombados em âmbito municipal. 

  

 
4 http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/79/bem-cultural 
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6. MÉTODO E PROCEDIMENTOS 
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com o desenvolvimento desta 

pesquisa arqueológica abordando as principais conclusões obtidas por meio de dados 

secundários e incluindo as atividades decorrentes dos trabalhos de campo.  

6.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

Entre os dias 02 a 05 de março de 2021 foi efetuado o levantamento de campo na área 
diretamente afetada - ADA pelo empreendimento proposto, referente à implantação da 
Ampliação da Extração mineral de gnaisse da PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE 
PEDRAS EM GERAL LTDA, localizado no município de Santa Isabel - SP. 

A área onde foi desenvolvida esta Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico está 

situada na bacia hidrográfica do rio Paraitinga, inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul, especificamente em sua cabeceira nas proximidades dos divisores de água com a 

Bacia Hidrográfica do Alto Rio Tietê. Neste local dominam relevo de morros altos e com 

declividades acentuadas, sustentados por rochas cristalinas, que se estendem pelas terras no 

Planalto Atlântico. As vertentes dos morros apresentam perfis convexos no terço superior e 

retilíneos e côncavos nos setores inferiores das vertentes. Estas vertentes são recortadas por 

drenagens de primeira e segunda ordens, com padrão tipicamente dendrítico a paralelo, com 

forte controle estrutural, apresentando alta densidade, com planícies aluviais restritas. Os 

fundos de vale são bem entalhados, com cabeceiras sulcadas em anfiteatros e nascentes 

perenes nos locais onde restam matas preservadas. 

No local onde foram realizadas as intervenções arqueológicas, por meio de sondagens e 

caminhamentos, identificou-se o Cambissolo Háplico, além de Neossolo Litólico e 

afloramentos rochosos. A morfologia é formada por morros com alta declividade, com 

presença de matacões nos pontos mais elevadas e de maior declividade. Em toda extensão 

da ADA foram constatadas grande amplitude topográfica e forte declividade que dificultaram 

o deslocamento e acesso aos pontos propostos para prospecção no PAIPA.  

De modo geral, a maior parte da área está inserida em um conjunto de morros sustentados 

por gnaisse, que em alguns casos estão parcialmente recobertos por depósitos antrópicos ou 

intercalados por fundos de vale assoreados com depósitos coluviais. 

Os morros de gnaisse possuem elevada altitude (acima de 650 m), vertentes íngremes e 

retilíneas (15º de declividade em 400 m de extensão), e espessos perfis de alteração (com 

mais de 10 m de espessura). Os vales estão inseridos entre os morros e são marcados por 

rupturas côncavas no modelado de relevo, possuem formato de fundo plano e encontram-se 

assoreados por vários centímetros de colúvios (mais de 30 cm), que foram transportados das 

vertentes próximas. Em locais específicos ocorre o acúmulo de material movimentado por 

ação humana, que formou depósitos variados com solos e rochas vindas da área de lavra 

(depósito de material estéril) e alterou o modelado, que passou de retilíneo para plano, fato 

bem visível na paisagem onde observa-se rupturas convexas nas bordas dos depósitos. 

A associação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS ocupa a 

maior parte da área, se distribuindo do topo à baixa vertente ao longo dos morros gnáissicos. 
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Segundo o SiBCS, os Cambissolos são definidos como “[...] solos constituídos por material 

mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (exceto 

hístico com 40 cm ou mais de espessura) ou horizonte A chernozêmico quando o B incipiente 

apresentar argila de atividade alta e saturação por bases alta.” (EMBRAPA, 2018, p. 175). Por 

sua vez, o Neossolo Litólico é conceituado como um solo com:[...] contato lítico ou lítico 

fragmentário dentro de 50 cm a partir da superfície, apresentando horizonte A ou hístico 

assente diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% 

(por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos grosseiros (por exemplo, 

cascalheira de quartzo) com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões). 

Admitem um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a nenhum tipo 

de horizonte B diagnóstico. (EMBRAPA, 2018, p. 287) 

A primeira ordem é mais comum e possui maior abrangência espacial, apresentando 

características similares ao longo de toda a área, exceto a profundidade da alterita, que em 

alguns casos está mais próxima da superfície. A segunda ordem ocorre de modo pontual em 

locais ao longo das vertentes ou topos, e geralmente está associada a presença de matacões 

ou afloramento de rocha. 

São solos de coloração bruno e bruno-forte (matiz 7,5YR), com manchas de cor vermelho e 

vermelho-escuro em profundidade (matiz 2,5YR), e textura siltosa com grãos de areia média 

e grossa e pequeno incremento de argila em subsuperfície. A estrutura se organiza em blocos 

poliédricos subangulares de até 5 cm de diâmetro e grau de desenvolvimento de moderado a 

pouco, que passa a uma organização apédica em profundidade, onde predomina a estrutura 

bandada herdada da rocha metamórfica. A porosidade principal em superfície é a tubular, que 

dá lugar ao arranjo fissural e acompanha as modificações na estrutura. Estas características 

pedológicas exibem horizontes de solo incipientes, com presença da alterita em subsuperfície 

com presença de fragmentos de rocha angulosos e intemperizados. 

A avaliação do relevo e dos recursos naturais existentes na região oferece algumas pistas 

sobre ocupações pretéritas de grupos humanos e de suas interações com a paisagem. A 

geomorfologia, especialmente, é uma ciência importante para análises espaciais em 

arqueologia. A análise das formas de relevo tem provado ser uma valiosa ferramenta para a 

compreensão dos assentamentos humanos ao longo do tempo e sua interação com a 

paisagem (CARIA, 2012).  

O Alto vale do Paraíba e cercanias, é um importante local do ponto de vista arqueológico e 

histórico-geográfico, constituindo-se como um corredor de passagem que ligava os campos 

de Piratininga ao vale do Paraíba e à Serra do Mar, nas proximidades da região de Paraibuna, 

sendo essa uma rota utilizada pelos primeiros habitantes da região.. 

A confirmação da hipótese de uma ocupação mais antiga do Vale do Paraíba Paulista foi 

possível com a descoberta de material arqueológico relacionado a grupos caçadores-coletores 

no município de São José dos Campos por Tibiriça, em 1936, e, por Caldarelli, entre 2001-

2002, que estariam associados a Tradição Umbu.  E a posterior descoberta de material lítico 

lascado nos Sítios Carcará e Pica-pau Amarelo, no mesmo município reforçou essa ideia 

(LOPES, 2014).  
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Caldarelli (2003) foi responsável pelo diagnóstico ambiental para a implantação da Rodovia 

Governador Carvalho Pinto, entre os anos de 1991 e 1993. Após o resgate do material 

arqueológico no trecho de Guararema a Taubaté e de suas análises, a autora procurou 

relacioná-lo às tradições arqueológicas presentes na região, bem como compreender a que 

etnias se relacionavam ou quais tipos de relação essas tribos mantinham entre si e entre os 

colonizadores. 

De acordo com Abreu (1977) e com Lopes (2014) os grupos indígenas do Vale do Paraíba 

foram divididos em duas categorias: Tupis e Tapuias. Os Tapuias eram considerados 

“bárbaros”, viveram no interior (sertão) e estavam associados ao tronco Jê.  

Para Abreu (1977), Potiguaras, Tabajaras, Caetés, Tupinambás, Tupiniquins, Tememimós, 

Carijós e Tamoios eram tribos Tupis. E aos Tapuias / “Gês” estariam associados os grupos 

Botucudos (descendentes dos Aimorés), Goitacás, Coroados e Puris. Goitacás seria uma das 

definições para Tupi, segundo Caldarelli (2003), em oposição à discussão feita por Abreu 

(1977). 

Caldarelli (2003) e Lopes (2014) chamam a atenção para a confusão linguística dos 

portugueses ao darem nomes às tribos e por não “enxergarem” as diferenças físicas e culturais 

entre elas. 

Portanto, nos levantamentos de campo realizados, considerou-se a localização do 

empreendimento, inserido na bacia rio Alto Paraíba do Sul (divisa com Alto Tietê) como 

importante aspecto para avaliação do potencial arqueológico da área de estudo. Embora 

diversos autores como Morais (1999/2000), Afonso (2008) e Caldarelli (2003) tenham 

apontado para o grande potencial arqueológico desta área nenhum vestígio arqueológico de 

ocupação foi identificado no trabalho de campo realizado. Tal fato se deve ao seu grau de 

degradação e sua localização em área com lata declividade. 

A interação entre os grupos humanos e a paisagem, sobretudo em termos de utilização dos 

recursos naturais disponíveis e a transformação da paisagem, orientou este trabalho de 

prospecção arqueológica. Se, por um lado, a área favorecia em grande medida a ocupação 

por grupos pré-históricos e históricos, dados os recursos naturais disponíveis, por outro, estes 

mesmos recursos favoreceram a reocupação do espaço com novas utilizações. Isso significa 

que houve releitura da paisagem pelos diferentes grupos em momentos distintos visando usos 

e aproveitamentos diversos, tal qual apontaram Netting (1986) e Moran (1994). Os grupos 

atuais, contemporâneos, ocuparam o espaço à sua maneira e necessidade, ora praticando a 

agricultura e pecuária, ora minerando, ora urbanizando, ora criando aglomerados industriais. 

Traços e vestígios do passado, que porventura estivessem marcando o espaço e a paisagem, 

deram lugar a esse novo aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Se por um lado a 

ocupação pré-histórica teve um elevado potencial de ocorrência, por outro, sua preservação 

foi comprometida, de certo modo, pelo próprio ambiente, cujos recursos naturais, em 

momentos posteriores, foram utilizados para outros fins e, desta forma, influenciando na 

perpetuação dos traços dos grupos pretéritos, como por exemplo, o processo de expansão 

urbana e a utilização da área para extração mineral. 
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6.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO 

O objetivo do levantamento de campo foi pesquisar in loco, na área diretamente afetada pelo 
empreendimento proposto, a ocorrência de vestígios e sítios arqueológicos. 

Os procedimentos de campo consistiram no reconhecimento da área por meio de 
caminhamentos sistemáticos e assistemáticos pelo arqueólogo e a equipe de campo e 
realização de prospecções na ADA. 

O trabalho de campo foi realizado em área de morros altos e com alta declividade. O cenário 
atual da ADA, identificado no trabalho de campo, revelou uma área antropizada, marcada por 
um terreno que ocupa uma área de 56,56ha, localizada em área ocupada preteritamente por 
propriedades rurais, e trechos onde ocorre atividade de mineração. A cobertura do solo 
predominante é a pastagem abandonada onde dominam capim alto e em áreas de fundo de 
vale e com alta declividade ocorrem fragmentos de Mata Atlântica. 

Foram percorridos os limites da ADA e realizados os furos com cavadeiras manuais em 33 
pontos e 2 retilinizações de perfil (pontos 6 e 7), das 46 prospecções previstas no PAIPA. 
Onze pontos foram vistoriados. Os pontos 13, 15, 16, 17 e 24 recaíram sobre o depósito de 
material estéril, o ponto 10 recaiu sobre a área da britagem, os pontos 1 e 37 recaíram sobre 
o leito de estrada carroçável com piso rochoso impenetrável, o ponto 36 recaiu sobre 
afloramento rochoso e o ponto 41 e 35 estavam locados em local com altíssima declividade 
onde não foi possível realizar o acesso.  O ponto 35 foi deslocado para outra porção da ADA, 
onde a declividade permitiu sua execução. O ponto 41 consta no mapa fora do limite da ADA, 
mostrando que este local foi o limite alcançado pela equipe de arqueologia em campo. Durante 
o caminhamento para o deslocamento entre os pontos, toda a superfície era vistoriada à 
procura de vestígios arqueológicos. Esta orientação de procedimento foi repassada aos 
auxiliares de campo, que ficaram sempre atentos às recomendações. Além disso, foram 
vistoriados os diversos cortes identificados no perímetro estudado. 

Para a abertura sistemática das prospecções foram utilizadas cavadeiras manuais, com 
triagem dos sedimentos para verificação da ocorrência de vestígios arqueológicos. Em todos 
os pontos tradados foram realizadas anotações nas fichas de campo, registros fotográficos e 
tomadas as coordenadas UTM por meio de GPS. 

Os caminhamentos totalizaram cerca de 20 km percorridos. Utilizou-se aparelho GPS portátil 

para orientação dos locais indicados em mapa, previamente elaborado, e para gravação das 

trilhas e pontos de controle. Por meio dos caminhamentos, verificou-se o alto grau de 

antropização de parte da área onde se pretende a implantação do empreendimento.  

Nos 33 pontos prospectados e nos dois perfis retilinizados verificaram-se cuidadosamente 
diferentes aspectos do solo, com a observação das principais características pedológicas dos 
seus horizontes (cor, textura, nível de compactação, plasticidade etc.), não se constatando a 
presença de vestígios de natureza arqueológica.  

Na maioria das prospecções a profundidade foi relativamente baixa, visto que a rocha alterada 
era alcançada em baixa profundidade devido as características naturais identificadas na 
classe de solo dominante na ADA, o Cambissolo Háplico e o Neossolo Litólico.   As sondagens 
alcançaram, em geral, profundidades em torno de 45cm, sendo as maiores profundidades 
atingidas nos pontos 19 e 31 (65 cm) e a menor no ponto 32 (10 cm). O solo apresentou 
pequena variação de cor, sendo marrom nos primeiros 15 a 20cm, devido a presença de 
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camada orgânica, e, abaixo desta camada orgânica foram identificados horizontes vermelho 
amarelos muitas vezes com presença de fragmentos de rocha angulosos bem intemperizados. 
A rocha alterada (alterita) encontrava-se em subsuperfície, com profundidade média em torno 
de 45cm, variando para mais ou para menos, dependendo da posição da prospecção na 
vertente. 

No gráfico apresentado na Figura 6.2.1 pode-se observar a distribuição das profundidades 

atingidas na ADA. 

  
FIGURA 6.2.1 – Profundidades atingidas na prospecção na ADA. 
 
Em nenhum dos pontos tradados foi constatada a presença de material de interesse 
arqueológico.  

Embora o elevado potencial arqueológico da área tenha sido aferido pela bibliografia de 
reconhecimento regional, entende-se que um dos fatores intervenientes junto aos resultados 
negativos nos levantamentos de campo se deve à antropização da ADA e da AID com 
desenvolvimento prioritariamente de áreas de expansão urbana, pequenas propriedades, 
atividades industriais e características naturais do terreno que apresenta alta declividade.  

Os registros fotográficos realizados na ADA (Fotos 6.2.1 a 6.2.56), a seguir mostram o trabalho 
de intervenção arqueológica que foi realizado e as principais características identificadas no 
local. Na Figura 6.2.1. estão representados em imagem de satélite georreferenciada a malha 
de 33 pontos que foi executada, 2 retilinizações de perfil e 11 vistorias e o caminhamento 
realizado na ADA. 
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Foto 6.2.1 – Vista geral da ADA onde dominam cobertura vegetal de Mata 
Atlântica em local com alta declividade. 

 
 

 
Foto 6.2.2 – Setor da ADA ocupado por capim braquiária em primeiro plano. 
Ao fundo morros cobertos por Mata Atlântica. 
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Foto 6.2.3 – Setor da área ocupado por capim braquiária com fundo de vale 
com mata ciliar em alta declividade. Ao fundo morros cobertos por Mata 
Atlântica. 
 
 

 

 
Foto 6.2.4 – Interior da mata fechada com presença de cipós, lhanas, 
arbustos espinhosos que dificultam o deslocamento, além da alta declividade. 
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Foto 6.2.5 – Detalhe do interior da Mata Atlântica na ADA. 
 
 
 

 
Foto 6.2.6 – Área de mata no interior da ADA. 
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Foto 6.2.7 – Setor da área ocupado por capim braquiária com fundo de vale 
com mata ciliar em alta declividade. Ao fundo morros cobertos por Mata 
Atlântica. 
 
 
 

 
Foto 6.2.8 – Setor da área ocupado por capim braquiária com fundo de vale 
com mata ciliar em alta declividade. Ao fundo morros cobertos por Mata 
Atlântica. 
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Foto 6.2.9 – Estrada de terra que corta a ADA no sentido N-S. 
 
 

 
 

 
Foto 6.2.10 – Área ocupada pelo depósito de estéril onde é disposto solo e 
rochas não utilizadas pela mineração. 
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Foto 6.2.11 – Área de aterro ocupada pelo depósito de estéril onde é disposto 
solo e rochas não utilizadas pela mineração. 
 
 
 

 
Foto 6.2.12 – Patamar rebaixado onde encontra-se a Britagem. 
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Foto 6.2.13 – Detalhe da britagem. 
 
 
 

 
Foto 6.2.14 – Um dos diversos afloramentos de rocha identificados na ADA. 
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Foto 6.2.15 – – Um dos diversos afloramentos de rocha identificados na ADA. 
Neste local ocorre curso d’água que drena por local com alta declividade. 
 
 
 

 
Foto 6.2.16 – Corte em acesso no interior da ADA onde aparece a rocha 
alterada. 
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Foto 6.2.17 – Ponto que recaiu sobre o depósito de material estéril, aterrado 
por solo e rocha. 
 
 
 

 
Foto 6.2.18 – Corte no terreno no depósito de estéril onde recaiu ponto de 
prospecção. 
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Foto 6.2.19 – Corte no terreno no depósito de estéril onde recaiu ponto de 
prospecção. 
 
 

 
Foto 6.2.20 – Patamar rebaixado na ADA onde encontra-se galpão destinado 
a disposição de material da pedreira. A área encontra-se aterrada com brita 
impossibilitando a prospecção. 
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Foto 6.2.21 – Patamar rebaixado na ADA onde encontra-se área de britagem. 
A área encontra-se aterrada com brita impossibilitando a prospecção. 
 
 

 
Foto 6.2.22 – Leito de estrada que atravessa a ADA na porção oeste onde 
recaiu ponto de prospecção. 
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Foto 6.2.23 – Ponto que recaiu sobre o depósito de material estéril, aterrado 
por solo e rocha. 
 
 

 
Foto 6.2.24 – Limpeza para execução da prospecção em meio à vegetação 
de Mata Atlântica. 
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Foto 6.2.25 – Limpeza para execução da prospecção em meio ao capim 
braquiária. 

 
 

 
Foto 6.2.26 – Limpeza para execução da prospecção em meio ao capim 
braquiária. 
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Foto 6.2.27 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  

 
 
 
 
 

 
Foto 6.2.28 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  
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Foto 6.2.29 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  
 

 
 
 
 

 
Foto 6.2.30 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  
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Foto 6.2.31 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  

 
 

 
Foto 6.2.32 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  
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Foto 6.2.33 – Escavação com cavadeira manual para verificação da presença 
de vestígio arqueológico.  

 
 

 
Foto 6.2.34 – Medição para verificação da profundidade atingida. 
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Foto 6.2.35 – Medição para verificação da profundidade atingida. 

 
 
 
 

 
Foto 6.2.36 – Medição para verificação da profundidade atingida. 
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Foto 6.2.37– Medição para verificação da profundidade atingida. 

 
 
 
 

 
Foto 6.2.38 – Medição para verificação da profundidade atingida. 
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Foto 6.2.39 – Medição para verificação da profundidade atingida. 
 
 
 

 

 
Foto 6.2.40 – Retilinização de perfil em corte identificado na ADA. Abaixo dos 
50cm inicia-se a rocha alterada. 
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Foto 6.2.41 – Retilinização de perfil em corte identificado na ADA. Abaixo dos 
70cm inicia-se a rocha alterada. 

 
 

 
Foto 6.2.42 – Vistoria do perfil retilinizado onde foi identificado “stone line” 
com presença de fragmentos angulosos de quartzo em meio a rocha alterada. 
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Foto 6.2.43 – Georreferenciamento com GPS dos pontos prospectados e das 
trilhas percorridas na ADA. 
  

 
 

 
Foto 6.2.44 – Caminhamento realizado na ADA com registro das trilhas 
percorridas por meio de GPS 
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Foto 6.2.45 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
 
 

 
Foto 6.2.46 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
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Foto 6.2.47 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
 
 
 
 

 
Foto 6.2.48 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
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Foto 6.2.49 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
 
 
 

 
Foto 6.2.50 – Verificação detalhada do solo prospectado.  
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Foto 6.2.51 – Fragmento de rocha intemperizada. 

 
 

 

 
Foto 6.2.52 – Fragmento de rocha intemperizada. 
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Foto 6.2.53 – Fragmento de rocha intemperizada. 
 
 

 
 

 
Foto 6.2.54 – Verificação do solo prospectado. 
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Foto 6.2.55 – Verificação do solo prospectado evidenciando a rocha alterada 
com presença de quartzo intemperizado. 
 
 
 

 

 
Foto 6.2.56 – Verificação do solo prospectado com presença de rocha 
alterada de gnaisse. 
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Conforme as observações de campo, durante as prospecções interventivas e 

caminhamentos sistemáticos efetuados entre os pontos de sondagem, não 

foram encontrados vestígios que apontassem para a ocupação humana pretérita 

na área. A ausência de identificação de material arqueológico pode estar 

relacionada ao fato de a área já se encontrar bastante alterada, estando a 

paisagem original descaracterizada em diversos setores, além de das condições 

naturais com morros elevados e com alta declividade. Basicamente, as 

sondagens realizadas apresentaram resultados semelhantes.  

Na Tabela 6.2.1 estão apresentados os resultados obtidos nos levantamentos 

de campo, com as informações relativas à localização dos pontos coletados por 

meio de GPS (coordenadas UTM), presença ou não de vestígios arqueológicos, 

posição da sondagem na vertente, uso e cobertura do solo, profundidade das 

sondagens arqueológicas alcançadas, coloração, textura e grau de compactação 

do solo. 
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TABELA 6.2.1. – Descrição dos pontos prospectados e vistoriados 

Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

1 
377257,718 7416156,345 Média vertente, solo 

exposto 
Vistoria -  

 
Negativo 
(leito de 
estrada) 

2 
377058,096 7416053,92 

Média vertente, 
área de 

revegetação da 
pedreira 

Prospecção 49 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

3 
377160,815 7416056,658 Média vertente, 

pastagem 
Prospecção 32 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

4 377252,386 7416059,855 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 40 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

5 376858,43 7415957,14 
Baixa vertente, 

pastagem e solo 
exposto 

Prospecção 55 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

6 
377047,286 7415952,513 Baixa vertente, 

pastagem 
Retilinização 

de Perfil 
100 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

7 
377151,623 7415957,257 

Média vertente, 
pastagem, divisa 

com a mata 

Retilinização 
de Perfil 

75 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

8 
377261,141 7415953,628 

Média vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 53 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

Página: 931



 
                                                                                                                    

 Rua Carlo Carra, 103 Vila Santa Catarina 
           São Paulo – SP CEP 04367-000 

              Tel: 11-98555-1300 
jceconsultoriaambiental@gmail.com.br 

             

 

69 
 

Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

9 377380,61 7415958,053 
Baixa vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 52 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

10 
376663,189 7415869,474 Média vertente, solo 

exposto 
Vistoria  - 

  Negativo 
(britagem) 

11 
376958,186 7415861,416 

Média vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 51 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

12 377059,638 7415856,503 Média vertente, 
pastagem 

Prospecção 42 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

13 
377184,37 7415854,883 

Baixa vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria - 

  

Negativo 
(corte alta 

declividade 
em rocha) 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

14 377389,033 7415854,702 
Média vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 29 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

15 
376465,006 7415754,873 Média vertente, solo 

exposto 
Vistoria - 

  
Negativo 

(depósito de 
estéril) 

16 
376584,109 7415753,987 Média vertente, solo 

exposto 
Vistoria - 

  
Negativo 

(depósito de 
estéril) 

17 
376661,586 7415755,409 Média vertente, solo 

exposto 
Vistoria - 

  
Negativo 

(depósito de 
estéril) 

18 376808,647 7415760,845 Média vertente, 
pastagem 

Prospecção 35 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

19 
376958,522 7415759,769 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria 

65 
 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

20 377058,737 7415755,953 Média vertente, 
pastagem 

Vistoria 24 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

21 
377255,763 7415751,945 

Média vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 52 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

22 
377342,188 7415759,196 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 36 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

23 
376552,651 7415652,738 Média vertente, 

pastagem 
Prospecção 52 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

24 
376658,321 7415656,722 Alta vertente, solo 

exposto 
Vistoria - 

  
Negativo 

(depósito de 
estéril) 

25 
376863,466 7415659,763 

Média vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 42 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

26 376954,603 7415653,436 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 26 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

27 
377059,034 7415658,846 Alta vertente, 

pastagem 
Prospecção 35 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

28 377158,927 7415656,798 Alta vertente, 
pastagem 

Prospecção 38 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

29 
377260,756 7415655,541 Alta vertente, 

pastagem 
Vistoria 51 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

30 
376659,763 7415557,52 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 60 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

31 
376759,061 7415553,256 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 65 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

32 376859,23 7415554,756 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 10 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

33 
376961,216 7415559,15 

Baixa vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 60 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

34 
377062,088 7415562,205 

Média vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 60 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

35 
377130,671 7415870,714 Alta vertente, 

pastagem 
Prospecção 47 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
(inacessível-

alta 
declividade) 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

36 
376562,374 7415455,832 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria - 

  
Negativo 
(rocha 

impenetrável) 

37 
376656,209 7415456,838 Alta vertente, solo 

exposto 
Vistoria - 

  
Negativo 
(leito de 
estrada) 

38 376755,282 7415454,897 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 
39 
 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

39 
376852,862 7415460,362 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria 44 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

40 
376958,027 7415475,633 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria 61 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 
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Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

41 376473,604 7415313,688 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Vistoria -   

Negativo 
(inacessível-

alta 
declividade) 

42 
376557,987 7415356,914 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria 50 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

43 
376659,053 7415361,08 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Vistoria 48 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

44 
376757,552 7415354,373 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 40 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

Página: 939



 
                                                                                                                    

 Rua Carlo Carra, 103 Vila Santa Catarina 
           São Paulo – SP CEP 04367-000 

              Tel: 11-98555-1300 
jceconsultoriaambiental@gmail.com.br 

             

 

77 
 

Ponto 
Coordenadas UTM1 Compartimentação 

do relevo e uso do 
solo 

Tipo de 
Intervenção 

Profundidade 
(cm) 

 Solo 
Resultado2 

Leste (E) Norte (N) Coloração Característica 

45 376557,486 7415257,917 
Alta vertente, 

vegetação de Mata 
Atlântica 

Prospecção 34 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

46 
376651,678 7415277,196 

Alta vertente, 
vegetação de Mata 

Atlântica 
Prospecção 12 

Cores bruno e bruno-

forte (matiz 7,5YR) no 

horizonte superficial e 

manchas de cor 

vermelho e vermelho-

escuro em profundidade 

(matiz 2,5YR), 

Solo com matriz argilo arenosa, com os 

primeiros 10 a 15cm com presença de 

raízes e matéria orgânica escassa, com 

grãos de areia média e grossa e pequeno 

incremento de argila em subsuperfície. 

Rocha alterada em baixa profundidade com 

presença de fragmentos de rocha alterada. 

Negativo 

1 Zona 23k; 2 Positivo ou Negativo (para presença de vestígios arqueológicos) 
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7. ESCLARECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS BENS 

CULTURAIS 
Este capítulo traz o trabalho de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

desenvolvido no escopo desta pesquisa arqueológica. 

7.1. OBJETIVOS 

Visando democratizar o conhecimento gerado pela pesquisa arqueológica e 

promover sua difusão, valorização, e, por consequência, a preservação dos 

próprios bens materiais e imateriais por meio integração da sociedade na qual a 

área de estudo se insere se faz necessária a proposição de um conjunto de 

ações para esclarecimento e divulgação entre diferentes comunidades da área 

de estudo. 

O IPHAN (2014, p.19) destaca que: 

A experiência acumulada de iniciativas bem-sucedidas, bem como o 

alinhamento com preceitos extraídos das reflexões de educadores e 

profissionais das ciências humanas, permitem identificar certos princípios 

norteadores que amplificam a eficácia do reconhecimento e da apropriação 

dos bens culturais e, por conseguinte, a relevância da implementação dos 

vários instrumentos legais de proteção do Patrimônio Cultural. 

Assim, os objetivos da proposta de estratégias de esclarecimento e divulgação 

dos bens culturais acautelados na ADA são: 

• Incentivar o fortalecimento dos vínculos da comunidade local com o seu 
Patrimônio Cultural; 

• Incentivar a participação social na gestão e proteção dos bens culturais;  

• Esclarecer a comunidade sobre o Patrimônio Cultural local como 
estratégia para formação da identidade e consequente valorização e 
preservação dos bens culturais. 

7.2. CONTEÚDO 

No decorrer das ações para esclarecimento e divulgação foi adotada 

metodologia que priorizou o diálogo e visou o envolvimento das pessoas dos 

diferentes públicos alvo e buscando esclarecer os questionamentos por elas 

apresentados. Entretanto, destaca-se que as abordagens darão prioridade aos 

seguintes conteúdos: 

• Patrimônio Cultural; 

• Legislação, preservação e implicações jurídico-legais; e, 

• A profissão do arqueólogo. 
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7.3. AÇÕES DE ESCLARECIMENTO E DIVULGAÇÃO 
Visando envolver a comunidade local na preservação do Patrimônio Cultural 
local foram entregues folhetos e realizou-se explicação sobre o tema por meio 
de palestra aos colaboradores e terceirizados que trabalham no Pedreira 
Dovalle.  

A entrega de folheto ocorreu no dia 05 de março na sede da empresa, para 
funcionários que não puderam comparecer à palestra (evitando aglomerações). 
Também no dia 04 de março de 2021, ao longo do período da tarde, com duração 
de cerca de 2 horas foram distribuídos folhetos no bairro a oeste do 
empreendimento. Foram distribuídos folhetos (Figura 8.3.1) e realizadas 
explanações gerais ao público.  

De forma expositiva interativa, foi explicado o que é Arqueologia e esclarecidas 
dúvidas sobre os conceitos a respeito dessa ciência. Foram transmitidas 
informações referentes ao trabalho do arqueólogo, bem como à diversidade de 
material arqueológico existente no país, em especial no estado de São Paulo e 
na região abrangida pelo alto Vale do Paraíba, onde encontra-se o 
empreendimento.  

O folheto distribuído apresentou a definição de patrimônio cultural material e 
imaterial, ressaltando a importância de sua preservação, bem como exemplos 
de bens tombados em São Vicente, os sítios arqueológicos cadastrados para o 
município e também de bens edificados com valor histórico.  

Também realizou-se palestra no dia 05 de março para os funcionários da 
empresa, na sede da Pedreira Dovalle, com a presença de 11 funcionários. 
Considerando a palestra e os questionamentos realizados pelos funcionários da 
empresa que trabalharão diretamente com a extração mineral, as atividades de 
divulgação tiveram duração de 1h20min. Os questionamentos feitos pelo público 
foram prontamente respondidos pelo arqueólogo responsável pela condução das 
atividades de divulgação do patrimônio cultural. 

A seguir, são apresentadas informações e fotos das palestras, bem como as 
questões apresentadas pelos funcionários da empresa.  

Os comentários e questionamentos feitos são listados a seguir, sendo todos 
respondidos pelo arqueólogo. 

1. As pontas de flecha eram feitas com qual tipo de pedra? 

2. Eles caçavam que tipo de animal (referindo-se ao homem pré-
histórico) 

3. Caso encontre alguma peça desse tipo posso levar para casa? 

4. Qual altura tinham os maiores Sambaquis? 

5. Os Sambaquis serviam apenas para enterrar as pessoas? 

6. O que devemos fazer se encontrar um objeto arqueológico? 

A seguir apresentam-se os registros fotográficos (Fotos 7.3.1 a 7.3.14) 
realizados durante a entrega dos folhetos e realização da palestra aos 
funcionários. Salienta-se que algumas pessoas não autorizaram que fosse feito 
o registro fotográfico da entrega do folheto. Na Figura 7.3.1 apresenta-se o 
modelo do folheto distribuído. A lista de presença dos funcionários na palestra 
está apresentada no ANEXO 1. 
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Foto 7.3.1 – Abordagem ao funcionário da Pedreira Dovalle que não pode 
participar da palestra, com entrega de folheto e explanação sobre o tema 
arqueologia. 
 
 
 

 
Foto 7.3.2 – Abordagem ao funcionário da Pedreira Dovalle que não pode 
participar da palestra, com entrega de folheto e explanação sobre o tema 
arqueologia. 
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Foto 7.3.3 – Abordagem ao funcionário da Pedreira Dovalle que não pode 
participar da palestra, com entrega de folheto e explanação sobre o tema 
arqueologia. 

 

 
Foto 7.3.4 – Abordagem à funcionária da Pedreira Dovalle que não pode 
participar da palestra, com entrega de folheto e explanação sobre o tema 
arqueologia. 
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Foto 7.3.5 – Abordagem às funcionárias da Pedreira Dovalle que não pode 
participar da palestra, com entrega de folheto e explanação sobre o tema 
arqueologia. 
 
 
 

 

 
Foto 7.3.6 – Distribuição de folheto e explicações sobre o tema arqueologia 

no bairro lindeiro ao empreendimento, a oeste da ADA. 
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Foto 7.3.7 – Distribuição de folheto e explicações sobre o tema arqueologia 

no bairro lindeiro ao empreendimento, a oeste da ADA. 
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Foto 7.3.8 – Distribuição de folheto e explicações sobre o tema arqueologia 

no bairro lindeiro ao empreendimento, a oeste da ADA. 

 

 
Foto 7.3.9 – Distribuição de folheto e explicações sobre o tema arqueologia 
no bairro lindeiro ao empreendimento, a oeste da ADA. 
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Foto 7.3.10 – Palestra proferida nas dependências da empresa (na área da 

oficina em local aberto) aos funcionários ligados a extração mineral, 

abordando o tema arqueologia e patrimônio cultural. 

 

 
Foto 7.3.11 – Palestra proferida nas dependências da empresa (na área da 

oficina em local aberto) aos funcionários ligados a extração mineral, 

abordando o tema arqueologia e patrimônio cultural. 
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Foto 7.3.12 – Palestra proferida nas dependências da empresa (na área da 

oficina em local aberto) aos funcionários ligados a extração mineral, 

abordando o tema arqueologia e patrimônio cultural. 

 

 
Foto 7.3.13 – Palestra proferida nas dependências da empresa (na área da 

oficina em local aberto) aos funcionários ligados a extração mineral, 

abordando o tema arqueologia e patrimônio cultural. 
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Foto 7.3.14 – Palestra proferida nas dependências da empresa (na área da 

oficina em local aberto) aos funcionários ligados a extração mineral, 

abordando o tema arqueologia e patrimônio cultural. 
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Divulgação sobre o Patrimônio Cultural de Santa Isabel 

Objetivos:  

Divulgação e esclarecimento das atividades que fazem parte dos estudos arqueológicos5, que foram 
realizados no município de Santa Isabel, no mês de março de 2021, necessários para o licenciamento 
do futuro empreendimento (extração mineral gnaisse para brita). 

O que é arqueologia: 

Arqueologia é a ciência que estuda os artefatos, que são vestígios materiais produzidos pelas 
sociedades passadas, para entender melhor a cultura delas e o modo com interagiam com o meio 
ambiente que habitavam. Quem investiga esses vestígios é o arqueólogo, por meio de artefatos 
construídos pelas populações que habitaram a região no passado, através de instrumentos feitos a 
partir de rochas, cerâmica, vidro, louça, osso, madeira, entre outros. 

  
 

  
Foto 1 de sepultamento em urna de cerâmica (fonte: acervo do museu de Carmo do Rio Claro), Foto 2 Pintura rupestre, 
símbolo do Parque Nacional da Capivara (fonte: http://sabintecnatu.blogspot.com.br/2011/04/parque-nacional-serra-da-
capivara.html), objetos líticos nas Fotos 3 e 4 (fonte: acervo do museu de Carmo do Rio Claro). 

 

 
5 Autorização concedida pelo IPHAN através da Portaria 13 de 22 de fevereiro de 2021 

A forma encontrar esses objetos e marcas deixados pelos nossos antepassados é através do 
trabalho exercido pelo arqueólogo, por meio de escavações e verificações em abrigos, por exemplo. 

Patrimônio Cultural 

São bens de natureza, individuais ou em conjunto, que fazem referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira: I- as formas de expressão, II- os 
modos de  criar, fazer e viver, III- a criações científicas, artísticas e tecnológicas, IV- as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados à manifestações artístico-culturais, V- os 
conjuntos  urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.  

 
Quem é responsável pela gestão do Patrimônio Arqueológico? 

- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

Como a Lei ajuda a proteger o Patrimônio Cultural? 

- Por meio da exigência de estudos arqueológicos e de avaliação de impacto ao patrimônio 
arqueológico brasileiro em áreas que sofrerão intervenção, podendo causar impacto a esse 
patrimônio. 

Quem são os responsáveis por proteger o Patrimônio Cultural?   

- Todos. 

1 2 

3 4 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora a região na qual se insere o empreendimento proposto pela PEDREIRA DOVALLE 

COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA, localizado no Alto curso do Vale do Paraíba, 

próximo aos divisores de água com a bacia hidrográfica do Alto Tietê, apresente grande 

potencial arqueológico, nenhum vestígio arqueológico foi encontrado nos trabalhos 

intensivos de sondagem e caminhamento realizados na ADA. 

Foram realizados caminhamentos por cerca de 20km e 46 intervenções na ADA (33 

prospecções, 11 vistorias e 2 retilinizações de perfis), em uma área de 56,56 ha. Em 

nenhuma das intervenções realizadas foi constatada a presença de vestígios 

arqueológicos.  

A entrega de folhetos e a apresentação do tema à população e colaboradores da empresa, 

bem como a palestra realizada aos funcionários, foram muito bem recebidas, despertando 

o interesse do tema Arqueologia entre os participantes.  

Tendo em vista os resultados obtidos em campo, a equipe técnica que realizou os 

levantamentos arqueológicos recomenda ao IPHAN a emissão da anuência com a emissão 

da manifestação conclusiva para andamento ao licenciamento ambiental junto à CETESB. 
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 Folia de Reis

 Fonte:http://ludmilasaharovsky.com/2013/01/folia-de-reis.html

El Khazneh - Petra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petra

Torre de Piza, Itália
http://www.culturamix.com/turismo/a-famosa-torre-de-pisa/

PATRIMÔNIO CULTURAL
Herança cultural dos povos que é construída, 

transformada e transmitida ao longo do tempo 

pelas gerações.
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PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL

Sítios e estruturas paleontológicas, arqueológicas, culturais, artísticas 

e religiosas, paisagens, traços ou marcas ambientais naturais com 

valor cultural ou religioso. 

Cristo Redentor

Floresta Petrificada – Filadelfia-TO

Parati - RJ

Fonte: http://artesurbanasnet.blogspot.com.br/2011/05/monumentos-

historicos.html

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2013/07/interior-do-

tocantins-abriga-o-maior-monumento-fossilizado-do-

mundo.html

http://www.paraty.com.br/centro_historico.asp
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PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

São os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, 

as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e 
outras tradições.

Capoeira Acarajé

Congado

Fonte: http://www.ilheus24h.com.br/v1/tag/acaraje/
Fonte: 

http://www.arteculturacapoeira.com.br/site/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=53&Itemid=86

Fonte: 

http://amocadocabelocheio.blogspot.com.

br/2009/10/congado.html

Página: 961



Bens culturais e naturais considerados excepcionais para a 
humanidade.

PATRIMÔNIO MUNDIAL

Pirâmides Gize/Egito Centro Histórico de Roma/Itália

Monte Acrópoles/Grécia Grande Muralha/ China

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Mundial
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Bens culturais e naturais considerados excepcionais para a 
humanidade.

PATRIMÔNIO MUNDIAL

Ouro Preto/MG Centro Histórico de Salvador/BA

Plano Piloto Brasília /DF Parque Nacional da Serra da 

Capivara/PI

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_do_Patrim%C3%B4nio_Mundial_no_Brasil
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Compreende todos os objetos e lugares com indícios de 
atividades humanas no passado.

http://shoreline.ic3lovestheweb.com/backend/med

ia/629200975858AM/sixfour_Archaeology5.JPG

Material Lítico/Pedras

Coleção Sr. Antônio Adauto –

Carmo do Rio Claro/MG
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Compreende todos os objetos e lugares com indícios de 
atividades humanas no passado.

Sepultamentos

Coleção Sr. Antônio Adauto –

Carmo do Rio Claro/MG

Sítio Lapa do Boquete – Vale 

do rio Peruaçu - Januária/MG

Página: 965



PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Compreende todos os objetos e lugares com indícios de 
atividades humanas no passado.

Pinturas e Gravuras Rupestres

Lapa do Sol - Jequitaí/MGSerra da Capivara/PI -
http://sabintecnatu.blogspot.com.br/2011/04/parque-

nacional-serra-da-capivara.html

Monte Alegre/PA -
http://www.santaremconexao.com/2011/06/pra

inha-um-mundo-novo-ser-explorado.html

Lapa do Ballet – Lagoa Santa/MG -
http://sigep.cprm.gov.br/sitio015/sitio015.htm

Lapa dos Desenhos – Vale do Peruaçu/MG 
http://historiadaartecomvoce.blogspot.com.br/2012/02/imag

ens-de-pinturas-rupestres-em-mg.html
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ARQUEOLOGIA

Ciência que estuda o passado do homem a partir 

dos restos materiais e indícios de sua presença.

 A Arqueologia trabalha 

associada a outras áreas 

do conhecimento, 

como antropologia, 

linguística, economia, 

história, geografia, 

geologia, botânica, 

zoologia, anatomia, 

ecologia, física, química, 

sedimentologia etc.
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ARQUEOLOGIA

 Qual é seu objetivo principal?

 Propor um quadro da vida quotidiana das populações a
partir do seu relacionamento com o meio.

 Como assim?
Quando a área foi ocupada?

Quem o ocupou?

Como era o seu estilo de vida?

Como era sua alimentação?

Que tipo de ferramentas, vasilhas, roupas, móveis faziam?

Como fabricavam os instrumentos?

Como eram as casas ou acampamentos?

Qual era sua aparência?

Quais eram as suas doenças e como se tratavam?

Qual era a sua religião ou rituais mágicos?

Porque deixaram o lugar ou desapareceram?

Etc.
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ARQUEOLOGIA

 Tipos: Pré-Histórica e Histórica

 Áreas: Arqueobotânica, Arqueozoologia,
Geoarqueologia, Pintura Rupestre, Lítico,
Antropologia Biológica

 Disciplinas associadas: Antropologia, lingüística,
economia, história, geografia, geologia,
botânica, zoologia, anatomia, odontologia,
ecologia, física, química

Página: 969



VESTÍGIO ARQUEOLÓGICO

Todos os sinais e marcas da presença e da
atividade do homem, bem como do ambiente no
qual ele esteve atuando.
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO

 Um sítio arqueológico é uma zona

descontinuada e delimitada onde seres

humanos viveram, trabalharam ou aí

tiveram qualquer atividade – e onde

indícios físicos resultantes dessa

atividade podem ser recuperados por

arqueólogos.

 Fonte:Feder (2001 apud Bicho, 2006),
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO

1. Habitação

2. Estáveis

3. Ocasionais (acampamentos

4. Depósitos de lixo (ex: sambaquis)

5. Oficinas de trabalho (ex: oficinas líticas)

6. Para preparação de caça (sítios de açougue)

7. Cerimoniais (sítios com cemitérios, pintura rupestre,
ou seja, ligados a atividades não necessariamente
econômicas e de sobrevivência)
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Lapa Pintada – Jequitaí/MG

Capão das Éguas –Prudente de Morais/MG

Sítios Arqueológicos em abrigo sob rocha – ex: Sítios com pinturas rupestres

Lapa do Sol – Jequitaí/MGLapa Pintada – Jequitaí/MG
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Sambaqui Figueirinha I – Central
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Figueirinha_I_Central.JPG

Sítios Arqueológicos a céu aberto – ex: Sambaquis

Zoólito em forma de peixe – Sambaqui Laguna/SC
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL866845-5603,00-

ESTRUTURAS+FEITAS+POR+INDIOS+INDICAM+CULTURA+COMPLEXA

+NO+BRASIL+PREHISTORIC.html

Escavação no Sambaqui de Capelinha – Cajati/SP 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=3&

with_photo_id=5060149&order=date_desc&user=967744

Museu Nacional de Joinville/SC

http://historiaec.blogspot.com.br/
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

SAMBAQUIS:

sítios arqueológicos construídos pelos sambaquieiros [pescadores-coletores] que 

viveram no litoral brasileiro há muitos anos [+/- 4.5000 anos a.C.]

Escultura em forma de tubarão – Sambaqui do RS
http://www.wikiwand.com/pt/Hist%C3%B3ria_do_Rio_Grande_do_Sul

Sambaqui da Tarioba – Macaé/RJ
http://www.museusdorio.com.br/joomla/media/k2/galleries/67/tarioba1.jpg

Sambaqui da Laguna/SC
http://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/antes-de-cabral/SambaquiSilva1.JPG.html
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Compreende todos os objetos e lugares com indícios de 
atividades humanas no passado.

Elementos Históricos

Locomóvel - Jequitaí/MG

Casario - Jequitaí/MG

Casas Velhas – Belo Vale/MG
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Cultura Material

Prato de Porcelana

http://porcelanabrasil.blogspot.com.br/2008/09/sites

-de-loua-em-stios-arqueolgicos.html

Almocafre/ferro

http://www.todocoleccion.net/antigua-herramienta-hierro-forja-rasqueta-almocafre-

etnografia~x23956611

http://api.ning.com/files/SgNDrQJcn60g4pc1qNHaFGodxaCafTO7A

NJMo07KxGd0SjyJ7KeZApIKYrNBmtchPjqCeMfXok31Kh0xCVK2sU3A1

n7iZUwb/Cachimbos.ColeoAquelogicadePirenpolis.JPG

Cachimbos Garrafas de Vidro

https://www.agencia.fiocruz.br/para-arquitetas-campus-da-

funda%C3%A7%C3%A3o-tem-alto-potencial-arqueol%C3%B3gico

Moedas

http://www.sempretops.com/diversos/moedas-antigas-e-

raras/attachment/moeda1735ww5/
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LEGISLAÇÃO

 Lei 3.924 de 1961: Procedimentos de pesquisa 

 Decreto lei 25 de 1937: Tombamento 

 Decreto Lei  3.551 de 2000: Patrimônio   Imaterial

 Portaria SPHAN 07 DE 1988: Procedimentos para a pesquisa

 Portaria IPHAN 230 de 2002: Licenciamento Ambiental

 Resolução CONAMA 01 de 1986: Estudos Ambientais

 Portaria Interministerial 419 de 2011: Estudos e 
Licenciamento 

 Instrução Normativa IPHAN 01 de 2015: Licenciamento 
Ambiental
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ETAPAS DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 Diagnóstico Arqueológico Interventivo

 Prospecção Arqueológica

 Salvamento ou Resgate Arqueológico

 Monitoramento

 Educação Patrimonial
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PROCEDIMENTOS

 Estudo bibliográfico, 

mapas, fotos, 

documentos cartoriais e 

publicações científicas

 Caminhamento na área 

com intervenções no solo

 Descrição e 

caracterização da área

 Avaliação do potencial 

arqueológico da área

 Proposição de medidas 

de proteção aos bens 

encontrados
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PROCEDIMENTOS

Prospecção Arqueológica

 Identificação e delimitação 

de sítios arqueológicos 

 Curadoria do material 

coletado

 Palestras de Educação 

Patrimonial

 Divulgação Científica
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PROCEDIMENTOS

Prospecção Arqueológica na Cajamar
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PROCEDIMENTOS

Resgate Arqueológico

 Limpeza;

 Escavações;

 Topografia;

 Registro;

 Curadoria do material coletado ( limpeza, 

análise e acondicionamento);

 Monitoramento das obras;

 Ações de Educação Patrimonial.
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PROCEDIMENTOS

Resgate Arqueológico

Limpeza Registro

Topografia
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PROCEDIMENTOS
Resgate Arqueológico

Escavação
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CURADORIA DO MATERIAL

http://arqueologiapublicalap.blogspot.com.

br/p/o-que-e-arqueologia.html

http://www.colegiostockler-blog.com/wp-

content/uploads/2012/07/arqueologia.jpg

http://www.araraquara.sp.gov.br/noticia/Noticia.aspx?I

DNoticia=7367

http://marte.museu-goeldi.br/arqueologia/reserva.html
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Bacia Hidrográfica do Alto rio Paraíba do Sul

Patrimônio Arqueológico Regional

FonteGoogle Earth Pro (imagem de 10/08/2019)
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O QUE FAZER AO ACHAR UM VESTÍGIO 
ARQUEOLÓGICO?

1 – Pare imediatamente as atividades no local

2 – Comunique seu superior ou responsável pela área

3 – Não mexa ou retire os vestígios de seu local original

4 – Isole a área

5 – Registre a ocorrência com fotos

Apenas o Arqueólogo possui autorização para manusear e

transportar o material arqueológico!!!
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Obrigado!!!!

João Claudio Estaiano

jceconsultoriaambiental@gmail.com
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10 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E 
DE MONITORAMENTO 

Neste capítulo é apresentada a análise integrada dos impactos ambientais decorrentes das fases de 
implantação, operação e desativação da ampliação da Pedreira Dovalle. A análise foi feita em três etapas, 
cujo início foi a identificação dos impactos ambientais, passando para a previsão da magnitude dos 
aspectos ambientais envolvidos e, em seguida para a avaliação da importância dos impactos identificados, 
em conformidade com o que preconiza o Inciso II do Artigo 6º da Resolução CONAMA 01/86. 
Desta forma, este capítulo divide-se em três seções: (i) a primeira é dedicada à identificação dos aspectos e 
dos impactos ambientais do empreendimento - nesta seção é apresentada uma lista dos impactos, 
correlacionando-os às atividades de cada uma das fases do empreendimento; (ii) a segunda seção traz 
estimativas da magnitude ou intensidade dos impactos previstos, usando, quando apropriado, indicadores 
quantitativos ou qualitativos; (iii) na terceira seção é feita uma interpretação da importância ou 
significância dos impactos previstos, conforme indicado no fluxograma da Figura 10.1, a seguir. 
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 (5) previsão dos impactos 

   

 (6) avaliação dos impactos 

    
 (7) plano de gestão  

    

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 Fonte: Adaptado de Sánchez (2001). 
  

Figura 10-1 – Etapas de planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental. Em destaque estão as três 
etapas da avaliação de impactos, foco deste capítulo. 
 
Neste estudo de impacto ambiental, a análise dos impactos ambientais tem função de (1) fornecer um 
prognóstico da situação futura do ambiente na área de influência do empreendimento; e (2) orientar a 
formulação de medidas mitigadoras, compensatórias e demais elementos do plano de gestão ambiental do 
empreendimento. 
A análise de impactos abrange todos os níveis de abordagem dos estudos de diagnóstico ambiental (Área 
Diretamente Afetada – ADA, Área de Influência Direta – AID, e Área de Influência Indireta – AII). Destaca-se 
que todos os impactos ambientais relacionados ao empreendimento são mitigáveis, como fica claro na 
análise de impactos e no plano de gestão ambiental. 
Será apresentado no capítulo 12 deste estudo um prognóstico ambiental que caracteriza a qualidade 
ambiental futura para as áreas de influência do empreendimento e a compara com a hipótese de não 
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realização da ampliação da área de lavra da Pedreira Dovalle (alternativa “zero”), conforme a resolução 
Conama 001/86. 
 

10.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
10.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

As atividades, produtos ou serviços de um empreendimento possuem elementos que interagem ou podem 
interagir com o meio ambiente - definição de aspectos ambientais (ABNT, 2015). Através destas, as 
atividades são as possíveis causas de impactos ambientais, que podem ser de consequências positivas ou 
negativas.  
A identificação dos prováveis impactos decorrentes da ampliação da cava da Pedreira Dovalle utilizou como 
ferramenta a matriz de identificação de aspectos e impactos ambientais elaborada por Sánchez e Hacking 
(2002) (Quadro 10.1.1-4). Nesta matriz são inseridas as listas de atividades do empreendimento, aspectos e 
impactos ambientais, visando à identificação de interações possíveis entre os elementos. Para preencher a 
matriz, foram realizadas as seguintes etapas: 
 

(I) Listagem das atividades de implantação, operação e desativação da ampliação da Pedreira 
Dovalle; 

(II) Identificação dos aspectos ambientais; 
(III) Revisão das atividades e aspectos ambientais selecionados, a fim de excluir ou incluir novos 

elementos; 
(IV) Classificação dos aspectos ambientais em significativos ou pouco significativos; 
(V) Preenchimento da primeira parte da matriz (correlação entre atividades e aspectos ambientais); 
(VI) Identificação dos prováveis impactos ambientais associados a cada aspecto, através do 

preenchimento da segunda parte da matriz de identificação de aspectos e impactos ambientais; 
(VII) Classificação da importância dos impactos em baixa, média ou alta – no item 10.1.3. Avaliação 

da importância dos impactos. 
 
A etapa I baseou-se na descrição do empreendimento, presente no Capítulo 7 - Caracterização do 
Empreendimento. A listagem das atividades da implantação considerou as ações necessárias para 
construção de instalações (como supressão da vegetação, decapeamento, obras de terraplanagem, entre 
outros) e recrutamento da mão de obra. Na etapa de operação, foram listadas as atividades do 
funcionamento propriamente dito da Pedreira Dovalle, como as operações necessárias ao desmonte de 
rocha, transporte, beneficiamento, disposição de materiais e manutenção dos equipamentos. Já na etapa 
de desativação, consideraram-se as atividades para o descomissionamento e fechamento do 
empreendimento, como a reconformação topográfica, revegetação, recuperação de áreas degradadas e 
dispensa da mão de obra. As atividades identificadas foram listadas no Quadro 10.1.1-1.  
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Quadro 10.1.1-1 - Listas de atividades das fases de implantação, operação e desativação da ampliação da Pedreira 
Dovalle 

Fase Atividade 
Implantação 
 
 
 
 
 
 
 

Supressão de vegetação 
Remoção de solo e Decapeamento 
Transporte e disposição de capeamento e solo orgânico 
Contratação de mão de obra 
 Adequação de acessos internos 
Construção de sistema de drenagem e realização de obras de controle ambiental, de 
higiene e de segurança do trabalho 

Operação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supressão da vegetação 
Decapeamento 
Perfuração e desmonte 
Bombeamento de água para drenagem e rebaixamento do aquífero freático 
Carregamento de estéril e minério 
Transporte de estéril e minério 
Disposição de estéril 
Britagem e classificação granulométrica 
Estocagem de brita, e agregados em geral 
Manutenção de veículos e equipamentos 
Abastecimento de veículos 
Transporte externo à mina 
Operação do refeitório, escritório e unidades de apoio 

Desativação 
 
 
 

Retaludamentos e eventuais obras de contenção 
Construção de sistema de drenagem final 
Revegetação e recuperação das áreas degradadas 
Dispensa da mão de obra 

 
Conforme Sánchez, 2020, aspectos ambientais são ações não objetivas das atividades humanas, porém 
"indissociavelmente ligados aos processos produtivos”. Logo, a etapa II (identificação de aspectos) 
considerou consumo de matérias-primas, água, energia e outros insumos, emissão de poluentes, geração 
de resíduos, uso de espaço e interações socioeconômicas e culturais nas etapas de implantação, operação e 
desativação da ampliação da Pedreira Dovalle. 
A fim de auxiliar na identificação dos aspectos ambientais, utilizou-se o Apêndice on-line do Cap. 7 
Identificação de Impactos, do livro Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos (SÁNCHEZ, 2020), 
o qual possui aspectos ambientais de atividade de mineração. Entretanto, a identificação de aspectos não 
se limitou ao apêndice, o qual foi apenas um auxílio.  
Na etapa III foi realizada uma revisão das atividades e aspectos selecionados, a fim de excluir ou incluir 
novos elementos. 
O Quadro 10.1.1-2 possui os aspectos ambientais identificados nas etapas de implantação, operação e 
desativação do empreendimento. 
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Quadro 10.1.1-2 - Lista dos aspectos ambientais e etapas associadas da ampliação da Pedreira Dovalle 
Implantação Operação Desativação Aspecto ambiental  

x x x Alteração do relevo 
x x  Intensificação dos processos erosivos e de dinâmica superficial 
x x  Exposição do solo 

 x  Risco de vazamentos de hidrocarbonetos 
x x  Circulação interna de veículos 

 x  Interrupção ou redução de fluxos hídricos superficiais 
 x  Rebaixamento do nível da água subterrânea 
  x Restauração das funções ecológicas 

x x  Ocupação de áreas de formações vegetais nativas 
 x  Apropriação de recursos naturais não renováveis 
 x  Consumo de hidrocarbonetos e outros recursos não renováveis 
 x  Consumo de água 
 x  Consumo de energia elétrica 

x x x Emissão de material particulado 
x x x Escoamento de águas pluviais (e partículas sólidas) 

 x  Emissão de efluentes hídricos 
x x x Emissão de ruído 
 x  Vibrações do terreno 
x x x Geração de resíduos 
 x  Tráfego externo de caminhões e outros veículos 
x  x Geração de empregos / redução de postos de trabalho 
x x x Geração de oportunidades de negócios / redução de atividades 
x   Atração de pessoas 
 x  Aumento da demanda de bens e serviços 
 x  Geração de impostos e contribuições 
x x  Aumento da demanda por serviços essenciais 

 
Na etapa IV da avaliação de impactos ambientais, os aspectos ambientais foram classificados quanto a sua 
significância em significativo ou pouco significativo. Os aspectos ambientais foram classificados como 
significativos, caso se enquadrem em pelo menos um dos seguintes critérios: 
 

(I) Possibilidade de afetar a saúde de pessoas, 
(II) Possibilidade de afetar o meio de vida e condições de subsistência de pessoas, 
(III) Possibilidade de afetar elementos valorizados do meio. Neste EIA, os elementos valorizados 

considerados foram vegetação nativa, espécies da fauna ameaçadas em extinção, recursos 
hídricos e bem estar das comunidades vizinhas. 

 
Em seguida, na etapa V, a matriz de identificação de aspectos e impactos ambientais (Quadro 10.1.1-4) foi 
parcialmente preenchida, ao correlacionar as atividades com respectivos aspectos ambientais. 
A etapa VI da avaliação de impactos ambientais consistiu na identificaçãodos prováveis impactos 
ambientais associados aos aspectos ambientais do empreendimento. Conforme a NBR ISO 14.001:2015, 
impacto ambiental é “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo 
ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”. Logo, identificaram-se prováveis 
consequências positivas e negativas associadas aos aspectos ambientais listados no Quadro 10.1.1-2. Esta 
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etapa também foi auxiliada pelo apêndice on-line (SÁNCHEZ, 2020) citado anteriormente. A lista dos 
impactos foi apresentada no Quadro 10.1.1-3.  
 

Quadro 10.1.1-3 - Lista de prováveis impactos ambientais e etapas associadas da ampliação da Pedreira Dovalle 
Implantação Operação Desativação Impacto ambiental  

x x x Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
 x  Redução da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas 
x x  Deterioração da qualidade do solo 
x x x Deterioração da qualidade do ar 
x x x Afugentamento da fauna 
x x x Perda ou alteração de habitats terrestres 
x x x Criação de novos ambientes 
x x x Alteração da paisagem 
x x x Desconforto ambiental (ruído, sobrepressão, vibração) 
x x x Incremento da atividade comercial 
x x x Redução da atividade econômica 
X x x Geração de expectativa na população 
 x  Incremento dos cofres públicos pelo aumento da arrecadação fiscal 
  x Diminuição da arrecadação fiscal 
x x  Pressão sobre equipamentos públicos 
x x  Aumento do risco de atropelamentos 

 
Em seguida, na etapa VI, finalizou-se o preenchimentoda matriz de identificação de aspectos e impactos 
ambientais (Quadro 10.1.1-4), ao correlacionar os aspectos ambientais com respectivos impactos 
ambientais. 
Na etapa VII da avaliação de impactos ambientais, os prováveis impactos ambientais foram classificados 
quanto a sua importância em baixa, média e alta, conforme o item 10.1.3. Avaliação da importância dos 
impactos. 
 O Quadro 10.1.1-4 contém a matriz de identificação de aspectos e impactos ambientais, já classificados, 
para a ampliação da Pedreira Dovalle (também disponível no Anexo 10.1.1-1). 
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Quadro 10.1.1-4 – Matriz de identificação das atividades, aspectos e impactos ambientais das etapas de implantação, operação e desativação da ampliação da cava da Pedreira Dovalle 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Lexton/Minaplan, 2021, adaptado de Sánchez, L.E.; Hacking, T., 2002 
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10.1.2 PREVISÃO DOS IMPACTOS 
Conforme Sánchez, 2020, as funções da previsão dos impactos são estimar a magnitude dos impactos, 
fornecer informação para a avaliação dos impactos, realizar um prognóstico, comparar e selecionar 
alternativas e auxiliar na definição de medidas mitigadoras.  
Para atingir tais objetivos, a previsão de impactos foi realizada em cinco etapas (SÁNCHEZ, 2020):  

(I) Escolha de indicadores para os aspectos ambientais do Quadro 10.1.2-1;  
(II) Determinação do método de previsão;  
(III) Calibração e validação do método;  
(IV) Aplicação do método e obtenção dos resultados;  
(V) Análise e interpretação dos resultados. 

 
Os indicadores foram selecionados considerando a previsibilidade para o prognóstico e a capacidade e 
custo para monitoramento de tais parâmetros. Os indicadores selecionados para cada aspecto ambiental 
associado ao empreendimento foram dispostos no Quadro 10.1.2-1. 
 

Quadro 10.1.2-1 - Lista dos indicadores selecionados para cada aspecto ambiental 
Aspecto ambiental  Indicador Estimativa 

Alteração do relevo 
Volume de solo removido 154.950 m3 
Volume de estéril removido 2.072.681,60 m3  
Volume de minério removido 15.665.909,60 m3 

Intensificação dos processos erosivos 
e de dinâmica superficial Área degradada 31,37 ha 
Exposição do solo Área de decapeamento + dep. estéril 31,37 ha + 9,27 ha 
Risco de vazamentos de 
hidrocarbonetos Área de Oficina + lavador 500 m² 

Circulação interna de veículos Quantidade de caminhões para 
transporte interno de materiais 15 caminhões 

Interrupção ou redução de fluxos 
hídricos superficiais 

Quantidade de nascentes a serem 
afetadas 4 nascentes diretamente  

Rebaixamento do nível da água 
subterrânea Nível da água subterrânea (ADA)  Cerca de 10 m no entorno imediato 
Restauração das funções ecológicas Depósito de estéril 9,27 ha 
Ocupação de áreas de formações 
vegetais nativas Área de ocupação 21,74 ha 
Apropriação de recursos naturais não 
renováveis Rocha gnáissica 15.665.909,60 m3 
Consumo de hidrocarbonetos e 
outros recursos não renováveis Volume anual de óleo diesel 2.200.000 Litros 

Consumo de água Volume anual 20 m³/dia X 25 dias X 12 meses = 
6.000 m3 = 6.000.000 Litros 

Consumo de energia elétrica Consumo anual 250-300 MWh 
Emissão de material particulado Concentração de PTS 54,74 µg/m3 média geométrica anual 
Escoamento de águas pluviais (e 
partículas sólidas) 

Volume escoado pelas áreas 
operacionais Não detectável/difuso 

Emissão de efluentes hídricos Volume anual 2.400 litros p/ tratamento (CADRI) 
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Emissão de ruído Nível máximo de pressão sonora 51 Db(A) no ponto R4 
Vibrações do terreno Velocidade de vibração menor que 4,2 mm/s (resultante) 
Geração de resíduos Volume de estéril 2.072.681,60 m3  
Tráfego externo de caminhões e 
outros veículos Quantidade de viagens diárias 266 viagens/dia 
Geração de empregos / redução de 
postos de trabalho Quantidade de empregos gerados 83 

Geração de oportunidades de 
negócios / redução de atividades 

Serviços terceirizados (transporte, 
manutenção, peças, alimentação) na 
implantação e operação e dispensa 
na desativação 

100 empregos indiretos 

Atração de pessoas 
Serviços de engenharia, operadores, 
motoristas, medições, mecânica na 
implantação 

100 empregos temporários 

Aumento da demanda de bens e 
serviços 

Investimentos para implantação e 
operação R$23.850.000 ,00 

Geração de impostos e contribuições Volume anual recolhido 
CFEM/ICMS/PIS/COFINS R$10.000.000,00 

Aumento da demanda por serviços 
essenciais 

Número de vagas em 
escolas/creches, hospitais e UBS 
próximos ao empreendimento 

Redução de vagas disponíveis  

 
Aspecto 1. Alteração do relevo. A lavra a céu aberto em bancadas de gnaisse modificará o relevo do 
empreendimento, além de haver a necessidade de remoção de solo e estéril. Este será disposto em pilhas 
de estéril. Está prevista a lavra de 15.665.909,60 m3 de rochas granitoides e remoção de 2.072.681,60 m3 de 
estéril e154.950 m3 de solo. 
 
Aspecto 2. Intensificação dos processos erosivos e de dinâmica superficial. Decorrente da supressão da 
vegetação (necessária para ampliação da cava) e remoção de cobertura vegetal de gramíneas, o solo é 
exposto, aumentando as taxas de erosão. Estima-se que a área degradada seja de 31,37 hectares, que é a 
área de lavra. 
 
Aspecto 3. Exposição do solo. Assim, como o aspecto 2, a exposição do solo é decorrente da supressão da 
vegetaçãoe remoção de cobertura vegetal de gramíneas para a ampliação da cava. A exposição do solo será 
de 31,37 ha decorrente do decapeamento e de 9,27 ha pela disposição de estéril. 
 
Aspecto 4. Risco de vazamentos de hidrocarbonetos. O transporte de estéril e minério é realizado por 
veículos a óleo diesel, os quais possuem risco de vazamento do combustível (hidrocarbonetos). Além disso, 
o reabastecimento e manutenção dos equipamentos e veículos também possui risco de vazamento. Haja 
vista a dificuldade na quantificação do risco de vazamento, selecionou-se a área de oficina e lavador de 500 
m2 como indicador. Essa área já está licenciada pela CETESB. 
 
Aspecto 5. Circulação interna de veículos. O transporte de minério e estéril utilizará uma frota de 15 
(quinze) caminhões basculantes rodoviários, adaptados para transporte pesado. 
 
Aspecto 6. Interrupção ou redução de fluxos hídricos superficiais. Para a ampliação da cava da Pedreira 
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Dovalle está prevista a intervenção de 4 (quatro) nascentes.  
 
Aspecto 7. Rebaixamento do nível da água subterrânea Há previsão de rebaixamento doaquífero 
superficial ou freático, decorrente do bombeamento de água para a escavação do minério. O indicador 
selecionado foi a área diretamente afetada (ADA) de 31,37 ha.  
 
Aspecto 8. Restauração das funções ecológicas. Na revegetação e recuperação das áreas degradadas, da 
etapa de desativação da Pedreira Dovalle, está prevista a restauração das funções ecológicas, através de 
revegetação das áreas e para a compensação prevista. Não foi selecionado um indicador para este aspecto 
ambiental, haja vista a dificuldade na sua quantificação. 
 
Aspecto 9. Ocupação de áreas de formações vegetais nativas. Para a ampliação da cava, está prevista a 
supressão de 21,74 ha de vegetação do bioma Mata Atlântica. 
 
Aspecto 10. Apropriação de recursos naturais não renováveis. Está prevista a remoção de 2.072.681 m3 de 
estéril e lavra de 15.665.909,60 m3 de rochas granitoides/gnaisse. 
 
Aspecto 11. Consumo de hidrocarbonetos e outros recursos não renováveis. Os veículos utilizarão como 
combustível óleo diesel, e a manutenção dos veículos e equipamentos utilizará óleo lubrificante. Há 
previsão de consumo anual de 2,2 milhões de litros de óleo diesel. 
 
Aspecto 12. Consumo de água. Para evitar a suspensãode material particulado, será utilizada água na 
umectação das vias e na unidade de beneficiamento, além da lavagem de equipamentos e veículos, 
consumo pelo refeitório, escritório e unidades de apoio. Prevê-se consumo de 20 m³/dia no córrego sem 
nome, afluente do Rio Parateí. Considerando que a mina opera 25 dias por mês, o volume anual de água 
consumida é de 6.000 m3 (6.000.000 L), conforme a expressão abaixo.  
 

������� ����� 	
 á��� = 20 ��

��� × 25	��� × 12�
�
� = 6.000�� �� 6.000.000  
 
Aspecto 13. Consumo de energia elétrica. As etapas de britagem e classificação do minério e o refeitório, 
escritório e unidades de apoio consumem energia elétrica. Prevê-se que o consumo anual de energia 
elétrica seja de 250-300 MWh. 
 
Aspecto 14. Emissão de material particulado. O manuseio de materiais - através das etapas de remoção e 
decapeamento do solo, terraplanagem, adequação de vias de acesso, carregamento, disposição e 
estocagem, retaludamento, preenchimento das escavações – emite material particulado, haja vista a 
movimentação de solo, estéril e minério e erosão eólica. Além disso, o transporte de material também 
emite particulado, não só por causa do material transportado, mas também pela suspensão do material da 
via. Ademais, a perfuração (etapa prévia ao desmonte de rocha) emite material particulado. Como 
indicador deste aspecto há a medição de partículas totais em suspensão (PTS) a partir do monitoramento 
realizado nos meses de agosto e setembro na área de influência da Pedreira Dovalle. O valor de 
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54,74µg/m³ resulta em enquadramento nos limites legais, que é de 80 µg/m³ (média geométrica anual). 
 
Aspecto 15. Escoamento de águas pluviais (e partículas sólidas). Obras deterraplenagem alteram o 
escoamento das águas pluviais e o consequente transporte de partículas sólidas, como na adequação de 
acessos internos; construção do sistema de drenagem; retaludamentos e preenchimento da cava. Além 
disso, depósitos de estéril e materiais estocados, minério e solo ficam sujeitos à ação do vento e da chuva. 
Não foi selecionado um indicador para este aspecto ambiental, haja vista a dificuldade na sua 
quantificação, pois o escoamento é difuso. 
 
Aspecto 16. Emissão de efluentes hídricos. A lavagem e manutenção de veículos e equipamentos gera 
efluentes hídricos, o qual contém óleos e material particulado. Logo, este efluente será direcionado ao 
sistema separador de água e óleo (SAO). A água tratada será recirculada, e não direcionada para a 
drenagem local, e os resíduos oleosos e os materiais sólidos retidos no sistema de decantação serão 
retirados e encaminhados para destinação final por empresas especializadas. O efluente a ser tratado é de 
resíduos oleosos e materiais sólidos retidos no sistema, que será de aproximadamente 200 litros por mês, a 
ser direcionado para empresa especializada para destinação adequada. 
 
Aspecto 17. Emissão de ruído. Diversas operações produzem ruído, por causa da utilização de 
equipamentos, como a supressão de vegetação, terraplenagem, adequação de acessos, transporte, 
manutenção de equipamentos, retaludamento e preenchimento de escavações. Entretanto, a perfuração e 
desmonte e as operação de beneficiamento – britagem e classificação – produzem ruído em maior 
intensidade. Estima-se que o nível máximo de pressão sonora para receptores externos seria de 51 Db(A) 
no ponto R4, da Figura 9.1.11-1, de acordo com as medições realizadas. 
 
Aspecto 18. Vibrações do terreno.  O desmonte de rocha com explosivos gera vibrações do terreno, haja 
vista que parte da energia é dissipada pelo maciço rochoso. A velocidade máxima de vibração segundo a 
norma vigente é de 4,2 mm/s, na resultante. 
 
Aspecto 19. Geração de resíduos. A supressão de vegetação gera madeira e outros resíduos vegetais, os 
quais serão destinados para doação a entidades assistenciais ou à Prefeitura para usos diversos. Além disso, 
o estéril removido será disposto em depósito adequado, na área da atual operação de lavra. O óleo 
lubrificante usado será disposto em tambores e destinado a empresas de re-refino, assim como resíduos 
contaminados por óleo e outros resíduos perigosos serão destinados a empresas especializadas licenciadas. 
Por outro lado, papel, papelão e plástico serão destinados à reciclagem, e os resíduos orgânicos gerados no 
refeitório serão dispostos no Aterro Sanitário de Santa Isabel. Entretanto, o volume gerado de estéril foi 
selecionado como indicador deste aspecto, haja vista seu maior dimensionamento - 2.072.681,60 m3. 
 
Aspecto 20. Tráfego externo de caminhões e outros veículos. O transporte dos produtos da Pedreira 
Dovalle será realizado através de caminhões na Rodovia Dutra. São previstas 266 viagens/dia. 
 
Aspecto 21. Geração de empregos. A etapa de implantação prevê a contratação de mão de obra local para 
a operação da Pedreira Dovalle, ou a manutenção dos postos existentes. As atividadesde extração e 
beneficiamento gerarão83 postos de trabalho. 
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Aspecto 22. Redução de postos de trabalho. A desativação do empreendimento prevê a dispensa de mão 
de obra, haja vista a cessação da operação. Prevê-se a redução de cerca de 80 empregos diretos e 100 
empregos indiretos, através do cessamento de serviços terceirizados, como o transporte, manutenção, 
peças e alimentação. 
 
Aspecto 23. Atração de pessoas. A geração de empregos e o aumento da atividade econômica podem 
atrair pessoas ao local da Pedreira Dovalle, em busca de oportunidades de trabalho. Na fase de 
implantação pode ser gerado em torno de 100 empregos temporários nos serviços técnicos e fornecimento 
de mão de obra para execução de obras.  
 
Aspecto 24. Aumento da demanda de bens e serviços. Estima-se investimento de R$23.850.000,00 para a 
implantação e operação da Pedreira Dovalle. Este montante será na aquisição de bens e serviços 
necessários para a viabilização do projeto de lavra na área em estudo, e que gerará um aumento de 
impostos e de animação no mercado em geral da região. 
 
Aspecto 25. Geração de impostos e contribuições. Sobre a explotação mineral, é incidido o tributo CFEM, 
recolhido mensalmente à União. Do montante recolhido, 65% devem retornar ao município, 23% são 
destinados ao Estado e 12% ficam com a União. O retorno ao município, entretanto, não é automático, e 
depende do cumprimento de certas formalidades administrativas. A alíquota da CFEM para rocha gnáissica 
para construção civil é de 1%, porcentagem que incide sobre o faturamento líquido da venda do mineral 
(ou seja, descontados os tributos, o frete e o seguro). 
Ademais, outros impostos e contribuições são também devidos, como a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade 
Social.  
Todas as contribuições vão para o governo federal, assim como o imposto de renda. O ICMS é recolhido 
pelos estados e parte é repassada aos municípios. Por outro lado, o município deve se beneficiar de 
impostos locais, cuja base de tributação deve aumentar em decorrência do incremento populacional e de 
atividade econômica. Assim o Imposto Sobre Serviços (ISS), que incide sobre todas as empresas prestadoras 
de serviços sediadas no município, que têm o maior potencial de crescimento.  
Estima-se que a Pedreira Dovalle gerará anualmente R$10.000.000,00, através do CFEM, ICMS, PIS e 
COFINS. 
 
Aspecto 26. Aumento da demanda por serviços essenciais. Com a possibilidade de aumento no 
contingente populacional provocado pela atração de pessoas e famílias em busca de vagas de emprego e 
oportunidades de trabalho, deve ocorrer uma maior procura por serviços de saúde e educação, seja pelos 
trabalhadores ou por suas famílias.  
A preocupação, neste caso, é que com isso se alcance a redução expressiva das vagas de atendimento dos 
serviços, o que pode ocorrer dependendo do movimento migratório provocado pela instalação do 
empreendimento. 
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10.1.3 AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS IMPACTOS 

Conforme Sánchez, 2020, as funções da avaliação da importância dos impactos são interpretar o significado 
dos impactos identificados, facilitar a comparação de alternativas, determinar a necessidade de medidas de 
mitigação e determinar a necessidade de modificações de projeto. Segundo o autor, “um impacto será 
tanto mais significativo quanto mais importante ou vulnerável o recurso ambiental ou cultural afetado e 
quanto maior a pressão sobre esse recurso”. Logo, esta etapa do EIA se fundamenta na magnitude dos 
impactos - no item10.1.2. Previsão dos impactos - e no valor do componente ambiental afetado - Capítulo 
9. Diagnóstico ambiental.  
A fim de reduzir a subjetividade da avaliação de importância dos impactos, esta foi realizada através da 
seguinte maneira: 

(I) Seleção de atributos; 
(II) Classificação dos impactos de acordo com os atributos; 
(III) Combinação dos atributos, seguindo regras lógicas, a fim de avaliar a importância dos impactos; 
(IV) Aplicação das regras lógicas aos impactos ambientais. 
 

Atributos são características dos impactos que auxiliam na sua descrição e qualificação. Na etapa I, 
selecionaram-se os seis atributos conforme a Resolução Conama 1/86 e outros quatro: magnitude, 
probabilidade de ocorrência, escala espacial e existência de requisito legal. 
 
 Expressão: impacto benéfico ou adverso, caráter positivo ou negativo. 
 Origem: impacto direto ou indireto, quanto à fonte. Um impacto direto decorre de atividades do 
empreendedor ou contratado. Já um impacto indireto é consequência de um impacto direto ou de ações de 
terceiros. 
 Duração: impacto temporário ou permanente. Impactos temporários ocorrem durante uma ou 
mais etapas do projeto e cessam ao fim do empreendimento (na desativação). Por outro lado, os impactos 
permanentes possuem duração permanente ou indefinida. 
 Escala temporal: impacto imediato, de médio ou longo prazo. Impactos imediatos ocorrem 
simultaneamente a suas atividades causadoras, e impactos de médio a longo prazo ocorrem com uma 
defasagem em relação à ação fonte. Os impactos de médio prazo possuem defasagem na ordem de meses, 
enquanto os de longo prazo, de anos. 
 Reversibilidade: impacto reversível ou irreversível, quanto à capacidade do ambiente/elemento 
afetado retornar ao seu estado anterior, em caso de término das atividades associadas ou aplicação de 
medidas corretivas. 

Cumulatividade e sinergismos: impactos podem ser cumulativos, sinérgicos ou neutros. Os 
impactos cumulativos se “somam”, ou são acumulados, ao longo do tempo ou espaço. Já os impactos 
sinérgicos se “multiplicam”, ou seja, resultam da combinação de diversos impactos. Por outro lado, os 
impactos neutros não são classificados como cumulativos, nem sinérgicos.    

Magnitude: impacto de magnitude alta, média ou baixa. Refere-se à intensidade prevista para os 
impactos, com a implementação eficaz das medidas mitigadoras. A magnitude dos impactos ambientais foi 
formulada através da identificação e previsão dos impactos, no item 10.1.2. Previsão dos impactos. 

Probabilidade de ocorrência: impacto de probabilidade de ocorrência certa, alta, média ou baixa. 
Impactos de ocorrência certa não possuem incertezas quanto a sua ocorrência. Por outro lado, impactos de 
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ocorrência alta são muito prováveis que ocorram. Impactos de média probabilidade de ocorrência são 
pouco prováveis, porém não podem ser descartados. Já os impactos de baixa probabilidade são muito 
pouco prováveis. 

Escala espacial: impacto local, linear, municipal, regional ou global. Impactos locais se limitam à 
área do empreendimento. Impactos lineares ocorrem ao longo das vias de transporte de insumos ou 
produtos. Impactos municipais são limitados aos limites do município, enquanto os impactos regionais 
possuem área de influência que ultrapasse as anteriores. Já os impactos globais podem afetar todo o 
planeta.  

Existência de requisito legal: requisito legal existe (sim) ou não existe (não). Refere-se à existência 
de legislação municipal, estadual ou federal que regula o impacto. 
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Item Impactos

1 Deterioração da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

2 Redução da disponibilidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

3 Deterioração da qualidade do solo

4 Deterioração da qualidade do ar

5 Afugentamento da fauna 

6 Perda ou alteração de habitats terrestres

7 Criação de novos ambientes 

8 Alteração da paisagem 

9 Desconforto ambiental (ruído, sobrepressão, vibração)

10 Incremento da atividade comercial
11 Redução das atividades econômicas

12 Geração de expectativa da população

13 Incremento dos cofres públicos pelo aumento da 
arrecadação fiscal 

14 Diminuição da arrecadação fiscal no 
encerramento/exaustão da mina

15 Pressão sobre equipamentos públicos e serviços 
essenciais 

16 Aumento do risco de atropelamento
            Legenda:  

Expressão 
Origem 

Duração 
Escala temporal 

Escala espacial 

Magnitude 

Cumulatividade e sinergismo  
Reversibilidade 

Probabilidade de ocorrência 
Existência de requisitos legais 

Figura 10.1.3-1 – Classificação dos impactos ambientais quanto aos atributos selecionados

Praça Oswaldo Cruz, 124 

Impactos Expressão Origem Duração

Deterioração da qualidade das águas superficiais e   

Redução da disponibilidade das águas superficiais e   

Deterioração da qualidade do solo   
Deterioração da qualidade do ar   

 /  
Perda ou alteração de habitats terrestres   

 /   
/   

Desconforto ambiental (ruído, sobrepressão, vibração)   
Incremento da atividade comercial   
Redução das atividades econômicas   
Geração de expectativa da população   
Incremento dos cofres públicos pelo aumento da   

Diminuição da arrecadação fiscal no 
encerramento/exaustão da mina 

  

Pressão sobre equipamentos públicos e serviços   

Aumento do risco de atropelamento   

 adverso   benéfico  

 direto   indireto  

 temporário   permanente  

 imediato   médio prazo 

 local   linear 

  alta 
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  neutro   cumulativo 

  reversível   irreversível 

 certa   alta 

 sim   não  
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Alguns destes atributos não devem influenciar na avaliação de importância dos impactos, como a expressão 
e a origem. Independente do caráter benéfico ou adverso, direto ou indireto, um impacto pode ser 
significante ou pouco significante. 
Para analisar a importância dos impactos, selecionou-se como critério de avaliação a combinação de três 
atributos: magnitude, reversibilidade e existência de requisito legal.  
A magnitude, resultante da etapa 10.1.3. Previsão de impactos exemplifica o ”quanto” o projeto pode 
modificar algum recurso.  Logo, é fundamental para a quantificação da extensão de um impacto, haja visto 
que quanto maior a magnitude de um impacto, maior a modificação do recurso analisado. Entretanto, a 
importância dos impactos ambientais deve ser analisada em conjunto a outros atributos. 
A reversibilidade representa a capacidade de o ambiente afetado retornar às suas características prévias à 
implantação do projeto, através do término das atividades ou da implantação de medida de correção. Logo, 
caracteriza o impacto em reversível ou irreversível, o qual deve considerar não apenas características 
técnicas, mas também viabilidade econômica. Logo, a reversibilidade é fundamental na avaliação de 
importância, pois Impactos irreversíveis podem comprometer gerações futuras. 
A existência de requisitos legais evidencia que os impactos regulamentados – sobre o meio físico-biótico e 
antrópico - são de questões valorizadas pela sociedade, haja vista as leis incorporadas foram votadas por 
parlamentares ou inseridas em regulamentos decorrentes dessas leis (SÁNCHEZ, 2020).             
Desta maneira, os impactos foram considerados de alto grau de importância, caso se classificassem em um 
dos critérios:  
• alta ou média magnitude e, ao mesmo tempo, existência de requisitos legais, independentemente 

de sua reversibilidade; ou 
• alta magnitude e sejam irreversíveis, independentemente da existência de requisitos legais.  

 
Foram considerados de pequena importância aqueles impactos que se enquadram no seguinte critério: 
 
• pequena magnitude e sejam reversíveis, independentemente da existência de requisitos legais. 

 
Os demais impactos foram classificados como de médio grau de importância. Desta maneira, o Quadro 
10.1.3-1 resume as possibilidades de classificação dos impactos. 
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Quadro 10.1.3-1 – Critério de combinação de atributos para a classificação do grau de importância

Magnitude 

ou  
 
 

                               Legenda:  
Magnitude 

Reversibilidade 
Existência de requisitos legais 

Grau de importância  
 

Quadro 10.1.3-2 – Classificação do grau de importância dos impactos ambientais

Impactos 

Deterioração da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 
Redução da disponibilidade das águas superficiais e 
subterrâneas 
Deterioração da qualidade do solo 
Deterioração da qualidade do ar 

Afugentamento da fauna 
Perda ou alteração de habitats terrestres 
Criação de novos ambientes 
Alteração da paisagem 
Desconforto ambiental (ruído, sobrepressão, 
vibração) 
Incremento da atividade comercial 
Redução das atividades econômicas 
Geração de expectativa da população 
Incremento dos cofres públicos pelo aumento da 
arrecadação fiscal 
Diminuição da arrecadação fiscal no 
encerramento/exaustão da mina 
Pressão sobre equipamentos públicos e serviços 
essenciais 
Aumento do risco de atropelamento 
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Critério de combinação de atributos para a classificação do grau de importância
Atributos Grau de 

importânciaReversibilidade Existência de 
requisitos legais 

 independente  
 

 independente 

 independente  
Demais situações  

  alta 
 

 média 
 

 baixa

  reversível   irreversível   

 sim   não   

 alto  médio  baixo

Classificação do grau de importância dos impactos ambientais
Atributos 

Magnitude Reversibili
dade 

Existência 
de 

Requisitos 
Legais

da qualidade das águas superficiais e    

Redução da disponibilidade das águas superficiais e    

   

   

   

    

   

   
Desconforto ambiental (ruído, sobrepressão,    

   

   

   
Incremento dos cofres públicos pelo aumento da 

   

   
Pressão sobre equipamentos públicos e serviços 
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Critério de combinação de atributos para a classificação do grau de importância 

Grau de 
importância 

baixa    
   
   

baixo    

Classificação do grau de importância dos impactos ambientais 

Grau de 
importância 

Existência 

Requisitos 
Legais 
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                            Legenda:  
Magnitude 

Reversibilidade 
Existência de requisitos legais 

Grau de importância  
 
O Quadro 10.1.3-3 possui as medidas mitigadoras propostas para os impactos de alto e médio grau de 
importância. 
 

Quadro 10.1.3-3 –

Impactos Grau de 
importância

Deterioração da 
qualidade das 
águas superficiais 
e subterrâneas 

 

Redução da 
disponibilidade 
das águas 
superficiais e 
subterrâneas 

 

Deterioração da 
qualidade do solo 

 

Deterioração da 
qualidade do ar  

Afugentamento 
da fauna 

 

Perda ou 
alteração de 
habitats 
terrestres 

 

Criação de novos 
ambientes 

 

- SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br

  alta 
 

 média 
 

 baixa

  reversível   irreversível   

 sim   não   

 alto  médio  baixo

3 possui as medidas mitigadoras propostas para os impactos de alto e médio grau de 

– Medidas mitigadoras propostas aos impactos ambientais

importância Medidas mitigadoras

• Dispositivos de controle de efluentes (já instalados)
• Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

implantado)  
• Medidas de proteção contra os processos erosivos e de 

assoreamento 
• Desassoreamento de talvegues e do sistema de drenagem 
• Monitoramento de águas superficiais  
• Monitoramento das águas subterrâneas
• Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

implementado) 
• Medidas de proteção contra os processos erosivos e de 

assoreamento 
• Desassoreamento de talvegues 
• Lançamento da água bombeada na cava nas drenagens 
• Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

implantado) 
• Medidas de proteção contra os processos erosivos e de 

assoreamento 
• Remoção de camadas de solo com eventuais contaminantes
• Remediação de áreas contaminadas 
• Umectação das vias e pátios sem pavimentação
• Aspersão de água na unidade de beneficiamento
• Monitoramento da qualidade do ar com Hivol
• Será preservada vegetação mais representativa, na porção 

oeste sudoeste  
• Resgate de fauna e afugentamento antes de supressão de 

vegetação 
• Restituição de áreas em operação com aterramento 

(recuperação das áreas degradadas) 
• Compensação de supressão com recuperação de áreas em 

área com vegetação nativa 
• Restituição de áreas em operação com aterramento 

(recuperação das áreas degradadas) 
• Compensação de supressão com recuperação de áreas em 

área com vegetação nativa 
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baixa    
   
   

baixo    

3 possui as medidas mitigadoras propostas para os impactos de alto e médio grau de 

Medidas mitigadoras propostas aos impactos ambientais 

Medidas mitigadoras 

Dispositivos de controle de efluentes (já instalados) 
Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

contra os processos erosivos e de 

Desassoreamento de talvegues e do sistema de drenagem  

Monitoramento das águas subterrâneas 
Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

Medidas de proteção contra os processos erosivos e de 

Lançamento da água bombeada na cava nas drenagens locais 
Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será 

Medidas de proteção contra os processos erosivos e de 

Remoção de camadas de solo com eventuais contaminantes 

Umectação das vias e pátios sem pavimentação 
Aspersão de água na unidade de beneficiamento 
Monitoramento da qualidade do ar com Hivol 
Será preservada vegetação mais representativa, na porção 

Resgate de fauna e afugentamento antes de supressão de 

Restituição de áreas em operação com aterramento 

Compensação de supressão com recuperação de áreas em 

Restituição de áreas em operação com aterramento 

Compensação de supressão com recuperação de áreas em 
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Impactos Grau de 
importância Medidas mitigadoras 

Alteração da 
paisagem 

 

• Compensação de supressão com recuperação de áreas em 
área com vegetação nativa  

• Utilização da área de lavra atual como depósito de estéril 
(pode ser considerada como uma medida de mitigação) deste 
impacto 

• Estudo de otimização da lavra, reduzindo a área de lavra e de 
supressão de vegetação nativa, contribui muito com a 
redução deste impacto, pois a alteração da paisagem no seu 
atributo mais relevante (vegetação e relevo) foi reduzido 

Desconforto 
ambiental (ruído, 
sobrepressão, 
vibração)  

• Umectação dos acessos e pátios sem pavimentação 
• Aspersão de água nos processos de beneficiamento  
• Procedimentos de controle de detonação de explosivos, 

utilizando retardos, linha silenciosa e carga por espera 
adequados  

Incremento da 
atividade 
comercial  

• Como medida potencializadora pode-se propor privilegiar 
fornecedores locais na aquisição de bens e serviços, além de 
buscar descontos e aumento de ofertas do comércio local a 
colaboradores da empresa 

Redução das 
atividades 
econômicas 

 

• Qualificação da mão de obra  
• Viabilização de atividade similar ou produtiva na área após a 

desativação deste empreendimento 
• Recuperação da área visando usos produtivos pode ser parte 

importante do Plano de Recuperação das Áreas Degradadas – 
PRAD. 

 
Geração de 
expectativa da 
população  

• Programa de comunicação social com divulgação e 
explicações sobre o empreendimento, impactos, programas 
ambientais e dados sobre contratação de mão de obra 

• Preferência para a contratação de mão de obra local 
Incremento dos 
cofres púlbicos 
pelo aumento da 
arrecadação fiscal 

 
• Impacto positivo para a municipalidade, não se prevendo 

programas específicos para este caso 
 

Diminuição da 
arrecadação fiscal 
no 
encerramento/ex
austão da mina 

 

• O novo uso previsto para a mina, após o fechamento, poderá 
prover arrecadação de impostos para o município.  

Pressão sobre 
equipamentos 
públicos e 
serviços 
essenciais 

 

• Monitoramento das vagas e atendimentos dos serviços 
essenciais (educação e saúde) próximos ao empreendimento 

• Participação em processos de planejamento participativo 
para potencializar a canalização de investimentos sociais nas 
áreas próximas ao empreendimento, tendo em vista também 
o aumento da arrecadação fiscal por conta da mineração. 

Aumento do risco 
de atropelamento 

 

• Treinamento em segurança e direção defensiva para 
trabalhadores. 

• Campanha de conscientização dos caminhoneiros 
terceirizados 

• Implantação da sinalização e melhoria no acesso ao 
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Impactos Grau de 
importância Medidas mitigadoras 

empreendimento 
Legenda:  

Grau de importância  alto  médio  baixo 
 
O Quadro 10.1.3-4 contém os atributos para cada impacto ambiental, além da justificativa para a 
classificação da magnitude e aspectos qualitativos. 
 

Quadro 10.1.3-4 – Atributos dos impactos ambientais 
01  
Impacto Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Temporário 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Baixa, pois serão implementadas medidas mitigadoras (como a caixa de 

separação água e óleo na área de infraestrutura ) 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais Sim (Resolução Conama 357/05, Decreto Estadual 14.250/81) 
Grau de importância Baixo 
Aspectos qualitativos A proteção dos recursos hídricos é importante, haja vista que a 

disponibilização de água doce potável é limitada. 
Medidas mitigadoras Dispositivos de controle de efluentes já instalados na área de 

infraestrutura. 
Sistema de drenagem superficial já implantado e que será 
implementado, e medidas contra a instalação de processos erosivos e 
de assoreamento. 
Desassoreamento de talvegues e do sistema de drenagem. 
Haverá monitoramento de águas superficiais durante a implantação e 
operação do empreendimento. 
Monitoramento das águas subterrâneas quanto à presença de 
eventuais contaminantes. 

02  
Impacto Redução da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas 
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Média, pois a lavra afetará 4 (quatro nascentes) 
Cumulatividade e sinergismo Sinérgico, pois afetará a vegetação 
Reversibilidade Irreversível  
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Sim (Lei Federal nº 9.433/97; Lei Estadual nº 9.748/94, Portaria nº 

24/79 e Decreto nº 14.250/81) 
Grau de importância Alto 
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Aspectos qualitativos A proteção dos recursos hídricos é importante, haja vista que a 
disponibilização de água doce potável é limitada. 

Medidas mitigadoras Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será implantado). 
Medidas de proteção contra os processos erosivos e de assoreamento. 
Desassoreamento de talvegues. 
Lançamento nas drenagens locais da água bombeada da cava, não 
alterando o balanço hídrico local e regional. 

03  
Impacto Deterioração da qualidade do solo 
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Temporário 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Baixa, pois o solo afetado se limita à área do empreendimento 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo, pois os processos erosivos produzem depósitos de 

assoreamento nas drenagens. 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais não há um requisito explícito, entretanto a exigência de recuperação de 

áreas degradadas pela atividade de mineração (Constituição Federal 
art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto 

Grau de importância Médio 
Aspectos qualitativos Este impacto decorre de processos superficiais que serão controlados e 

mitigados, e se limita à área utilizada pelo empreendimento. 
Medidas mitigadoras Sistema de drenagem superficial (já implantado e que será implantado). 

Estocagem do solo removido no avanço da lavra de forma a possibilitar 
seu reaproveitamento. 
Utilização do solo orgânico removido nas áreas de recuperação. 
Medidas de proteção contra os processos erosivos e de assoreamento. 
Remoção de camadas de solo com eventuais contaminantes. 
Remediação de áreas eventualmente contamoinadas. 

04  
Impacto Deterioração da qualidade do ar 
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Temporário 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Municipal/linear 
Magnitude Baixa 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais Sim (Resolução Conama nº 003 de 28 de junho de 1990 e Resolução nº 

491, de 19 de novembro ne 2018) 
Grau de importância Baixo 
Aspectos qualitativos É um impacto associado a muitas atividades do empreendimento e 

ocorre principalmente em pátios e acessos sem pavimentação. 
Medidas mitigadoras Umectação das vias de acesso e pátios sem pavimentação, e aspersão 

de água em todos pontos de geração na unidade de beneficiamento. 
Também é realizado monitoramento da qualidade do ar com a 
amostragem de material particulado utilizando um Amostrador de 
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Grandes Volumes (AGV), mais comumente denominado como Hivol. 
05  
Impacto Afugentamento da fauna 
Expressão Adverso 
Origem Direto/Indireto 
Duração Temporário 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Regional 
Magnitude Médio, pois haverá supressão de vegetação nativa e 

consequentemente do habitat terrestres 
Cumulatividade e sinergismo Sinérgico 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) 
Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos O afugentamento da fauna é causado não só pela supressão de 

vegetação, mas também pela emissão de ruído e vibração do terreno. 
Medidas mitigadoras Será preservada vegetação mais representativa, como um continuum 

do maciço existente na região, na porção oeste sudoeste. Serão 
realizadas atividades de preparação da área antes das campanhas de 
supressão de vegetação nativa, como de resgate de fauna e 
afugentamento. 
Controle de ruídos na operação (movimentação de veículos e no 
desmonte) 

06  
Impacto Perda ou alteração de habitats terrestres 
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Médio, pois haverá perda de ecossistemas terrestres importantes para 

a fauna 
Cumulatividade e sinergismo Sinérgico com afugentamento de fauna 
Reversibilidade Irreversível 
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Constituição Federal, art. 225; Lei Federal 6.938/81; Decreto Federal 

97.632/89; Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal); Lei Federal 
47754/89 

Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos Conforme o diagnóstico ambiental (Capítulo 9), há na ADA e AID: 8 

espécies de anfíbios, 17 de aves e uma de mamífero endêmicas à Mata 
Atlântica; além de uma espécie de ave “quase ameaçada” à extinção, 
uma de mamífero “vulnerável” e uma espécie de mamífero ameaçada à 
extinção. Quanto à flora, foi identificada uma espécie “vulnerável” e 
outra “quase ameaçada”.    

Medidas mitigadoras A preservação de vegetação nativa com a otimização do projeto de 
lavra reduz esse impacto. 
As medidas mitigadoras referentes a esse impacto estão relacionadas à 
recuperação das áreas degradadas, com restituição de área atualmente 
em operação com aterramento, e possibilitando criar novo ambiente, e 
finalmente com a compensação de supressão com recuperação de 
áreas em área com vegetação nativa 
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07  
Impacto Criação de novos ambientes 
Expressão Adverso/Benéfico 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Médio, pois se trata da modificação do ambiente existente 
Cumulatividade e sinergismo Sinérgico com afugentamento da fauna e perda de habitats terrestres 
Reversibilidade Irreversível 
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Não há um requisito explícito, entretanto, a exigência de recuperação 

de áreas degradadas pela atividade de mineração (Constituição Federal 
art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto 

Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos A criação de novos ambientes é um impacto adverso quando associado 

às etapas de implantação e operação. Entretanto, na fase de 
desativação, a criação de novos ambientes, através da recuperação da 
área degrada, é um impacto benéfico 

Medidas mitigadoras Restituição de áreas em operação com aterramento, na recuperação 
das áreas degradadas, e compensação de supressão com recuperação 
de áreas em área com vegetação nativa. 

08  
Impacto Alteração da paisagem 
Expressão Adverso/Benéfico 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Local 
Magnitude Médio, pois se restringe à área de lavra, não modificando a paisagem 

regional 
Cumulatividade e sinergismo Neutro 
Reversibilidade Irreversível 
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Não há um requisito explícito, entretanto, a exigência de recuperação 

de áreas degradadas pela atividade de mineração (Constituição Federal 
art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto 

Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos Assim como a criação de novos ambientes, a alteração da paisagem é 

um impacto adverso quando associado às etapas de implantação e 
operação, porém benéfico, quando associado à desativação e 
recuperação da área degradada 

Medidas mitigadoras A solução de projeto de utilizar a área de lavra atual como depósito de 
estéril pode ser considerada como uma medida de mitigação deste 
impacto. Também o estudo que possibilitou otimizar a lavra reduzindo 
a área de lavra e de supressão de vegetação nativa contribui muito com 
a redução deste impacto, pois a alteração da paisagem no seu atributo 
mais relevante (vegetação e relevo) foi reduzido. 
 
Plano de comunicação 

9  
Impacto Desconforto ambiental 
Expressão Adverso 
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Origem Direto 
Duração Temporária 
Escala temporal Imediata 
Escala espacial Municipal/Linear 
Magnitude Médio, pois, quanto ao ruído, a Rodovia Dutra é responsável pelos altos 

níveis de incômodo acústico, como visto na seção 9.1.11.2. Ruído 
externo ambiental. Por outro lado, a comunidade mais próxima se 
localiza a cerca de 500 m, logo a vibração do terreno pode afetar o 
conforto de moradores externos. Quanto à emissão de poeira, esta se 
configura como impacto restrito à área operacional, dificilmente 
afetando a vizinhança. 

Cumulatividade e sinergismo Cumulativo quanto ao ruído 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Sim. Quanto ao ruído, se aplica a Conama 01/90 e NBR 10.151, e aos 

níveis de vibração, a NBR 9653 (2018) e a Decisão de diretoria da 
Cetesb nº 215/2007 

Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos O desconforto ambiental está associado majotariamente ao desmonte 

de rochas, o qual é uma atividade não contínua e programada. Porém a 
emissão de ruídos pela movimentação de caminhões pode afetar 
receptores próximos às vias de acesso externo na rodovia Dutra. 

Medidas mitigadoras Umectação dos acessos e pátios sem pavimentação, aspersão de água 
nos processos de beneficiamento (britagem e peneiramento), com 
caminhões pipa, e procedimentos de controle de detonação de 
explosivos utilizando retardos, linha silenciosa e carga por espera 
adequados para diminuir os efeitos de vibração e sobrepressão 
acústica. Para redução de ruídos haverá controle de velocidade nas vias 
internas e programas de educação ambiental com os motoristas da 
empresa e de terceiros. 
Plano de comunicação será implantado para verificar as possíveis 
interferências do empreendimento com a população local. 

10  
Impacto Incremento da atividade comercial 
Expressão Benéfico 
Origem Indireto 
Duração Temporária 
Escala temporal Médio prazo 
Escala espacial Regional 
Magnitude Alta, pois o montante de investimentos previstos na implantação e 

operação são significativos para a economia local 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Médio 
Aspectos qualitativos O aumento da circulação de recursos e de pessoas na região, atraídos 

pela atividade da Pedreira Dovalle , aumentará a atividade comercial. 
Medidas mitigadoras Beneficiar fornecedores locais na aquisição de bens e serviços, assim 

como possibilitar benefícios comerciais a colaboradores da empresa 
junto ao comércio local. 

11  
Impacto Redução das atividades econômicas 
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Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Longo prazo 
Escala espacial Regional 
Magnitude Alta, pois haverá perdas de arrecadação com impostos, salários e 

serviços com a desativação do empreendimento 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Alta 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Médio 
Aspectos qualitativos O cessamento das atividades da Pedreira Dovalle, após o fechamento 

da mina reduzirá as atividades econômicas da região. 
Medidas mitigadoras Qualificação da mão de obra e viabilização de atividade similar ou 

produtiva na área após a desativação deste empreendimento. A 
recuperação da área visando usos produtivos pode ser parte 
importante do Plano de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD. 

12  
Impacto Geração de Expectativa na População 
Expressão Adverso 
Origem Indireto 
Duração Temporário 
Escala temporal Imediato 
Escala espacial Regional 
Magnitude Baixa, tendo em vista o resultado da pesquisa de percepção ambiental 

realizada durante o estudo ambiental 
Cumulatividade e sinergismo Sinérgico 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Média 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Baixo 
Aspectos qualitativos Pode acarretar a atração de população ou a espera da contratação de 

moradores nas localidades. Também pode acarretar movimentos 
contrários à implantação devido a preocupação com os impactos a 
serem gerados 

Medidas mitigadoras Aplicação de ações de comunicação social e orientação sobre a 
ampliação do projeto, impactos previstos, medidas mitigadoras 
aplicadas e disponibilidade de canal de comunicação direta com a 
mineradora. 

13  
Impacto Incremento dos cofres públicos  
Expressão Benéfico 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Médio prazo 
Escala espacial Municipal 
Magnitude Alta 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Irreversível 
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Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Sim, obrigatoriedade legal da arrecadação fiscal 
Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos Valor considerável de arrecadação de impostos como o CFEM 
Medidas mitigadoras Não se aplica 
14  
Impacto Diminuição da arrecadação fiscal 
Expressão Adverso 
Origem Direta 
Duração Permanente 
Escala temporal Longo prazo 
Escala espacial Regional 
Magnitude Alto 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Irreversível 
Probabilidade de ocorrência Certa 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Alto 
Aspectos qualitativos Este impacto ocorrerá apenas após o fechamento da mina, sendo que a 

vida útil prevista da Pedreira Dovalle é de 43 anos. 
Medidas mitigadoras O novo uso da área atualmente utilizada pela Pedreira Dovalle poderá 

prover novos recursos ao município. 
15  
Impacto Pressão sobre equipamentos públicos  
Expressão Adverso 
Origem Indireto 
Duração Permanente 
Escala temporal Médio prazo 
Escala espacial Municipal 
Magnitude Média, a depender da quantidade de população migrante em busca de 

trabalhos e oportunidades 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Reversível 
Probabilidade de ocorrência Média 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Médio 
Aspectos qualitativos Com o possível aumento do contingente populacional a busca por 

serviços essenciais deve se intensificar por conta da demanda por 
serviços de saúde e de educação. 

Medidas mitigadoras Monitoramento das vagas e atendimentos dos serviços essenciais 
(educação e saúde) próximos ao empreendimento 
Participação em processos de planejamento participativo para 
potencializar a canalização de investimentos sociais nas áreas próximas 
ao empreendimento, tendo em vista também o aumento da 
arrecadação fiscal por conta da mineração 

16  
Impacto Aumento do risco de atropelamento  
Expressão Adverso 
Origem Direto 
Duração Permanente 
Escala temporal Imediato 
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Escala espacial Local 
Magnitude Média 
Cumulatividade e sinergismo Cumulativo 
Reversibilidade Irreversível 
Probabilidade de ocorrência Médio 
Existência de requisitos legais Não 
Grau de importância Médio 
Aspectos qualitativos O aumento da circulação de veículos pesados com condutores que não 

estejam devidamente orientados/treinados em aspectos de direção 
defensiva, aliados com a má sinalização e infraestrutura viária do 
acesso ao empreendimento amplia o risco de acidentes. 

Medidas mitigadoras Treinamento em segurança e direção defensiva para trabalhadores. 
Campanha de conscientização dos caminhoneiros terceirizados 
Implantação da sinalização e melhoria no acesso ao empreendimento 

 
A seguir estão apresentadas as avaliações dos impactos ambientais, assim como as medidas mitigadoras 
propostas. 
 

10.2 IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO FÍSICO 

10.2.1 DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 
A deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas está associada à instalação e evolução de 
processos erosivos e de assoreamento; vazamentos de combustíveis, óleos, graxas, etc.; e emissão de 
efluentes hídricos pelas atividades da Pedreira Dovalle. 
Processos erosivos poderão se instalar sobre as superfícies expostas do terreno desprovidas de cobertura 
vegetal, sendo mais pronunciados nas áreas com maior declividade e em solos residuais constituídos por 
areias e siltes. Serão do tipo linear, formados ao longo das faixas onde ocorrem as concentrações de fluxo 
das águas superficiais, formando ravinas e grotas e gerando depósitos de assoreamento nos talvegues. Tais 
processos promovem a turbidez das águas superficiais e alteram suas características físico-químicas.  
Produtos como óleos, graxas e aditivos, utilizados na manutenção de veículos e máquinas, ou seu manuseio 
inadequado, poderão promover contaminações das águas superficiais e, por infiltração, nas águas 
subterrâneas, nos casos episódicos de vazamentos ou derramamentos, o mesmo ocorrendo com 
caminhões e equipamentos que possam apresentar vazamentos. Efluentes líquidos tratados e dispostos de 
forma inadequada poderão atingir o aquífero freático, causando sua contaminação.  
Esse impacto é adverso e direto, pois decorre das atividades do empreendimento, manifestar-se-á de 
forma imediata e será local. Após o fechamento da pedreira e a recuperação das áreas degradadas, as 
águas superficiais e subterrâneas deverão recuperar sua qualidade inicial, sendo, portanto, um impacto 
temporário e reversível.  
Sua magnitude foi considerada baixa, pois haverá a implementação de medidas mitigadoras e de 
monitoramento eficientes na área da infraestrutura, mas a probabilidade de ocorrência é alta. Como o grau 
de contaminação dos corpos hídricos irá aumentar caso não sejam tomadas medidas ou estas sejam 
inadequadas, esse impacto tem caráter cumulativo. 
A deterioração de águas superficiais e subterrâneas é normatizada pela Resolução Conama 357 de 17 de 
março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água, estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e o Decreto Estadual 14.250/81.  
O grau de importância desse impacto foi classificado como baixo, pois sua magnitude é baixa e ele é 
reversível.  
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Medidas mitigadoras: sistema de drenagem das águas superficiais já implantado e que será implementado 
na área do projeto; medidas de proteção do terreno contra a instalação de processos erosivos; 
desassoreamento de talvegues e do sistema de drenagem; manuseio de combustíveis, óleos e graxas em 
locais isolados e secos; inspeção visual sistemática da área e de veículos e equipamentos quanto à 
ocorrência de eventuais vazamentos; dispositivos de controle de efluentes já instalados na área de 
infraestrutura, como a caixa separadora de água e óleo, já existente e operando; e monitoramento das 
águas superficiais e subterrâneas durante a implantação e operação do empreendimento, quanto à 
presença de eventuais contaminantes. 
 

10.2.2 REDUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 
A redução da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas está associada ao bombeamento das 
águas da cava, para rebaixamento do aquífero freático de forma a permitir a escavação a seco; à 
intervenção direta em nascentes e drenagens naturais; e às atividades que consomem água, como a 
manutenção e lavagem dos equipamentos e veículos, e aspersão de água nas vias e nos equipamentos de 
cominuição e classificação granulométrica.  
Trata-se, portanto, de um impacto adverso, direto, permanente e irreversível, uma vez que a 
disponibilidade de água será melhorada com o descomissionamento da pedreira e a recuperação das áreas 
degradadas, mas não retornará à condição inicial. Será imediato, pois ocorrerá logo após as atividades 
associadas, e local, por afetar apenas a área da cava atingida pelo cone de rebaixamento do aquífero 
freático e as nascentes e talvegues no seu entorno. Sua probabilidade de ocorrência é certa, e a magnitude 
foi considerada média, por afetar quatro nascentes. Foi considerado sinérgico, pois o rebaixamento da 
franja capilar do aquífero freático na área do cone afeta a vegetação nativa. 
A disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas é normatizada pela Lei Federal nº 9.433/97, Lei 
Estadual nº 9.748/94, Portaria nº 24/79 e Decreto nº 14.250/81, e por essa razão e sua magnitude média, 
esse impacto foi classificado com grau de importância alto. 
Medidas mitigadoras: sistema de drenagem das águas superficiais já implantado e que será implementado 
na área do projeto, para direcionamento das águas pluviais para os talvegues locais; medidas de proteção 
do terreno contra a instalação de processos erosivos, para evitar o assoreamento de talvegues; 
desassoreamento de talvegues, para preservação da seção hidráulica dos mesmos; e lançamento da água 
bombeada na cava nas drenagens locais, para a recarga do aquífero freático – não alterando o balanço 
hídrico local e regional. 
 
10.2.3 DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO 

 
A deterioração da qualidade do solo está associada, principalmente, à exposição do terreno a partir da 
supressão da vegetação e à eventual falta de um sistema de drenagem superficial e de proteção dos 
taludes dos cortes. Eventuais vazamentos e derramamentos de combustíveis, óleos, graxas e aditivos, e a 
má disposição de resíduos, podem provocar sua contaminação. 
 
Logo, este é um impacto adverso, direto e imediato. Entretanto, por se limitar à área do empreendimento e 
às áreas de disposição de estéril, é local e sua magnitude foi considerada baixa. Considerando-se os 
processos de dinâmica superficial, a circulação de veículos e a operação de máquinas e equipamentos, 
possui alta probabilidade de ocorrência, mas sua duração é temporária, por ser facilmente controlado e 
mitigado, sendo reversível.  
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Trata-se de um impacto cumulativo, pois os processos erosivos e de assoreamento, e eventuais 
contaminações, tendem a evoluir caso não sejam controlados e mitigados. Não há um requisito legal 
específico, entretanto, a exigência de recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração 
(Constituição Federal art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto. 
 
O seu grau de importância foi classificado como médio, pois sua baixa magnitude, irreversibilidade e 
existência de requisitos legais não o enquadram como de alto ou baixo grau de importância.  
Medidas mitigadoras: sistema de drenagem das águas superficiais já implantado e que será implementado 
na área do projeto, para captação e destinação adequada das águas pluviais, de forma a se evitar 
concentrações de fluxo; estocagem do solo removido no avanço da lavra de forma a possibilitar seu 
reaproveitamento; utilização do solo orgânico removido nas áreas de recuperação; medidas de proteção do 
terreno contra a instalação de processos erosivos superficiais laminares e lineares; desassoreamento do 
sistema de drenagem superficial para preservação da seção hidráulica dos mesmos e evitar 
transbordamentos e a consequente formação de processos erosivos; remoção de camadas de solo com 
eventuais contaminantes; e remediação de áreas eventualmente contaminadas. 
 

10.2.4 DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
A deterioração da qualidade do ar é associada à emissão de material particulado em suspensão por 
diversas atividades da Pedreira Dovalle, como remoção do solo, decapeamento, perfuração, desmonte de 
rochas, carregamento e transporte, disposição de material em pilhas e a usina de beneficiamento (britagem 
e peneiramento). Logo, a probabilidade de ocorrência deste impacto é alta. 
Este impacto é adverso, direto e imediato, pois ocorre simultaneamente à atividade causa. Após o 
fechamento da mina, a deterioração da qualidade do ar pela Pedreira Dovalle cessa, portanto é um impacto 
temporário e reversível. Este impacto limita-se ao Município de Santa Isabel (municipal) e ocorre 
principalmente em pátios e acessos sem pavimentação.  
A deterioração da qualidade do ar é um impacto cumulativo, pois se “soma” aos impactos semelhantes 
decorrentes de outros empreendimentos, como outras pedreiras, e até mesmo da circulação de veículos 
movidos a motor de combustão na rodovia Presidente Dutra. Este impacto é normatizado pela Resolução 
CONAMA nº491, de 19 de novembro de 2018 e Decreto Estadual nº 59.113, de 23 de abril de 2013. 
O seu grau de importância foi classificado como baixo, haja vista que as medições realizadas no Diagnóstico 
Ambiental (capítulo 9.1.12) não ultrapassaram os limites legais (diários e anuais). 
Medida mitigadora: como medida mitigadora a empresa já realiza a umectação das vias de acesso e pátios 
sem pavimentação, com caminhão pipa próprio da empresa, e aspersão de água em todos pontos de 
geração na unidade de beneficiamento. Também é realizado monitoramento da qualidade do ar com a 
amostragem de material particulado utilizando um Amostrador de Grandes Volumes (AGV), mais 
comumente denominado como Hivol. 
 

10.3 IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO 

10.3.1 AFUGENTAMENTO DA FAUNA 
O afugentamento da fauna decorre da supressão de vegetação e da emissão de ruído e vibrações do 
terreno, causados pelo desmonte de rocha e trânsito interno de veículos. Portanto, a probabilidade de 
ocorrência deste impacto adverso é alta, e ele é considerado direto e indireto (pois também decorre de 
outros impactos, como o desconforto ambiental). 
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Este impacto ocorre simultaneamente a sua atividade causadora, logo é imediato. Após o fechamento da 
mina, este impacto cessará, desta maneira é temporário e reversível. A sua escala espacial pode abranger 
além dos limites de Santa Isabel (impacto regional). A magnitude deste impacto foi considerada média, pois 
haverá supressão de vegetação nativa e, consequentemente, habitats terrestres. O afungentamento da 
fauna é um impacto sinérgico com a perda ou alteração de habitats terrestres, pois decorre da combinação 
de diferentes aspectos e impactos como a redução da vegetação nativa, a fragmentação de floresta e a 
degradação das florestas. Este impacto é normaliza pela Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal), haja 
vista que está associado à supressão de vegetação natural. 
O seu grau de importância foi classificado como alto, pois possui magnitude média e requisitos legais que o 
normatize. 
Medida mitigadora: como medida mitigadora será preservada vegetação mais representativa, como um 
continuum do maciço existente na região, na porção oeste sudoeste, o que representa a renúncia a uma 
reserva de minério de 8 milhões de toneladas, que representa cerca de 100 meses de produção. Essa 
decisão da empresa reflete a importância que foi dada ao aspecto de preservar o máximo das condições 
ambientais, para tornar o empreendimento sustentável. Serão realizadas atividades de preparação da área 
antes das campanhas de supressão de vegetação nativa, como de resgate de fauna e afugentamento, 
coordenado e supervisionado por especialistas em fauna, mais detalhadamente apresentadas no item de 
Monitoramento de Fauna/Subprograma de Afugentamento, Resgate e Salvamento. Além disso, haverá 
controle de ruídos na operação, como os decorrentes da movimentação de veículos e no desmonte. 

 

10.3.2 PERDA OU ALTERAÇÃO DE HABITATS TERRESTRES 
A perda ou alteração de habitats terrestres decorre da necessidade da atividade de mineração de lavrar o 
subsolo. Desta maneira, é necessária a remoção da vegetação, solo, decapeamento e desmonte de rochas. 
Consequentemente, ocorre perda e alteração de habitats terrestres, como a vegetação nativa e solo 
orgânico. Portanto, a probabilidade de ocorrência é certa. 
Este impacto adverso é direto e imediato (ocorre logo após às atividades associadas). Posterior ao 
fechamento da Pedreira Dovalle, este impacto permanecerá, logo é permanente e irreversível. Ademais, 
este impacto se limita ao empreendimento (impacto local), e sua magnitude foi considerada média, pois 
haverá perda de ecossistemas terrestres importantes para a fauna.  Este impacto foi considerado sinérgico 
com afugentamento de fauna. 
A perda ou alteração de habitats terrestres se enquadra na Constituição Federal, art. 225; Lei Federal 
6.938/81; Decreto Federal 97.632/89; Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal); Lei Federal 47754/89. 
 
O seu grau de importância foi classificado como alto, haja vista que a sua magnitude é média e a existência 
de requisitos legais que o enquadrem. Além disso, conforme o diagnóstico ambiental (Capítulo 9), há na 
ADA e AID espécies da fauna endêmicas à Mata Atlântica e classificadas quanto à extinção. Oito espécies de 
anfíbios, 17 de aves e uma de mamífero são endêmicas à Mata Atlântica; além de uma espécie de ave 
“quase ameaçada” à extinção, uma de mamífero “vulnerável” e uma espécie de mamífero ameaçada à 
extinção. Quanto à flora, foi identificada uma espécie “vulnerável” e outra “quase ameaçada”.    
Medida mitigadora: as medidas mitigadoras referentes a esse impacto estão relacionadas à recuperação 
das áreas degradadas, com restituição de áreaatualmente em operação com aterramento, e possibilitando 
criar novo ambiente, e finalmente com a compensação de supressão com recuperação de áreas com 
vegetação nativa, restituindo potencial ecológico equivalente ou maior à área a ser ocupada. 
Além disso, a preservação de vegetação nativa com a otimização do projeto de lavra reduzesse impacto. 
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10.3.3 CRIAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES 
Assim como a perda ou alteração de habitats terrestres, a criação de novos ambientes decorre da 
necessidade da atividade de mineração de lavrar o subsolo. Desta maneira, as atividades associadas à lavra 
(remoção da vegetação, solo, decapeamento e desmonte de rochas) criam novos ambientes. Entretanto, o 
fechamento da mina também cria novos ambientes, porém com o intuito de recuperar as áreas 
degradadas. Desta maneira, o impacto é adverso no primeiro caso e benéfico no segundo, e a sua 
probabilidade de ocorrência é certa. 
Além disso, este impacto é direto e imediato (ocorre logo após às atividades associadas). A sua escala 
temporal é permanente, pois não é viável tecnicamente o retorno ao ambiente inicial idêntico, apenas com 
modificações (impacto irreversível). A sua magnitude foi considerada média, pois se trata da modificação 
do ambiente terrestre. Além disso, este impacto é sinérgico, pois se relaciona com perda de habitats 
terrestres e pode promover o afugentamento da fauna. 
Não há um requisito explícito, entretanto a exigência de recuperação de áreas degradadas pela atividade 
de mineração (Constituição Federal art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto. 
O seu grau de importância foi classificado como alto, pois possui magnitude média e requisitos legais que o 
normatize. 
Medida mitigadora: como medida mitigadora há a recuperação da área de lavra atual com utilização como 
depósito de estéril da área de lavra deste novo projeto, o que possibilita a restituição de uma área 
degradada em algum uso mais amplo, pois possibilita o retorno parcial da topografia, eliminando a cava 
aberta. 
 

10.4 IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO ANTRÓPICO 

10.4.1 ALTERAÇÃO DA PAISAGEM 
A alteração da paisagem, assim como os impactos dos itens 10.3.2 e 10.3.3, decorre da necessidade da 
atividade de mineração de lavrar o subsolo. Desta maneira, é necessária a remoção da vegetação, solo, 
decapeamento e desmonte de rochas. Além disso, o relevo é alterado, pois forma uma área em cava, 
modificando profundamente a morfologia original do terreno. Como o estéril é disposto na cava exaurida 
da lavra atual e não em pilhas, é considerado adverso na cava projetada, mas benéfico em relação à cava 
atual. A probabilidade de ocorrência é certa. 
Este impacto é direto, imediato e permanente, haja vista que ao retorno à condição inicial da paisagem é 
inviável economicamente e tecnicamente (impacto irreversível). Porém, este impacto é local – limita-se ao 
empreendimento. A sua magnitude foi considerada média, pois se restringe à área de lavra, não 
modificando a paisagem regional. E não é cumulativo ou sinérgico. 
Não há um requisito explícito, entretanto a exigência de recuperação de áreas degradadas pela atividade 
de mineração (Constituição Federal art. 225 e Decreto Federal 97.632/89) enquadra este impacto. 
O seu grau de importância foi classificado como alto, pois possui magnitude média e requisitos legais que o 
normatize. 
Medida mitigadora: a solução de projeto de utilizar a área de lavra atual como depósito de estéril pode ser 
considerada como uma medida de mitigação deste impacto. Também o estudo que possibilitou otimizar a 
lavra reduzindo a área de lavra e de supressão de vegetação nativa contribui muito com a redução deste 
impacto, pois a alteração da paisagem no seu atributo mais relevante (vegetação e relevo) foi reduzido. 
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10.4.2 DESCONFORTO AMBIENTAL (RUÍDO, SOBREPRESSÃO, VIBRAÇÃO) 
O desconforto ambiental decorre da emissão de ruído, poeira, sobrepressão atmosférica e vibração. Estes 
estão associados ao desmonte de rocha, o qual, apesar das medidas cautelares adotadas no planejamento 
do plano de fogo, inevitavelmente dispersará parte da energia dos explosivos pelo terreno e ar. Além disso, 
o trânsito de veículos interno e na Rodovia Presidente Dutra e o funcionamento de equipamentos 
(britadores, peneiras, perfuratrizes) também emitem ruído e material particulado em suspensão. Desta 
maneira, a probabilidade de ocorrência deste impacto adverso é certa. 
Este impacto é direto, imediato e cumulativo quanto ao ruído, pois se “soma” aos impactos similares de 
outros empreendimentos. A sua duração é temporária, pois após o fechamento da mina, este impacto 
cessará (impacto reversível). Ademais, trata-se de um impacto municipal, pois se limita ao Município de 
Santa Isabel, e linear, pois o transporte externo de produtos causa ruído.  
Quanto ao ruído, que pode extrapolar a área do empreendimento, se aplica a legislação do Conama 01/90 
e NBR 10.151, e aos níveis de vibração, a NBR 9653 (2018) e a Decisão de diretoria da Cetesb nº 215/2007. 
A magnitude deste impacto é media, pois, quanto ao ruído, a Rodovia Dutra é responsável pelos altos níveis 
de incômodo acústico, como visto na seção 9.1.11.2. Ruído externo ambiental. Por outro lado, a 
comunidade mais próxima se localiza a cerca de 500 m, logo a vibração do terreno pode afetar o conforto 
de moradores externos. Quanto à emissão de poeira, esta se configura como impacto restrito à área 
operacional, dificilmente afetando a vizinhança. 
O seu grau de importância foi classificado como alto, pois possui magnitude média e requisitos legais que o 
normatize. 
Medida mitigadora: como medida mitigadora podemos citar a utilização de caminhão pipa para umectação 
dos acessos e pátios sem pavimentação, aspersão de água nos processos de beneficiamento (britagem e 
peneiramento), e procedimentos de controle de detonação de explosivos utilizando retardos, linha 
silenciosa e carga por espera adequados para diminuir os efeitos de vibração e sobrepressão acústica.Para 
redução de ruídos haverá controle de velocidade nas vias internas e programas de educação ambiental com 
os motoristas da empresa e de terceiros. 
O empreendedor deverá, também, disponibilizar um canal de atendimento com a comunidade próxima ao 
empreendimento, visando estabelecer uma linha de comunicação direta para identificar possíveis 
ocorrências relacionadas a incômodos relacionados a ruído ou impactos causados pela vibração e 
sobrepressão advindos da atividade. Os canais de comunicação deverão ser divulgados e disseminados 
junto à comunidade e de acordo com o estabelecido em um Plano de Comunicação Social. 
 
10.4.3 INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL 
O incremento da atividade comercial é decorrente do aumento do consumo de bens e serviços da região 
(impacto regional, pois não se limita ao município de Santa Isabel) e da geração de postos de trabalho pelo 
empreendimento. A maior circulação de pessoas, recursos e a compra de insumos e serviços necessários à 
Pedreira Dovalle e suas instalações auxiliares (como escritório e refeitório) causam este impacto benéfico 
(gera empregos e lucro à região) e indireto. A sua probabilidade de ocorrência é alta. 
Além disso, trata-se de um impacto temporário, haja vista que após o fechamento da mina, este impacto 
cessará (impacto reversível). A sua magnitude foi considerada alta, pois o montante de investimentos 
previstos, decorrentes da implantação e operação, são significativos para a economia da região. Este 
impacto é cumulativo, pois é somado a impactos semelhantes de outros empreendimentos. Não existem 
requisitos legais aplicáveis a este impacto. 
O seu grau de importância foi classificado como médio, pois a sua magnitude é alta, trata-se de um impacto 
reversível e não há requisitos legais que o enquadrem em impacto de alto ou baixo grau de magnitude. 
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Medida mitigadora/potencializadora: Como medida potencializadora, o empreendedor deverá canalizar 
suas aquisições de produtos e serviços preferencialmente na região da mineração (municípios da AII). 
Também é uma boa prática estabelecer convênios com empresas locais que possam dar descontos em 
produtos e serviços aos funcionários, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e familiares.  

 

10.4.4 REDUÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
A redução das atividades econômicas está associada à etapa de desativação da Pedreira Dovalle, pois 
haverá dispensa de mão de obra e redução da atividade comercial regional (logo, trata-se de um impacto 
regional). Portanto, a sua probabilidade de ocorrência é alta. 
Este impacto é adverso, direto e de longo prazo – ocorrerá mesmo depois do cessamento das atividades da 
pedreira. Ademais, é um impacto permanente, mas reversível, pois outros empreendimentos podem 
aumentar as atividades econômicas da região. Ademais, trata-se de um impacto cumulativo, haja vista que 
pode se acumular a impactos similares de outros empreendimentos. Não existem requisitos legais 
aplicáveis a este impacto. 
O seu grau de importância foi classificado como médio, pois a sua magnitude é alta, trata-se de um impacto 
reversível e não há requisitos legais que o enquadrem em impacto de alto ou baixo grau de magnitude. 
Medida mitigadora: a qualificação da mão de obra é um dos fatores que podem reduzir esse impacto, assim 
como a viabilização de atividade similar ou produtiva na área após a desativação deste empreendimento. A 
recuperação da área visando usos produtivos pode ser parte importante do Plano de Recuperação das 
Áreas Degradadas – PRAD 
 
10.4.5 GERAÇÃO DE EXPECTATIVA NA POPULAÇÃO 
As notícias a respeito da ampliação do empreendimento devem correr ao longo do período de 
preparação/planejamento do projeto de instalação e, com isso, muitas dúvidas, preocupações ou anseios 
devem surgir na comunidade à respeito do que será feito, quais benefícios, oportunidades e efeitos 
adversos o empreendimento pode causar. 
A falta de informação adequada pode gerar conflitos com a comunidade, portanto, é importante mitigar tal 
situação.  
Este impacto é adverso, indiretamente provocado pela ampliação do empreendimento e tende a ser 
temporário e incidir enquanto houver dúvidas e desinformação da sociedade. Deve ocorrer na região de 
inserção do empreendimento, mas, provavelmente estará associado a uma baixa magnitude, tendo em 
vista o trabalho de comunicação que já é realizado pela empresa e pelas preocupações mapeadas durante 
o processo de pesquisa de percepção ambiental realizada durante o estudo ambiental. Seu grau de 
importância é baixo, tendo em vista não estar associado a altos graus de magnitude, ser temporário e 
reversível. 
Medida mitigadora/potencializadora: Deve-se implantar um Programa de Comunicação Social com ações 
aplicadas a públicos distintos. As partes interessadas no empreendimento podem envolver órgãos e 
instituições governamentais e da sociedade civil, população residente no entorno, população dos 
municípios próximos, entre outros. O Programa deve abarcar orientações e esclarecimentos sobre a 
ampliação do projeto, impactos previstos, medidas mitigadoras e potencializadora aplicadas e 
disponibilidade de canal de comunicação direta com a mineradora. Deve também incluir informações 
relativas à contratação de mão de obra por especialidade/ofício, e as estratégias para contratação. 
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10.4.6 INCREMENTO DOS COFRES PÚBLICOS 
Com a arrecadação do CFEM e outros impostos, com previsão de arrecadação fiscal anual na ordem de 
R$10.000.000,00, haverá um incremento nos cofres públicos, possibilitando ao poder público maior aporte 
para investimento em melhoria nos serviços. 
A CFEM foi instituída através da Lei nº 7.990/89, posteriormente alterada pelas leis de nº 8.001/90 e 
9.993/00, passando a onerar as atividades de exploração de recursos minerais para fins econômicos. Além 
da CFEM, outros impostos são incidentes de atividades, serviços e transporte de produtos e que também 
influenciam a arrecadação fiscal, dentre eles o ISS e o COFINS. 
Este impacto entra em sinergia com a necessidade de investimentos em serviços essenciais à comunidade, 
como saúde e educação, além de possibilitar ao poder público maior potencial de investimento em 
programas e projetos à sociedade, melhorando a qualidade de vida do cidadão. 
Este é um impacto benéfico e diretamente gerado pela operação do empreendimento, sendo 
permanentemente causado durante todo o tempo de vida útil da mineração. Deve ocorrer a médio prazo, 
apesar de arrecadações já serem sentidas no início da implantação, mas, de menor vulta. Apresenta-se em 
escala municipal que deve ser o maior beneficiado pelo impacto, apesar de também incidirem 
arrecadações ao Estado e à Federação. É irreversível e certo de ocorrer, com alto grau de importância pela 
sua alta magnitude. 
Medida mitigadora/potencializadora: não são previstos programas relacionados a este impacto, a não ser o 
adequado pagamento dos impostos previstos pelo empreendedor. 
 
10.4.7 DIMINUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL 
Após o fechamento da Pedreira Dovalle, o impacto “incremento dos cofres públicos” cessará, 
caracterizando o impacto adverso e direto de diminuição da arrecadação fiscal. Este impacto é 
permanente, em relação às atividades da Pedreira Dovalle, de ocorrência certa e de longo prazo, pois 
apenas ocorrerá após a vida útil da pedreira, prevista de 43 anos. 
Este impacto abrangerá o município de Santa Isabel (municipal) e é cumulativo à redução de arrecadação 
por outros empreendimentos do município.  
Medida mitigadora: o novo uso previsto para a pedreira, após a recuperação de área degradada e 
fechamento da mina, poderá gerar novas arrecadações fiscais ao município. 
 
10.4.8 PRESSÃO SOBRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
Com a possibilidade de haver processo migratório e o consequente aumento da população na região em 
busca de empregos, os equipamentos públicos como escolas, creches, UBS e hospitais devem sofrer um 
incremento na procura por vagas e serviços advindos dessa população adicional. O planejamento municipal 
tende a ser preparado com base em estimativas e no cenário atual. Na imprevisibilidade de ocorrer 
crescimento populacional inesperado, seja por processo migratório ou pendular, permanente ou 
temporário, uma determinada região pode sofrer uma busca concorrente por serviços essenciais na qual a 
infraestrutura instalada não apresenta capacidade de suporte para atender toda a demanda gerada além 
daquela prevista no cenário regular.  
Este impacto é possível de ocorrer, apesar de não ser certo, dependendo de outro impacto caracterizado 
pela migração de população em busca de oportunidades de trabalho. Assim, a pressão sobre equipamentos 
públicos é cumulativo, além de ser reversível com a implantação de novas estruturas de atendimento nos 
serviços de saúde e educação. Deve ocorrer com magnitude média e foi classificado com grau de 
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importância médio.  
Medida mitigadora/potencializadora: O poder público é o grande responsável por administrar o valor 
arrecadado com impostos e taxas e realizar investimentos que promovam a universalidade dos serviços 
básicos essenciais à comunidade. Porém, torna-se importante o monitoramento da oferta em detrimento 
da demanda local para se garantir que não haja gargalos ou exaustão no atendimento básico à população. 
Neste sentido, verificar a disponibilidade de vagas e atendimentos dos serviços essenciais (educação e 
saúde) próximos ao empreendimento através de dados secundários fornecidos pelas autoridades 
(DATASUS, INEP, etc.) é uma boa prática de acompanhamento do efetivo atendimento a todos. 
Outra prática importante é o de dispor responsáveis/representantes pelo empreendimento em processos 
de planejamento participativo municipais e estaduais, buscando-se potencializar a canalização de 
investimentos públicos nas áreas próximas ao empreendimento. Torna-se justificável que os valores 
destinados aos cofres públicos provenientes da operação minerária tenham parte investidos na região de 
inserção do empreendimento, promovendo a qualidade de vida da comunidade. 
 
10.4.9 AUMENTO DO RISCO DE ATROPELAMENTO 
Com o aumento da circulação de veículos pesados no acesso ao empreendimento, haverá um aumento no 
risco de acidentes e atropelamentos (impacto cumulativo, pois se soma à atual atividade viária da Rodovia 
Dutra). A ampliação do risco não necessariamente significa a ocorrência do fato, porém, medidas de 
segurança e redução de riscos devem ser incorporadas para que se garanta a integridade à vida humana e 
patrimonial.  
O aumento do risco de acidentes e atropelamento é um impacto local, permanente e ocorrerá 
imediatamente ao início das atividades. Possui magnitude média e é irreversível, porém, pode ser 
significativamente reduzido. Tem grau de importância médio pela probabilidade e magnitude médias. 
Medida mitigadora/potencializadora: Para se reduzir os riscos atrelados deste impacto, deverá ser 
realizado treinamento com funcionários e motoristas no que tange ao respeito às normas de trânsito, 
direção segura e defensiva. Também deve ser realizada campanha de conscientização dos motoristas 
terceirizados que acessarão a área da mineração para o transporte do minério.  
Ainda na questão de redução dos riscos e aumento da segurança, deverão ser realizada melhorias viárias 
no acesso da rodovia Presidente Dutra até o empreendimento, além da implantação de sinalização vertical 
e horizontal, incluindo a manutenção do acesso. 
 
 

 

Página: 1029



S
u

p
re

s
s
ã
o

 d
e
 v

e
g

e
ta

ç
ã
o

R
e
m

o
ç
ã
o

 d
e
 s

o
lo

 e
 D

e
c
a
p

e
a
m

e
n

to

Tr
an

sp
o

rt
e 

e 
d

is
p

o
si

çã
o

 d
e 

ca
p

ea
m

en
to

 e
 s

o
lo

 o
rg

ân
ic

o

C
o

n
tr

a
ta

ç
ã
o

 d
e
 m

ã
o

 d
e
 o

b
ra

A
d

e
q

u
aç

ão
 d

e
 a

ce
ss

o
s 

in
te

rn
o

s

C
o

n
st

ru
çã

o
 d

e
 s

is
te

m
a 

d
e

 d
re

n
ag

e
m

 e
 r

e
al

iz
aç

ão
 d

e
 o

b
ra

s 
d

e
 

co
n

tr
o

le
 a

m
b

ie
n

ta
l,

 d
e

 h
ig

ie
n

e
 e

 d
e

 s
e

gu
ra

n
ça

 d
o

 t
ra

b
al

h
o

S
u

p
re

s
s
ã
o

 d
a
 v

e
g

e
ta

ç
ã
o

D
e
c
a
p

e
a
m

e
n

to

P
e
rf

u
ra

ç
ã
o

 e
 d

e
s
m

o
n

te

B
o

m
b

e
a
m

e
n

to
 d

e
 á

g
u

a
 p

a
ra

 r
e
b

a
ix

a
m

e
n

to
 d

o
 a

q
u

íf
e
ro

 

fr
e
á
ti

c
o

C
a
rr

e
g

a
m

e
n

to
 d

e
 e

s
té

ri
l 
e
 m

in
é
ri

o

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 d

e
 e

s
té

ri
l 
e
 m

in
é
ri

o

D
is

p
o

s
iç

ã
o

 d
e
 e

s
té

ri
l

B
ri

ta
g

e
m

 e
 c

la
s
s
if

ic
a
ç
ã
o

 g
ra

n
u

lo
m

é
tr

ic
a
 

E
s
to

c
a
g

e
m

 d
e
 b

ri
ta

, 
e
 a

g
re

g
a
d

o
s
 e

m
 g

e
ra

l

M
a
n

u
te

n
ç
ã
o

 d
e
 v

e
íc

u
lo

s
 e

 e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s

A
b

a
s
te

c
im

e
n

to
 d

e
 v

e
íc

u
lo

s

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 e

x
te

rn
o

 à
 m

in
a

O
p

e
ra

ç
ã
o

 d
o

 r
e
fe

it
ó

ri
o

, 
e
s
c
ri

tó
ri

o
 e

 u
n

id
a
d

e
s
 d

e
 a

p
o

io

R
et

al
u

d
am

en
to

s 
e 

ev
en

tu
ai

s 
o

b
ra

s 
d

e 
co

n
te

n
çã

o

C
o

n
st

ru
çã

o
 d

e 
si

st
em

a 
d

e 
d

re
n

ag
em

 f
in

al

R
e
v
e
g

e
ta

ç
ã
o

 e
 r

e
c
u

p
e
ra

ç
ã
o

 d
a
s
 á

re
a
s
 d

e
g

ra
d

a
d

a
s

D
is

p
e
n

s
a
 d

a
 m

ã
o

 d
e
 o

b
ra

D
e
te

ri
o

ra
ç
ã
o

 d
a
 q

u
a
li
d

a
d

e
 d

a
s
 á

g
u

a
s
 s

u
p

e
rf

ic
ia

is
 e

 

s
u

b
te

rr
â
n

e
a
s

R
e
d

u
ç
ã
o

 d
a
 d

is
p

o
n

ib
il
id

a
d

e
 d

a
s
 á

g
u

a
s
 s

u
p

e
rf

ic
ia

is
 e

 

s
u

b
te

rr
â
n

e
a
s

D
e
te

ri
o

ra
ç
ã
o

 d
a
 q

u
a
li
d

a
d

e
 d

o
 s

o
lo

D
e
te

ri
o

ra
ç
ã
o

 d
a
 q

u
a
li
d

a
d

e
 d

o
 a

r

A
fu

n
g

e
n

ta
m

e
n

to
 d

a
 f

a
u

n
a

P
e
rd

a
 o

u
 a

lt
e
ra

ç
ã
o

 d
e
 h

a
b

it
a
ts

 t
e
rr

e
s
tr

e
s

C
ri

a
ç
ã
o

 d
e
 n

o
v
o

s
 a

m
b

ie
n

te
s

A
lt

e
ra

ç
ã
o

 d
a
 p

a
is

a
g

e
m

D
e
s
c
o

n
fo

rt
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 
(r

u
íd

o
, 
s
o

b
re

p
re

s
s
ã
o

, 
v
ib

ra
ç
ã
o

)

In
c
re

m
e
n

to
 d

a
 a

ti
v
id

a
d

e
 c

o
m

e
rc

ia
l

R
e
d

u
ç
ã
o

 d
a
s
 a

ti
v
id

a
d

e
s
 e

c
o

n
ô

m
ic

a
s

G
e
ra

ç
ã
o

 d
e
 e

x
p

e
c
ta

ti
v
a
 n

a
 p

o
p

u
la

ç
ã
o

In
c
re

m
e
n

to
 d

o
s
 c

o
fr

e
s
 p

ú
b

li
c
o

s
 p

e
lo

 a
u

m
e
n

to
 d

a
 

a
rr

e
c
a
d

a
ç
ã
o

 f
is

c
a
l

D
im

in
u

iç
ã
o

 d
a
 a

rr
e
c
a
d

a
ç
ã
o

 f
is

c
a
l

P
re

s
s
ã
o

 s
o

b
re

 e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s
 p

ú
b

li
c
o

s

A
u

m
e
n

to
 d

o
 r

is
c
o

 d
e
 a

tr
o

p
e
la

m
e
n

to
s

Legenda

aspecto ambiental signif icativ o impacto de alto grau de importância

aspecto ambiental pouco signif icativ o impacto de médio grau de importância

impacto de baixo grau de importância

INTERAÇÕES COM O SOLO / USO DO SOLO 

E PAISAGEM

ATIVIDADES

IMPLANTAÇÃO DESATIVAÇÃO MEIO FÍSICOOPERAÇÃO

ASPECTOS AMBIENTAIS

BIÓTICO

VIBRAÇÕES DO TERRENO

GERAÇÃO DE RESÍDUOS

ALTERAÇÃO DO RELEVO

INTENSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS E 

DE DINÂMICA SUPERFICIAL

EXPOSIÇÃO DO SOLO

RISCO DE VAZAMENTOS DE HIDROCARBONETOS

CIRCULAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS

MEIO ANTRÓPICO

IMPACTOS 

GERAÇÃO DE EMPREGOS / REDUÇÃO DE POSTOS 

DE TRABALHO

GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS / 

REDUÇÃO DE ATIVIDADES

AUMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS 

ESSENCIAIS

Fonte da matriz: Sánchez, L.E.; Hacking, T. An approach to link env ironmental impact assessment and env ironmental management sy stems.  Impact Assessment and Project Appraisal 20(1):25-38, 2002. DOI 10.3152/147154602781766843 

INTERRUPÇÃO OU REDUÇÃO DE FLUXOS 

HÍDRICOS SUPERFICIAIS

REBAIXAMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA 

SUBTERRÂNEA

RESTAURAÇÃO DAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS

OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE FORMAÇÕES VEGETAIS 

NATIVAS

CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

ATRAÇÃO DE PESSOAS

AUMENTO DA DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS

GERAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO

APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS NÃO 

RENOVÁVEIS

CONSUMO DE HIDROCARBONETOS E OUTROS 

RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS

CONSUMO DE ÁGUA

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

EMISSÕES

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (E PARTÍCULAS 

SÓLIDAS)

EMISSÃO DE EFLUENTES HÍDRICOS 

INTERAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E 

CULTURAIS

TRÁFEGO EXTERNO DE CAMINHÕES E OUTROS 

VEÍCULOS

EMISSÃO DE RUÍDO
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11 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A fim de mitigar os impactos adversos e potencializar os benéficos, são propostos 18 programas de 
gestão, prevenção e controle ambiental. O Quadro 11.1.1-1 possui a relação destes programas com os 
impactos ambientais avaliados no Capítulo 10, assim como as fases do empreendimento. 

11.1 PLANO DE GESTÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS - PGPA 

11.1.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O Plano cujas diretrizes estão apresentadas a seguir aborda os procedimentos de gestão ambiental da 
Pedreira Dovalle e representa a estruturação de um Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional baseado na norma ISO 14.001/2015, a serem 
aplicados pelo empreendedor e especificamente durante a implantação e operação da mina e demais 
instalações do empreendimento.  
Além dos aspectos ambientais, o Plano de Gestão da Pedreira Dovalle enfoca também os aspectos de 
segurança e saúde ocupacional envolvidos com a construção da cava e demais instalações.  
O Plano de Gestão dos Programas Ambientais – PGPA define e sistematiza um conjunto de medidas 
gerenciais necessárias para garantir, melhorar e ampliar o desempenho ambiental do 
empreendimento, e promover atendimento aos requisitos de segurança e de saúde ocupacional, que 
deverão ser implementadas ao longo da etapa de planejamento, implantação e operação da Mina. O 
plano ainda propõe maneiras para que a eficiência das medidas gerenciais adotadas seja mensurável e 
possam ser comparadas entre períodos, definindo a forma de avaliar o desempenho dos programas e 
o real atendimento aos impactos identificados pelo estudo.  
A definição de um Plano de Gestão dos Programas Ambientais também reflete e se alinha com a 
política ambiental a ser adotada pela Pedreira Dovalle no desenvolvimento e condução das fases 
previstas em projeto.  
O PGPA se justifica para que seja consolidado e sistematizado o conjunto de medidas gerenciais 
necessárias para garantir, melhorar ou ampliar o desempenho ambiental do empreendimento, e para 
que sejam atendidas as condicionantes das licenças ambientais, os requisitos ambientais, de 
segurança e de saúde ocupacional, os requisitos do empreendedor e normas aplicáveis durante o 
desenvolvimento da Mina.  
A estrutura de Gestão dos Programas Ambientais proposta contará com uma equipe de profissionais 
capacitados a coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos diversos programas propostos neste 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA.  
A criação de uma estrutura gerencial organizada corresponde a um conjunto inter-relacionado de 
medidas práticas e técnico-administrativas, que garantam a execução das atividades de minimização 
de impactos e de proteção ambiental, pretendidas pelo empreendimento.  
Essa estrutura visa promover o acompanhamento dos Programas Ambientais, de forma integrada 
entre os diferentes agentes internos e externos, empresas contratadas, consultoras, instituições 
públicas e privadas permitindo ao empreendedor ter a segurança necessária para que não sejam 
transgredidas normas e legislação ambiental vigente.  
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Quadro 11.1.1-1 – Relação dos programas, impactos ambientais e etapas do empreendimento 

Item Plano ou Programa de Gestão, Prevenção ou Controle 
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11.1 Plano de gestão dos programas ambientais – PGPA                    
11.2 Programa de prevenção de acidentes ambientais                    
11.3 Programa de gestão de resíduos sólidos e efluentes hídricos                    
11.4 Programa de controle e monitoramento de ruído                    
11.5 Programa de controle e monitoramento de qualidade do ar                    
11.6 Programa de controle e monitoramento de detonação                    
11.7 Programa de monitoramento do rebaixamento do aquífero freático e da qualidade das águas subterrâneas                    
11.8 Programa de gestão da disponibilidade hídrica                    
11.9 Programa de controle e monitoramento da qualidade das águas superficiais                    
11.10 Programa de controle de erosão e assoreamento                    
11.11 Programa de monitoramento dos processos de erosão, assoreamento e estabilidade de taludes                    
11.12 Programa de manejo do solo                    
11.13 Programa de recuperação das áreas degradadas - PRAD                     
11.14 Plano de fechamento de mina                    
11.15 Programa de monitoramento e conservação da fauna terrestre                    
11.16 Programa de acompanhamento da supressão de vegetação e resgate de fauna                    
11.17 Programa de compensação ambiental                    
11.18 Programa de interação e comunicação social e educação ambiental                    
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11.1.2 OBJETIVOS 
O objetivo do PGPA é dotar o empreendimento de mecanismos eficientes que garantam a execução e 
o controle das ações planejadas nos programas ambientais, contemplando as exigências e 
recomendações do processo de licenciamento ambiental, exigências e recomendações legais, 
normativas e correlatas, e todos os Planos e Programas ambientais propostos pelo Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), mantendo-se um elevado padrão de qualidade na sua implantação e operação.  
Também é objetivo do PGPA verificar o controle e atendimento a todos os aspectos ambientais do 
empreendimento e da legislação aplicável, além da mitigação dos impactos ambientais e atendimento 
as não conformidades identificadas durante as diversas fases da Mina. Isso deve ser feito por meio de 
mecanismos e rotinas diárias/periódicas para supervisão e acompanhamento das atividades de 
implantação e operação do empreendimento, garantindo aplicação de técnicas de proteção, manejo e 
recuperação ambiental.  
Para que isso seja possível, todas as ocorrências de informações associadas devem ser registradas por 
um sistema específico que tenha rastreabilidade, seja de fácil entendimento e tenha simples 
visualização.  
Entre os objetivos específicos observam-se:  
• Definição do sistema de registros para acompanhamento das fases do projeto;  
• Estabelecimento de procedimento e instrumento técnico e gerencial, para implantação das 

ações propostas pelos planos e programas ambientais;  
• Estabelecimento de mecanismos de supervisão ambiental;  
• Elaboração de relatórios periódicos.  

 
11.1.3 METAS E INDICADORES 

As metas do Plano de Gestão dos Programas Ambientais devem criar condições para 
acompanhamento e pleno desenvolvimento dos demais Planos e Programas Ambientais propostos no 
âmbito do EIA, a serem detalhadas em fase posterior do licenciamento.  
Entre as metas aplicáveis ao PGPA destacam-se:  
• Atendimento integral (100%) das diretrizes, normas e procedimentos ambientais 

estabelecidos nos planos e programas ambientais;  
• Atendimento integral (100%) das exigências constantes nas licenças ambientais emitidas pelos 

órgãos competentes;  
• Conscientização eficaz de 100% dos trabalhadores para as questões ambientais;  
• Estabelecimento e aplicação de mecanismos de supervisão das atividades de implantação e 

operação e acompanhamento dos planos e programas ambientais;  
• Realização de reuniões para avaliação da eficiência e efetividade do PGPA;  
• Emissão de relatórios periódicos de acompanhamento da execução de todos os planos e 

programas ambientais definidos para o empreendimento;  
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• Realização (e registro) de vistorias periódicas às instalações da Mina, incluindo caso 
necessário, canteiros, frentes de obra, e demais áreas e instalações, durante a implantação e 
operação do empreendimento;  

• Registro de todas as não conformidades observadas durante as vistorias de acompanhamento 
dos planos e programas.  

Os indicadores ambientais para o acompanhamento e avaliação de desempenho deste Programa, 
foram definidos como:  
• Percentual de atendimento às exigências constantes nas licenças ambientais emitidas pelos 

órgãos competentes;  
• Percentual de conscientização dos trabalhadores para as questões ambientais;  
• Percentual de realização de vistorias periódicas programadas às instalações da Mina.  

 
Cabe ressaltar que o estabelecimento de metas e a efetividade do indicador estabelecido serão 
avaliados conforme a geração de dados e que novos indicadores poderão ser propostos ou poderão 
substituir o indicador em uso, caso este se mostre ineficaz para medir o desempenho da atividade.  
 

11.1.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
No escopo do sistema de gestão da Pedreira Dovalle e deste PGPA proposto, os trabalhos se 
desenvolverão segundo a atividade de supervisão dos planos e programas ambientais e exigências das 
licenças obtidas, considerando e promovendo o detalhamento dos programas, a elaboração das 
diretrizes e procedimentos, o acompanhamento das medidas, a correção dos desvios e a solução de 
problemas não previstos para a operação do empreendimento.  
A implantação do PGPA deverá considerar:  
• Detalhamento dos planos e programas ambientais propostos;  
• Elaboração de diretrizes e procedimentos ambientais contemplando os planos e programas 

ambientais;  
• Implantação e acompanhamento das medidas e atividades previstas no âmbito dos planos e 

programas ambientais, previamente definidos e detalhados;  
• Estabelecimento de procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para execução das 

ações definidas;  
• Acompanhamento das ações ambientais durante o desenvolvimento das atividades de 

operação do empreendimento;  
• Acompanhamento e cumprimento das normas técnicas e aspectos da legislação ambiental 

e/ou institucional, relacionadas tanto à etapa de implantação como de operação;  
• Determinar os mecanismos de supervisão ambiental, de acompanhamento do cumprimento 

dos planos e programas ambientais propostos;  
• Emissão de relatórios periódicos de acompanhamento dos planos e programas ambientais;  
• Fiscalizar e verificar os procedimentos adotados pelas contratadas para cumprimento dos 

requisitos contratuais, legislação aplicável, normas correlatas e demais aspectos de Saúde, 
Meio Ambiente e Segurança (SMS).  

O detalhamento dos programas ambientais propostos deve ser feito previamente ao início da 
instalação do empreendimento, por meio de reuniões entre os profissionais ambientais, equipes 
contratadas para instalação do empreendimento e equipe responsável pela operação do 
empreendimento.  
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11.1.5 PÚBLICO-ALVO 
O Plano de Gestão dos Programas Ambientais – PGPA tem como público-alvo o empreendedor e sua 
equipe de funcionários, que irão acompanhar todo o processo de gestão ambiental tanto na fase de 
implantação como de operação, além dos contratados envolvidos nas atividades da implantação e 
operação do empreendimento.  
 

11.1.6 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O empreendedor será responsável pelos recursos materiais a serem direcionados para a Gestão 
Ambiental do empreendimento, disponibilizando os recursos necessários para controlar, prevenir e 
monitorar os impactos ambientais. Os recursos humanos envolvidos em todas as etapas também 
serão de sua responsabilidade, incluindo a capacitação dos colaboradores.  
A equipe técnica para a implantação deste PGPA deverá ser composta por profissionais qualificados e 
descritos a seguir:  
• Um Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - SMS;  
• Uma Equipe de Segurança e Saúde Ocupacional, com sua composição dependente do número 

de empregados no empreendimento; e  
• Uma Equipe de Meio Ambiente, composta por um Coordenador Ambiental e Inspetores 

Ambientais.  
 

11.1.7 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 
Dentre os requisitos legais relacionados ao PGPA destacam-se minimamente:  
• Lei Federal n° 6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;  
• Lei Federal nº 10.165/00 – Altera a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação;  
• Lei Federal nº 9.433/97 – Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fins e 

mecanismo de formulação e aplicação;  
• Lei Federal n° 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;  
• Decreto Federal n° 6.514/08 - Revoga o Decreto Federal n°3.179/99, que dispõe sobre as 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências;  

• Lei Federal nº 12.305/10 – que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);  
• Lei Federal nº 12.651/2012 – dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;  
• Resolução Conama n° 001/86 – Dispõe sobre os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso 

e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente;  

• Resolução Conama n° 237/97 – que estabelece critérios para exercício da competência para o 
licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei Federal no 6.938/81, dentre outros;  

• Resolução Conama n° 307/02 (alterada pelas Resoluções Conama n° 348/04, 431/11 e 448/12) 
– Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil;  

• Resolução Conama n° 357/05 (alterada pelas Resoluções Conama nº 410/09 e 430/11) - 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
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enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências;  

• Decreto Estadual nº 8.468/76 - Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente.  

Dentre os requisitos normativos relacionados ao PGPA destacam-se:  
• Norma Técnica ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 

vocabulário;  
• Norma Técnica ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com 

orientações para uso;  
• Norma Técnica OHSAS 18001:2007 – Especificação para os sistemas de gestão de Saúde 

Ocupacional e Segurança;  
• Norma Técnica SA 8000:2014 – Responsabilidade Social.  

 
Todas as demais legislações e diretrizes técnicas normativas vigentes e pertinentes não citadas no 
corpo deste documento, tais como NRs e NBRs aplicáveis, legislações nacionais, devem ser igualmente 
consideradas e implementadas.  
 

11.1.8 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 
O Plano de Gestão dos Programas Ambientais – PGPA inclui e estabelece as diretrizes para 
gerenciamento dos demais planos e programas previstos para o empreendimento e, sendo assim, por 
sua natureza integradora, possui total integração com todos os demais Planos e Programas 
Ambientais do empreendimento, interagindo de forma dinâmica e contínua. 
A interface entre os planos e programas e respectivos subprogramas ainda é capaz de identificar e 
atribuir ações específicas aos seus responsáveis para atendimento e cumprimento dos objetivos de 
cada programa.  
 

11.1.9 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO 
O Plano de Gestão da Pedreira Dovalle deverá desenvolver atividades nas etapas de planejamento, 
implantação e operação.  
O cronograma de atividades do Plano de Gestão dos Programas Ambientais deverá atender a todas as 
etapas do empreendimento, desde a obtenção das Licenças Prévia e de Instalação até a obtenção da 
Licença de Operação, quando deverão estar executadas e cumpridas todas as exigências e 
recomendações exaradas nas licenças ambientais expedidas.  
O cronograma físico detalhado será apresentado na fase seguinte do processo de licenciamento, 
quando da apresentação do detalhamento dos programas, para obtenção da LI.  
 

11.1.10 RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO 
O empreendedor será o responsável pela implantação e desenvolvimento das ações do PGPA. A 
estrutura organizacional do sistema de gestão, prevista para o desenvolvimento das ações do Sistema 
de Gestão Ambiental - SGA deve ser subordinada ao empreendedor. 
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Cabe destacar que a supervisão e acompanhamento dos planos e programas propostos estarão 
subordinados às coordenações de meio ambiente e segurança do empreendedor. Poderá ser 
instituído um grupo de trabalho composto por profissionais das áreas de qualidade, segurança do 
trabalho, meio ambiente e saúde ocupacional e/ou representantes de outras áreas.  
Os responsáveis pela supervisão e acompanhamento dos planos e programas devem coordenar a 
integração das equipes responsáveis pela execução de cada plano ou programa, recebendo as 
informações do andamento dos projetos, definindo as ações, prazos de execução e outros, conforme 
estrutura do PGPA a ser definida, detalhada e apresentada para a fase subsequente do licenciamento. 
 

11.1.11 SISTEMAS DE REGISTRO 
O sistema de registro do PGPA deve contemplar os registros obtidos durante as vistorias de campo e a 
elaboração de relatórios periódicos com informações sobre o atendimento às metas de todos os 
planos e programas, incluindo o acompanhamento da evolução de eventuais “não conformidades” ou 
desvios, de forma a sinalizar, preventiva e corretivamente, toda e qualquer ação não adequada aos 
requisitos ambientais.  
Deverão ser elaborados relatórios periódicos de acompanhamento dos programas ambientais, 
conforme apresentado:  
• Relatórios periódicos de acompanhamento dos programas ambientais, elaborados pelo 

empreendedor ou contratada específica, e entregues ao órgão ambiental responsável pelo 
licenciamento; e  

• Relatório final conclusivo das medidas adotadas e programas ambientais integrantes do SGA.  
 
No detalhamento dos programas, a ser elaborado para a etapa de LI, serão apresentados formas e 
métodos de registros, tais como folhas de leitura, laudos de acompanhamento etc., com indicação dos 
respectivos responsáveis.  
 

11.2 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS 
11.2.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A mineração está sujeita a riscos de acidentes ambientais, haja vista a movimentação de grandes 
volumes de materiais, natureza dos equipamentos de beneficiamento e lavra, assim como das 
atividades associadas à expedição. Entretanto, o foco deste programa se relaciona com o manuseio e 
utilização de hidrocarbonetos, tanto na oficina de manutenção, quanto em veículos e equipamentos.  
Em ambos os casos pode ocorrer vazamento de hidrocarbonetos. Apesar de o chão da oficina ser 
impermeável, pode ocorrer algum erro humano de manuseio destes produtos fora da área permitida. 
Por outro lado, caso os veículos e equipamentos estejam sem manutenção, também podem ocorrer 
vazamentos. 
Tais acidentes podem causar graves consequências no meio, como contaminação do solo, água 
subterrânea e superficial. Desta maneira, o presente programa é necessário para prevenir potenciais 
acidentes que possam causar consequências ambientais. 
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11.2.2 OBJETIVOS 
Prevenir acidentes e evitar ocorrências com consequências ambientais. 
 

11.2.3 METAS 
A meta é reduzir - ou mesmo eliminar - ocorrência de áreas contaminadas na Pedreira Dovalle. 
 

11.2.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
 O programa de Prevenção de Acidentes Ambientais é realizado através de ações preventivas de 
educação e conscientização. Tais procedimentos incluem, entre outros: 

• Treinamento de funcionários; 
• Simulações de acidentes e ações de emergência; 
• Inspeções e vistorias em equipamentos; e 
• Auditorias de segurança. 

 
Desta maneira, devem ser realizados treinamentos de segurança e de condutas e procedimentos 
voltado à importância dos efeitos da degradação ambiental, contaminações e como afeta a 
comunidade, a fauna e a flora da região. 
 

11.2.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os principais aspectos ambientais relacionados são: risco de vazamentos de hidrocarbonetos, 
circulação interna de veículos e consumo de hidrocarbonetos (quanto aos equipamentos e veículos a 
diesel). 

 
 

11.2.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
O número de acidentes ambientais e consequências aos meios físico, biótico e antrópico deve ser 
utilizado como indicador ambiental. 
 

11.2.7 PÚBLICO-ALVO 
O programa destina-se ao empreendedor, ao órgão ambiental fiscalizador e a comunidades próximas.  
 

11.2.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O programa requer técnicos habilitados, salas de palestras e material de divulgação. 
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11.2.9 ATENDIMENTO A NORMAS, REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
 
O programa se enquadra na NRM-22. 
 

11.2.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Programa de Prevenção de Acidentes Ambientais possui inter-relação com Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, Programa de controle da qualidade das 
águas superficiais e Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais. 
 

11.2.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
O programa deve ser implementado em todas as etapas do empreendimento – implantação, operação 
e desativação -, pois todas possuem riscos de acidentes ambientais. 
 

11.2.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Os funcionários devem participar de palestras e treinamentos específicos e diálogos diários de 
segurança (DDS), além de palestra anual a todos colaboradores. 
 

11.2.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pela implementação do programa é o empreendedor. 
 

11.2.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
O sistema de registro do programa deve conter listas de presença nos treinamentos anuais, com 
certificados fornecidos pela empresa ou por consultoria contratada. Todo trabalhador contratado 
deverá passar por um treinamento específico de segurança.  

 

11.3 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES HÍDRICOS 
11.3.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Diferentes resíduos são gerados na Pedreira Dovalle, como os relacionados à supressão vegetal, 
decapeamento, oficina de manutenção de veículos e instalações auxiliares (refeitório e escritório). Da 
mesma maneira, efluentes hídricos são gerados na lavagem dos equipamentos e veículos. Estes 
diversos tipos de resíduos e efluentes devem ser objeto de um programa específico, a fim de evitar a 
contaminação do solo, águas subterrâneas e córregos superficiais, e maximizar o reaproveitamento ou 
reciclagem dos resíduos, quando possível.  
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11.3.2 OBJETIVOS 
Separar e destinar os resíduos gerados na Pedreira Dovalle para descarte, ou reciclagem, de forma 
adequada.  
 

11.3.3 METAS 
Este programa possui como meta evitar a contaminação do solo e da água em razão da má disposição, 
ou gestão, dos resíduos sólidos e efluentes líquidos. 
 

11.3.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
A implementação do programa de gestão de resíduos deve ser em todos os setores do 
empreendimento, a fim de haver adequada separação e destinação dos resíduos. Além disso, os 
resíduos devem ser classificados segundo a norma NBR 10.004: 2004, com o objetivo de segregar os 
resíduos produzidos de acordo com seu tipo, ou em estocagem individual. Ademais, devem ser 
adotadas as seguintes medidas: 
• Destinação de material passível de reuso para as áreas de materiais reutilizáveis; 
• Manutenção de um inventário permanente de resíduos;  
• Registro mensal da produção de cada resíduo e de sua destinação final. 
• Manuseio dos óleos usados apenas nas áreas de infraestrutura e unidades de apoio, localizadas no 
interior da própria unidade industrial da empresa, e após acúmulo de volume que justifique sua 
remoção, ser enviado para empresas de re–refino devidamente licenciadas e com CADRI; 
• Manuseio de demais resíduos não–inertes que por ventura sejam gerados no interior da unidade 
industrial da empresa e, posteriormente, serão encaminhados para destinação adequada através da 
contratação de serviços de terceiros devidamente cadastrados e licenciados quanto à destinação final. 
•  Utilização de caixa separadora de água e óleo na oficina de manutenção e lavagem de veículos e 

equipamentos. 
Além disso, devem ser realizadas palestras e diálogo diário sobre segurança. 
 

11.3.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
O presente programa se relaciona com os seguintes aspectos ambientais: risco de vazamento de 
hidrocarbonetos e geração de resíduos. 
 

11.3.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
O indicador ambiental deste programa é a quantidade de resíduos gerada e com destinação final 
adequada. 
 

11.3.7 PÚBLICO-ALVO 
O público-alvo deste programa é o empreendedor e comunidades próximas ao empreendimento. 
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11.3.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

Este programa necessita de uma empresa especializada (CADRI) para destinação de resíduos Classe 1, 
e uma equipe de gestão ambiental que realize a separação e destinação final dos demais resíduos. 
 

11.3.9 ATENDIMENTO A NORMAS TÉCNICAS, REQUISITOS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS 

Este programa é contemplado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e seguintes normas: 
• Resolução Conama nº 283, de 14 de julho de 2001, que dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde;  
• Resolução Conama nº 263, de 14 de novembro de 1999, sobre pilhas e baterias, e inclui o 

inciso lV no Art. 6º da Resolução Conama n.º 257 de 30 de junho de 1999; 
• Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005, que estabelece diretrizes para o 

recolhimento e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado;  
• Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente; 
• Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente; 
• Lei Estadual nº 14.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos e define princípios e diretrizes para o Estado de São Paulo 
• NBR 14235 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos, que fixa condições exigíveis para 

armazenamento de resíduos sólidos perigosos, de forma a proteger a saúde pública e o meio 
ambiente;  

• NBR 14.725 – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), que fornece 
informações sobre vários aspectos desses produtos (substâncias ou preparos) quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente;  

• NBR 11.174/NBR 1.264 – Armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III – inertes; 
NBR 1.183 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

• NBR 13.221 - Transporte de resíduos;  
• NBR 10.005 – Lixiviação de Resíduos – Procedimento;  
• NBR 10.006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento; 
• NBR 13.221 – Transporte de Resíduos. 

 
11.3.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O programa de gestão de resíduos sólidos se inter-relaciona com o Programa de Prevenção de 
Acidentes Ambientais e Programa de controle da qualidade das águas superficiais  
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11.3.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser implementado em todas as etapas do empreendimento: implantação, 
operação e desativação (pois todas geram resíduos sólidos). 
 

11.3.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Este programa deve ser permanente. 
 

11.3.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 O responsável pela implementação do Programa de Gestão de Resíduos é o empreendedor. 
 

11.3.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Devem ser mantidos inventários dos resíduos gerados e destinados a uso final, na Pedreira Doavalle. 
 

11.4 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDO 
11.4.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Diversas atividades da mineração produzem ruído, podendo-se destacar desde as operações na lavra 
(decapeamento e desmonte), passando pelo transporte e carregamento até o beneficiamento – 
britagem e peneiramento.  
O desmonte de rochas com explosivos produz ruído de alta magnitude, porém se trata de uma 
atividade programada e um ruído não contínuo. Este ruído é tratado no capítulo 11.6 – Programa de 
Controle e Monitoramento de Detonação.  
Por outro lado, o ruído produzido por máquinas e caminhões no manuseio e transporte de materiais é 
contínuo - podendo causar desconforto ambiental em comunidades próximas. Da mesma maneira, o 
ruído gerado pela britagem e peneiramento pode causar conflitos com a população próxima ao 
empreendimento. Desta maneira, durante a operação das atividades da Pedreira Dovalle, medidas 
permanentes de controle e monitoramento de ruído devem ser tomadas. 
 

11.4.2 OBJETIVOS 
O programa em questão visa reduzir emissão de ruídos acima dos padrões determinados para o 
enquadramento do local, com foco na movimentação de equipamentos, transporte e usina de 
beneficiamento. Desta maneira, almeja-se evitar desconforto ambiental, principalmente em relação 
aos moradores da vizinhança, mas também, quanto aos funcionários da Pedreira Dovalle. 
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11.4.3 METAS 
A principal meta deste programa é evitar desconforto ambiental e consequentes conflitos com 
comunidades próximas. 
 

11.4.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
O Programa de Controle de Ruído é composto por (i) medidas de prevenção e controle, quanto aos 
equipamentos, veículos e usina de beneficiamento e (ii) medição e monitoramento dos níveis de 
ruído. 
As medidas de controle dos níveis de ruído referentes aos equipamentos e veículos são: 
• Fazer a manutenção preventiva das máquinas e veículos, de modo a regular os motores a 
combustão, e os sistemas de escape periodicamente; 
• Utilizar traçados suaves para as vias de acesso internas, de modo a minimizar esforços dos motores à 
combustão; 
• Limitar a velocidade de tráfego dos caminhões de transporte nas vias internas; 
• Minimizar a movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da propriedade. 
Quanto à usina de britagem, seguem medidas de controle: 

• Fazer a manutenção preventiva dos equipamentos, como o transportador de correias, 
britadores e peneiras; 
• Limitar fluxo de matérias, de acordo com o limite de capacidade dos equipamentos. 

 
Ademais, devem ser adotadas medidas de controle quanto ao funcionamento dos equipamentos e 
velocidade de veículos, principalmente em horários críticos (de maior movimentação de veículos e 
equipamentos).  
 
O monitoramento de ruído deve ser realizado com equipamentos certificados em pontos mais críticos 
e onde há receptores. Sugerem-se os mesmos pontos utilizados para medição de ruído para o 
diagnóstico ambiental. 
 

Quadro 11.4.4-1 - Localização dos pontos para amostragem de ruído 

Ponto Descrição Coordenadas (UTM) SIRGAS200 - FUSO 23 S 
Norte Leste 

R01 Rodovia Dutra próximo a pedreira DOVALLE 7.416.445,00 376.659,00 
R02 Pesqueiro dentro da Pedreira DOVALLE 7.416.297,00 377.357,00 
R03 Via dos Abacatés próximo a pedreira DOVALLE 7.415.231,00 375.739,00 
R04 Vila margem Rio Parateí 7.415.652,00 377.750,00 

11.4.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os principais aspectos ambientais relacionados ao controle e monitoramento do ruído são: emissão de 
ruído e circulação interna de veículos. 
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11.4.6 INDICADORES AMBIENTAIS 

O indicador ambiental para controle e monitoramento de ruídos é o nível de ruído, de acordo com a 
existência de receptores nas vizinhanças e o enquadramento dentro da norma NBR 10.151. 
 

11.4.7 PÚBLICO-ALVO 
Funcionários do empreendimento (inclusive dos terceirizados), e receptores potenciais caracterizados 
como moradores nas vizinhanças do empreendimento. 
 

11.4.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Para a efetivação do programa, será necessário no mínimo um técnico habilitado em monitoramento 
de ruído, um responsável para interpretação dos resultados, assim como equipamento de medição de 
ruído.  
 

11.4.9 ATENDIMENTO A NORMAS TÉCNICAS, REQUISITOS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS 

Ao programa, se enquadram a Resolução Conama 01/90 e a norma NBR 10.151. 
 

11.4.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O presente programa de inter-relaciona com o Programa de Interação e Comunicação Social e 
Educação Ambiental e Programa de Controle e Monitoramento de Detonação. 
 

11.4.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
O Programa de Controle de Ruído deve ser executado nas etapas de implantação, operação e 
desativação, pois todas contemplam a movimentação de equipamentos e veículos (além de a etapa de 
operação possuir as atividades da usina de beneficiamento). 
 

11.4.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
As medições de ruído devem ocorrer a cada seis meses em pontos pré-determinados de acordo com a 
existência de receptores. 
 

11.4.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pela implementação do programa é o empreendedor. 
 

11.4.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Devem ser registrados os relatórios de medições de ruído, em planilhas e gráficos para serem 
apresentados anualmente à CETESB. 
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11.5 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

DO AR 
11.5.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A movimentação de máquinas e equipamentos sobre pistas não pavimentadas, a ação dos ventos 
sobre pilhas de estéril e de minério e demais superfícies com exposição de solo, ou materiais 
granulares, são fontes geradoras de material particulado. Além disso, a perfuração, desmonte e 
britagem do minério também geram material particulado, ao fragmentarem a rocha. 
Desta maneira, a emissão de material particulado deve ser controlada, a fim de não ultrapassar os 
limites legais e evitar prejudicar comunidades próximas. 
 

11.5.2 OBJETIVOS 
Este programa visa controlar emissão de poeiras nas áreas operacionais com solo exposto e monitorar 
o enquadramento às normas vigentes. 
 

11.5.3 METAS 
A meta deste programa é implementar medidas de controle para evitar a ultrapassagem de limites 
legais para emissão de material particulado. 
 

11.5.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
Este programa deve ser realizado através do acompanhamento dos níveis de emissão de poeira 
(principalmente em períodos secos) e da implementação de umectação de acessos, pátios, usina de 
beneficiamento e coletor de pó na perfuração. 
Quanto ao transporte interno à mina, está prevista a aspersão de água, a partir da passagem 
constante de um caminhão–pipa (método mais usual empregado em mineração). O encarregado da 
mina deve realizar vistoria e acionar o caminhão pipa de acordo com a necessidade (em dias de 
umidade baixa do ar, por exemplo). Pátios e acessos devem ser umectados. Por outro lado, os 
caminhões de expedição são obrigatoriamente cobertos com lona. 
Ademais, nas instalações de beneficiamento, as etapas de peneiramento e britagem também devem 
possuir aspersão de água. Já a etapa de perfuração, da lavra, deve possuir um coletor de pó acoplado 
à perfuratriz, a fim de reduzir a emissão de material particulado. 
O monitoramento da qualidade do ar deve ser realizado com a instalação de Amostrador de Grande 
Volume AGV, denominado Hivol, que a empresa já possui e realiza o monitoramento do 
empreendimento em operação. 
As amostragens serão realizadas a cada 6 (seis) dias, e o ponto de medição será em princípio o mesmo 
do monitoramento atual, que é o receptor mais próximo da lavra. 
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11.5.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Este programa possui os seguintes aspectos ambientais: exposição do solo, circulação interna de 
veículo, consumo de água, emissão de material particulado e tráfego de caminhões. 
 

11.5.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Este programa possui como indicador ambiental a concentração média diária e anual de material 
particulado em suspensão (MPS), em μg/m³. 
 

11.5.7 PÚBLICO-ALVO 
O público-alvo deste programa é o empreendedor e comunidades próximas à Pedreira Dovalle. 
 

11.5.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Necessita-se de um caminhão pipa e sistema de umectação da usina (etapas de britagem e 
peneiramento). Para monitoramento é necessário um técnico interno ou externo para operar o 
equipamento de amostragem (Hivol), pesagem dos filtros e cálculo dos resultados para emissão de um 
laudo. 
 

11.5.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
Este programa se relaciona com as normas Resolução CONAMA nº03, de 28 de junho de 1990 e o 
Decreto Estadual nº8.468, de 08 de setembro de 1976. 
 

11.5.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O programa de controle de qualidade do ar se inter-relaciona com o Programa de Interação e 
Comunicação Social e Educação Ambiental.  
 

11.5.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser implementado em todas as etapas do empreendimento: implantação, 
operação e desativação, enquanto houver movimentação de máquinas e equipamentos móveis. 
 

11.5.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
As medidas de aspersão de água devem ser adotadas de acordo com a necessidade. Por outro lado, a 
medição de material particulado no ar deve ser realizada a cada 6 (seis) dias. 
 

11.5.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável por este programa é o empreendedor. 
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11.5.14 SISTEMAS DE REGISTRO 

Este programa deve registrar o número de abastecimentos do caminhão pipa por período e a 
concentração de material particulado no ar (adquirido através do monitoramento da qualidade do ar). 
 

11.6 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE DETONAÇÃO 
11.6.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A operação do empreendimento em questão prevê o desmonte do minério pela utilização de 
explosivos, atividade esta potencialmente geradora de vibrações e sobrepressão. Por isso a 
necessidade de realização deste controle e monitoramento. Casos de detonação deficiente pode 
causar também a geração de ultralançamentos de fragmentos de rocha para áreas externas à área 
operacional, com riscos dedanos materiais, patrimoniais e humanos. 
A geração de vibração e sobrepressão está diretamente relacionada à carga máxima por espera (CME) 
de explosivos e o uso de linha silenciosa como acessório de iniciação da sequência de detonação, 
dimensionados no plano de fogo. Ou seja, o planejamento do fogo é fator fundamental no controle de 
vibrações e sobrepressão e evitar ultralançamentos. 
 

11.6.2 OBJETIVOS 
O objetivo deste monitoramento é avaliar os níveis de vibração e sobrepressão nos receptores 
externos. 
 

11.6.3 METAS 
Evitar emissão de vibração e de sobrepressão acústica acima dos limites preconizados pelas normas 
vigentes. E também evitar ocorrência de ultralançamentos além da área operacional da frente de 
lavra. 
 

11.6.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
Serão realizadas medições periódicas das detonações, com a utilização de sismógrafos de engenharia, 
devidamente calibrados e de acordo com procedimentos acreditados, prevendo, ainda, a instalação de 
geofones nas áreas potencialmente vulneráveis de receptores e em algum outro ponto significativo. 
Para o controle das detonações deve-se prever o acerto do plano de fogo para obtenção da Carga 
Máxima por Espera (CME) com utilização obrigatória de linha silenciosa, tampão suficiente para conter 
o escape de gases e malha de perfuração com fragmentação adequada sem riscos de ultrlançamentos 
ou geração de blocos maiores que necessitam de desmonte mecânico com utilização de rompedores 
hidráulicos. 
Para cada frente de lavra será avaliado um plano de fogo pelo engenheiro de minas responsável pelas 
atividades de lavra. 
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11.6.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Este programa se relaciona com os seguintes aspectos ambientais:  emissão de material particulado, 
emissão de ruído e vibrações do terreno. 
 

11.6.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os indicadores ambientais são os níveis de vibração e de sobrepressão acústica medidos nos eventos 
de detonação de explosivos. 
 

11.6.7 PÚBLICO-ALVO 
O público alvo é a comunidade do entorno do empreendimento, que seriam os eventuais receptores 
do aumento dos níveis pressão acústica, definidos como RECEPTORES POTENCIALMENTE CRÍTICOS – 
RPC´S. Os trabalhadores envolvidos nas atividades produtivas também fazem parte do público-alvo 
deste programa.  
 

11.6.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Os recursos necessários são sismógrafos de engenharia e geofones em cada ponto de monitoramento. 
A instalação dos equipamentos, as medições e o tratamento dos resultados deve ser feita por uma 
empresa de consultoria especializada e acreditada. 
 

11.6.9 ATENDIMENTO A NORMAS, REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
Como referência para o monitoramento utiliza-se a NBR 9653:2005, “Guia para a Avaliação dos Efeitos 
Provocados pelo Uso de explosivos nas Minerações em Áreas Urbanas”, voltada à segurança de 
edificações tipo residenciais, e a norma CETESB D7.013:2015 – Avaliação e monitoramento das 
operações de desmonte de rocha com uso de explosivo na mineração: Procedimento. 
 

11.6.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
Este programa tem relação com o Plano de Comunicação e Educação Ambiental. 
 

11.6.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser realizado durante a fase de operação pois tem relação com o desmonte de 
rochas da lavra. 
 

11.6.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
A execução deste plano é contínua, sendo necessário o monitoramento de vibração e sobrepressão 
acústico pelo menos duas vezes ao ano. 
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11.6.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
A responsabilidade para implementação deste programa é da Pedreira Dovalle. 
 

11.6.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Os laudos de medições de vibração e sobrepressão acústica serão arquivados junto com os planos de 
fogo, e ficará disponível para a fiscalização no escritório da empresa. 
 

11.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO REBAIXAMENTO DO 
AQUÍFERO FREÁTICO E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

11.7.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 
O presente programa prevê o monitoramento do rebaixamento do aquífero freático e da qualidade 
das águas subterrâneas, com vistas ao seu controle e mitigação nas fases de implantação e operação 
da Pedreira Dovalle. 
Na fase de implantação serão abertos novos acessos, realizadas escavações para o decapeamento da 
cobertura de solo da pedreira, formadas áreas para estocagem de detritos e materiais inertes. 
Processos erosivos poderão se instalar sobre as superfícies expostas do terreno desprovidas de 
cobertura vegetal, e poderão ocorrer eventuais vazamentos de combustíveis, óleos e graxas de 
veículos, máquinas e equipamentos, provocando impactos no meio físico. 
Durante a fase de operação, além da ocorrência dos impactos previstos na fase de implantação, será 
realizado o rebaixamento do aquífero freático para a execução das escavações da rocha a seco, que irá 
impactar o meio físico na área da pedreira e em seu entorno. 
O rebaixamento do aquífero freático irá impactar a disponibilidade das águas superficiais e 
subterrâneas, e os vazamentos, manuseio e disposição inadequada de combustíveis, óleos, graxas e 
efluentes líquidos na área de lavra e disposição de estéril poderão contaminar as águas subterrâneas a 
partir da infiltração de águas superficiais contaminadas.  
 

11.7.2 OBJETIVOS 
Definir a instrumentação, procedimentos e investigações que permitirão o controle e mitigação dos 
impactos causados pela pedreira nas suas fases de implantação e operação, representados pela 
redução da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas, e da eventual contaminação do 
aquífero freático por combustíveis, óleos, graxas e efluentes líquidos em casos acidentais. 
 

11.7.3 METAS 
Preservação e conservação do solo e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
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11.7.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
11.7.4.1 Rebaixamento do Aquífero Freático 

O monitoramento será realizado em conformidade com os padrões e metodologias usuais, e com as 
normas técnicas pertinentes. As ações a serserem desenvolvidas compreenderão (i) medição dos 
níveis-d´água dos instrumentos instalados e na cava da pedreira, para verificação do comportamento 
da superfície do aquífero freático, potenciometria e sentidos de fluxo das águas subterrâneas e (ii) 
inspeção de nascentes e cursos-d’água existentes na ADA, para verificação e registro de reduções de 
vazão, migrações e sua eventual extinção. 
A instrumentação para o monitoramento compreende seis poços de monitoramento denominados 
PM-01 a PM-06, cuja localização pode ser visualizada na planta que constitui o Anexo 9.1.7.1-1 (Figura 
3), e suas coordenadas, cotas e profundidades são apresentadas na Tabela 11.7.4.1-1. 
 

Tabela 11.7.4.1 1 – Poços de monitoramento 

Poço de 
Monitoramento 

Coordenadas 
Cota da Boca 
do Tubo (2”) 

(m) 
Profundidade (m) 

PM-01 7.416.000 376.780 622,50 8,00 

PM-02 7.416.095 377.185 647,98 11,45 

PM-03 7.415.656 376.694 689,59 4,12 

PM-04 7.415.930 377.271 621,43 4,45 

PM-05 7.415.389 376.697 733,89 8,15 

PM-06 7.415.585 377.096 725,53 12,30 
 

As medições de níveld’água nos poços de monitoramento serão realizadas mensalmente por meio de 
medidor elétrico metálico com sinal sonoro ao atingir o nível-d’água, introduzido nos poços 
manualmente por meio de um cabo, cuja profundidade é medida no cabo por meio de trena, ou outro 
processo. Em cada furo deverão ser feitas ao menos três leituras para a validação da profundidade do 
nível-d’água. 
As inspeções de nascentes e cursos-d’água deverão ser realizadas trimestralmente, no final de cada 
estação do ano, com registros fotográficos de mesma visada dos registros anteriores; descrição do 
local quanto à ocorrência de erosões ou outras evidências de alteração no regime de fluxo; e 
estimativa de vazão ou sua qualificação como baixa, média ou alta, para fins de comparação. 
Como medidas mitigadoras, prevê-se o lançamento da água bombeada da cava nas drenagens locais, 
para recarga do aquífero freático. Outras medidas também irão contribuir para a melhoria da 
disponibilidade hídrica, como o direcionamento das águas pluviais para os talvegues locais, pelo 
sistema de drenagem; medidas de proteção do terreno contra a instalação de processos erosivos; e 
desassoreamento de drenagens. 
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11.7.4.2 Contaminação das Águas Subterrâneas 

O monitoramento nas fases de implantação e operação da pedreira deverá ser realizado por (i) 
inspeção visual, de forma a se detectar eventuais extravasamentos, vazamentos, e falhas de juntas e 
vedações em veículos, máquinas, equipamentos, canaletas, caixas, etc.; manchas e infiltrações no 
terreno; e turbidez das águas de drenagens e do bombeamento na cava, e (ii) amostragens e análises 
físico-químicas e biológicas da água do aquífero freático. 
As análises da água coletada nos poços de monitoramento indicarão a presença de contaminantes, 
cujo tipo e concentrações serão função da intensidade da fonte e/ou do tempo de duração da 
ocorrência. As plumas de contaminantes eventualmente instaladas no aquífero freático deverão ser 
estudadas por meio de potenciometria e modelagem matemática. 
Os parâmetros a serem avaliados na água compreenderão DQO, pH, coliformes fecais, nitrogênio 
total, fósforo total, sólidos totais, BTEX, PAH, óleos e graxas, condutividade elétrica, turbidez e metais, 
em conformidade com as Resoluções CONAMA nos 357/2005 e 430/2011, a Portaria do Ministério da 
Saúde nº 518/2004 e os indicadores da CETESB. 
Como medidas mitigadoras na etapa de implantação, o manuseio do cimento deverá ser realizado em 
locais confinados e secos, e as argamassas e o concreto deverão ser preparados ou manuseados em 
áreas devidamente impermeabilizadas e confinadas. 
Todo o material eventualmente extravasado das formas de concretagem deverá ser lançado em 
canaletas devidamente dimensionadas para garantir seu escoamento de forma segura até caixas 
impermeáveis e estanques, visando seu tratamento como efluente para lançamento na rede de 
drenagem local em conformidade com o artigo 18 do Decreto Estadual nº 8.468 de 08 de setembro de 
1976. 
As instalações sanitárias serão conectadas a fossas sépticas, e haverá o controle da geração, coleta, 
acondicionamento e destinação dos resíduos gerados na pedreira. 
O solo eventualmente contaminado poderá ser remediado com a substituição da camada afetada por 
solo inerte, e sua disposição adequada como resíduo. A remediação do aquífero freático seria feita por 
meio de bombeamentos de fase livre, extração multifásica, air sparging, biorremediação ou outro 
método. 
 

11.7.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
11.7.5.1 Rebaixamento do Aquífero Freático 

Durante a fase de operação, o aquífero freático local será rebaixado pela escavação da pedreira e 
mantido assim por meio de bombeamento, de forma a permitir a extração da rocha a seco. A partir do 
início da abertura da cava, que será realizada em uma área restrita, a superfície do aquífero convergirá 
para o fundo da mesma adquirindo a forma de um “cone” com fluxo convergente de água no sentido 
do fundo. 
O cone de rebaixamento se instalará na cobertura de solo e no maciço rochoso do entorno da 
escavação, impactando diretamente a disponibilidade hídrica local. As nascentes atingidas pelo cone 
poderão se extinguir ou migrar, assim como as drenagens naturais, e as atividades que consomem 
água, como a manutenção e lavagem dos equipamentos e veículos, e a aspersão nas vias e 
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equipamentos de cominuição e classificação granulométrica, poderão necessitar de compensação por 
meio de adução. 
Como a cobertura de solo é pequena e a pedreira será escavada predominantemente em rocha, o 
cone de rebaixamento será íngreme, afetando de forma mais significativa apenas o entorno da cava e 
se restringindo à ADA. 
5.2 Contaminação das Águas Subterrâneas 
Durante a fase de implantação, a utilização de argamassas e concreto na construção de sistema de 
drenagem poderá promover a contaminação das águas subterrâneas por álcalis do cimento e aditivos 
por extravasamentos, derramamentos e manuseio inadequado de cimento, argamassas e concreto. O 
mesmo poderá ocorrer com combustíveis, óleos e graxas de veículos, máquinas e equipamentos, de 
forma acidental e nesse caso também durante a fase de operação da pedreira. 
A contaminação das águas subterrâneas se daria a partir da contaminação do solo e/ou das águas 
superficiais, que por infiltração atingiriam o aquífero freático. Considerando-se que a fase de 
implantação será temporária e que os vazamentos, extravasamentos e derramamentos de 
combustíveis, óleos e graxas seriam eventuais e localizados, sendo facilmente controlados e 
mitigados, as cargas de contaminantes que eventualmente atingirem o aquífero freático deverão ser 
muito baixas. 
 

11.7.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os impactos serão avaliados qualitativamente quanto ao seu estágio evolutivo, com base em 
indicadores ambientais que permitirão uma hierarquização desses estágios com vistas a orientar a 
adoção de medidas de controle e mitigação. 
Na Tabela 11.7.6-1 são apresentados os principais indicadores de cada impacto e os estágios 
evolutivos a ser considerados com base em parâmetros de fácil identificação. 
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Tabela 11.7.6-1 – Indicadores Ambientais 

Impacto Indicadores Ambientais Estágio Evolutivo 

Rebaixamento do aquífero 
freático e redução da 

disponibilidade hídrica 

• Profundidade e cota do 
nível-d’água nos poços de 
monitoramento e na cava da 
pedreira 
• Reduções de vazão, 
migrações ou extinção de nascentes 
e corpos-d’água 
• Erosões e assoreamentos 

• A ser definido em função da cota 
de exploração da pedreira e das vazões de 
bombeamento de água para o 
rebaixamento do aquífero freático 

Contaminação do aquífero 
freático 

• Manchas e infiltrações de 
produtos e efluentes no solo 
• Turbidez da água de 
nascentes, corpos-d’água e 
bombeamento da cava 
• Análises físico-químicas e 
biológicas de águas superficiais e 
subterrâneas 

 
• Baixo: manchas no solo 
• Médio: infiltrações no solo e/ou 
turbidez das águas superficiais 
• Alto: turbidez ou presença de 
contaminantes nas águas subterrâneas  

 
11.7.7 PÚBLICO-ALVO 

Os beneficiários do programa serão a Pedreira Dovallea Prefeitura Municipal de Santa Isabel e a 
população lindeira à pedreira. 
 

11.7.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
A implementação do programa e os recursos físicos, humanos e financeiros necessários, assim como 
as medidas mitigadoras previstas, serão de responsabilidade da Pedreira Dovalle e das empresas por 
ela subcontratadas. 
 

11.7.9 ATENDIMENTO A NORMAS, REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
As diretrizes, especificações, ações de prevenção e linhas de atuação a ser observadas durante as 
fases de implantação e operação da pedreira são contempladas por resoluções do CONAMA – 
Conselho Nacional do Meio Ambiente; legislações estadual e federal; normas e relatórios da CETESB – 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, e normas técnicas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, quais sejam: 
- CONAMA/Resolução nº 357/2005: classificação dos corpos-d’água e diretrizes ambientais para seu 
enquadramento e condições e padrões de lançamento de efluentes. 
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- CONAMA/Resolução nº 430/2011: condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do 
lançamento de efluentes em corpos-d’água receptores, alterando parcialmente e complementando a 
Resolução nº 357/2005. 
- Decreto Estadual nº 8.468/1976: regulamento da Lei nº 997/1976, que dispõe sobre a prevenção e o 
controle da poluição do meio ambiente. 
- Ministério da Saúde/Portaria nº 518/2004: padrão de potabilidade da água para consumo humano, 
estabelecendo os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos, e limites permitidos. 
- CETESB/1999: Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, 2ª Edição. 
- CETESB/2001: Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Água Subterrânea 
no Estado de São Paulo / Dorothy C. P. Casarini et al. 
- CETESB/2003: Ações Corretivas Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a Áreas Contaminadas com 
Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis Líquidos – Procedimentos. 
- CETESB/2003: Guia para avaliação do potencial de contaminação em imóveis / Anna Carolina M. A. 
da Silva et al. 
- CETESB/2004: Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas: Investigação Detalhada – 2ª 
Edição. 
- CETESB/2005: Valores Orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo. Anexo 
Único – Decisão da Diretoria no 195-2005-E de 23 de novembro de 2005. 
- CETESB/2007: Ações Corretivas Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a Áreas Contaminadas com 
Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis Líquidos – Procedimentos – Decisão da 
Diretoria no 10-2006-C de 26 de janeiro de 2006. Anexo VII. 
- CETESB/2007: Relação de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo – Diretoria de Controle de 
Poluição Ambiental. 
- CETESB/2007: Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E de 22 de junho de 2007 sobre procedimentos 
para gerenciamento de áreas contaminadas. 
- CETESB/2016: Decisão de Diretoria nº 256/2016/E de 22 de novembro de 2016 sobre a Aprovação 
dos Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016. 
- CETESB/2017: Decisão de Diretoria nº 38/2017/C de 07 de fevereiro de 2017 sobre a Aprovação do 
Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas, da revisão do 
Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 
- NBR-15.495-1/2007: Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas em Aquíferos Granulares – 
Parte 1: Projeto e Construção. 
- NBR-10703/2013: Degradação do Solo. 
- NBR-13030/1999: Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração. 
   

11.7.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
Esse Programa tem inter-relação direta com os programas de (i) Monitoramento da Qualidade das 
Águas Superficiais, (ii) Monitoramento dos Processos de Erosão e Assoreamento, e Estabilidade de 
Taludes, e (iii) Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 
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11.7.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 

Fases de implantação e Operação da pedreira. 
 

11.7.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O programa deverá ser executado durante todo o período de implantação e operação da pedreira, até 
o início da implementação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 
 

11.7.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
Os serviços de monitoramento serão de responsabilidade do empreendedor, que também será 
responsável pelo gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos contratados com as empresas 
prestadoras de serviços, quanto ao cumprimento das normas e especificações técnicas, e execução 
das medidas mitigadoras previstas. 
 

11.7.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
As profundidades obtidas nos medidores de nível-d’água serão lançadas em planilha onde constem a 
data da leitura; identificação e profundidade do instrumento; e profundidade e cota do nível-d’água 
medido. 
A partir das profundidades e cotas medidas, serão elaborados gráficos lineares de data x profundidade 
ou cota, com referência à cota da água no fundo da cava da pedreira, para visualização e avaliação dos 
efeitos do rebaixamento do aquífero freático. 
Os elementos obtidos em cada campanha de monitoramento deverão ser consubstanciados em 
relatórios onde será apresentada a planta georreferenciada da pedreira com a localização dos poços 
de monitoramento, nascentes, corpos-d’água e talvegues de drenagens; perfis geológicos e 
construtivos dos poços; tabelas de leituras dos níveis-d´água; mapas potenciométricos com indicação 
do fluxo das águas subterrâneas; fichas das inspeções realizadas nas nascentes e corpos-d’água com 
croqui, descrição detalhada, estimativa de vazão e fotografias gerais e de detalhes; e recomendações. 
 

11.8 PROGRAMA DE GESTÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 
11.8.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O empreendimento prevê interferências diretas sobre cursos d’água superficiais, como a supressão de 
4 (quatro) nascentes e respectivamente parte de drenagem natural, assim como interferência sobre o 
fluxo das águas subterrâneas, pela abertura da cava e bombeamento das águas para a operação do 
empreendimento. Isto gera potencial para modificar o fluxo de água. Por isso a necessidade do 
gerenciamento.  
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11.8.2 OBJETIVOS 
Conhecer o comportamento e as características dos corpos d’água superficiais e subterrâneos 
suficientemente bem para avaliar e minimizar as interferências no fluxo e na quantidade das águas.  
 

11.8.3 METAS 
Minimizar as interferências sobre a disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas.  
 

11.8.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
O programa deverá contemplar, entre outras ações:  
• As estruturas hidráulicas propostas para as intervenções previstas nos corpos d’água 

superficiais, além dos dispositivos de drenagem das águas pluviais e fluviais;  
• Monitoramento das variações do nível da água subterrânea, a fim de identificar, prever, evitar 

ou mitigar suas consequências sobre a disponibilidade das águas na área de empreendimento 
e entorno imediato;  

• Gerenciamento da influência da variação da quantidade e dos níveis das águas superficiais e 
subterrâneas sobre a vegetação;  

• As medições sistemáticas das vazões bombeadas da cava;  
• O acompanhamento técnico do desmonte de rocha a fim de avaliar a ocorrência de eventuais 

zonas de dissolução.  
 

11.8.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os aspectos ambientais envolvidos são a quantidade e a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas.  
 

11.8.6 PÚBLICO-ALVO 
Todos os trabalhadores envolvidos na implantação e operação/desenvolvimento da atividade 
minerária, assim como os usuários dos recursos hídricos da sub-bacia do rio Parateí.  
Consideram-se também como público alvo os órgãos governamentais, tais como o Comitê da Bacia 
Hidrográfica, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a sociedade civil.  
 

11.8.7 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O acompanhamento sistemático do comportamento das águas superficiais e subterrâneas será 
realizado por profissionais habilitados da própria empresa ou terceirizados de empresa especializada, 
que coordenarão as ações de implementação. Serão utilizados equipamentos diversos para as 
medições gerais dos níveis de água e vazões de bombeamento da cava e de lançamento nos corpos 
d’água.  
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11.8.8 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Gestão da Disponibilidade Hídrica faz parte do Plano de Gestão do Programas 
Ambientais – PGPA. Tem relação com o Programa de monitoramento do rebaixamento do aquífero 
freático e da qualidade das águas subterrâneas e Programa de controle e monitoramento da 
qualidade das águas superficiais.  
 

11.8.9 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
As atividades deste programa já tiveram início na etapa de planejamento, na elaboração dos estudos 
para o licenciamento ambiental, com a realização dos diagnósticos da dinâmica das águas superficiais 
e subterrâneas. Estas ações se desenvolverão durante toda a vida útil do empreendimento.  
 

11.8.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O monitoramento das variações do nível da água subterrânea e as medições de vazão em trechos 
específicos dos corpos d’água deverão ocorrer semestralmente.  
O acompanhamento sistemático das vazões bombeadas da cava se dará pelas medições dos 
medidores das próprias bombas;  
O acompanhamento técnico do desmonte de rocha a fim de avaliar a ocorrência de eventuais zonas 
de dissolução se dará em conformidade com o acompanhamento geológico-geotécnico, ou em 
intervalos mais curtos caso os resultados assim justifiquem.  
 

11.8.11 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O empreendedor será o responsável pela implementação das ações contempladas neste programa.  
 

11.8.12 SISTEMAS DE REGISTRO 
As medições serão registradas sistematicamente em planilhas de controle, que deverão ser avaliadas 
pela equipe de implementação dos programas. 
 

11.9 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE 
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

11.9.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Atividades da Pedreira Dovalle, como a supressão de vegetação e o decapeamento, expõem o solo, o 
qual pode ser erodido por águas pluviais. Caso estas águas não sejam retidas e tratadas antes do seu 
lançamento, elas acabarão assoreando drenagens naturais superficiais.  
Desta maneira, é necessária a implantação de sistema de drenagem de águas pluviais e caixas de 
decantação de sedimentos a jusante dos locais de escavação e movimentação de solo e minério.  
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11.9.2 OBJETIVOS 

O programa visa ao controle de emissão e despejo de efluentes contaminados às drenagens naturais, 
e tratamento total de todas as águas pluviais precipitadas em áreas operacionais. 
 

11.9.3 METAS 
Este programa tem como metas manter o enquadramento dos cursos d’água na classe conforme o uso 
atual, e o monitoramento com a realização de campanhas periódicas para avaliação da qualidade das 
águas superficiais, com amostragens dos parâmetros físico-químicos, bacteriológicos, e orgânicos, na 
AID do empreendimento.  
 

11.9.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
Este programa possui como metodologia o controle da qualidade das águas superficiais com 
implementação de medidas de tratamento de efluentes e das águas pluviais e o monitoramento das 
águas na drenagem natural a montante e jusante do empreendimento. Para isso, serão implantados 
sistemas de tratamento de efluentes nas áreas de apoio, como oficinas e lavadores e de bacias de 
decantação para tratamento de águas pluviais precipitadas em áreas operacionais (lavra, 
beneficiamento, infraestrutura). Nas áreas operacionais e de apoio já licenciados esses sistemas já 
estão implantados. 
Os pontos de amostragem para o monitoramento selecionados são os mesmo utilizados na realização 
do Diagnóstico Ambiental, conforme o Quadro 11.9.4-1. 
 

Quadro 11.9.4-1 – Pontos de coleta de água superficial 
Ponto Descrição Matriz Longitude Latitude 

P1 Afluente do Rio Paratei água superficial 376.193,823 7.415.653,942 
P2 Afluente do Rio Paratei água superficial 376.792,000 7.416.237,000 
P3 Afluente do Rio Paratei água superficial 377.312,000 7.415.939,000 
P4 Afluente do Rio Paratei água superficial 377.946,860 7.416.031,839 
P5 Rio Paratei antes do afluente água superficial 377.801,672 7.415.589,826 
P6 Rio Paratei após receber o afluente água superficial 378.230,011 7.415.724,800 

 
 

11.9.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os principais aspectos ambientais relacionados ao Programa de controle da qualidade das águas 
superficiais são: intensificação dos processos erosivos e de dinâmica superficial, exposição do solo e 
escoamento de águas superficiais (e partículas sólidas).  
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11.9.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os indicadores ambientais deste programa são os mesmos utilizados no Diagnóstico Ambiental, 
conforme o Quadro 11.9.6-1. 
 

Quadro 11.9.6-1 – Indicadores ambientais selecionados para monitoramento das águas superficiais 
Parâmetros Unidade 

Oxigênio Dissolvido mg/L 

pH -- 
Temperatura ºC 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 

Óleos e Graxas Totais Aus/Pres 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 

Sólidos Totais mg/L 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 

Turbidez NTU 

Cor Verdadeira Pt/Co 

Fófosro (P) mg/L 

Nitrogênio Total mg/L 

Nitrito mg/L 

Nitrato mg/L 

Ferro Dissolvido (Fe) mg/L 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 

Coliformes Totais Aus/Pres 

 Bactérias Heterotróficas Totais UFC/mL 

 
 

11.9.7 PÚBLICO-ALVO 
Este programa possui como público-alvo o empreendedor e todos os usuários dos recursos hídricos da 
Bacia Hidrográfica do Rio Parateí. 
 

11.9.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
A realização deste programa requer um laboratório acreditado para a realização das coletas e análises. 
Além disso, necessita-se de um profissional para analisar e interpretar os resultados obtidos. 
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11.9.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
Este programa é contemplado pelas normas: Resolução CONAMA 357/2005 e Decreto 8.468/1976. 
 

11.9.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O programa de Controle e de monitoramento de qualidade das águas superficiais se inter-relaciona 
com o Programa de Prevenção e Controle dos Processos Erosivos e Assoreamento dos Corpos d’Água, 
Programa de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD). 
 

11.9.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser realizado em todas as etapas do empreendimento: implantação, operação e 
desativação. 
 

11.9.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Deverão ser realizadas coletas e amostragens a cada seis meses em pontos a montante e jusante na 
drenagem natural. Medidas preventivas, de modo a evitar degradação da qualidade da água, devem 
ser adotadas e, caso sejam observadas alterações negativas, medidas corretivas. De acordo com os 
resultados obtidos no primeiro ano de monitoramento pode-se rever os pontos de monitoramento. 
 

11.9.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pela implementação deste programa é o empreendedor. 
 

11.9.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
O sistema de registro deste programa deve ser realizado através dos laudos de análises de água 
superficial da drenagem natural e de relatórios de monitoramento a serem apresentados à CETESB. 
 

11.10 PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO 
11.10.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A erosão do solo exposto pela mineração pode afetar negativamente a qualidade da água de corpos 
hídricos, caso a erosão e o escoamento de águas superficiais não sejam devidamente controlados. 
Desta maneira, na fase de implantação e de operação, será necessário implantar, em toda a área de 
lavra, um sistema de drenagem de águas pluviais, consistindo de canaletas de captação, valetas de 
escoamento, caixas de decantação de sólidos e sistemas de dissipação de energia, em forma de 
escadas hidráulicas, onde necessário. Nesta fase, toda a água de escoamento superficial convergirá 
para o sistema de drenagem das águas superficiais, e posteriormente, após retenção das partículas 
sólidas, serão encaminhadas para as drenagens naturais. 
Na fase de desativação, serão seguidas as recomendações do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas. 
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11.10.2 OBJETIVOS 
Este programa visa ao controle de processos erosivos, instabilidade geotécnica e assoreamentos de 
drenagens naturais. 
 

11.10.3 METAS 
Este programa possui como meta evitar a degradação de solo e de corpos hídricos pela ocorrência de 
processos erosivos e pelo assoreamento de drenagens naturais. 
 

11.10.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
Este programa é composto pelo retaludamento de taludes de acordo com ângulo projetado, proteção 
das áreas com solo exposto com revegetação com espécies gramíneas e implantação de sistema de 
drenagem de águas pluviais. Estas medidas objetivam à redução da taxa de erosão e de assoreamento 
nas áreas internas e externas à Pedreira Dovalle.  
Além disso, são previstas vistorias diárias pelo encarregado da mina e correção de processos erosivos 
e assoreamentos. 
 

11.10.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os aspectos ambientais relacionados a este programa são: alteração do relevo, intensificação dos 
processos erosivos e de dinâmica superficial, exposição do solo e escoamento de águas pluviais (e 
partículas sólidas). 
 

11.10.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os indicadores ambientais deste programa são: contaminação de solo e de águas superficiais e 
subterrâneas e aumento de assoreamentos de drenagens naturais. 
 

11.10.7 PÚBLICO-ALVO 
O público alvo deste programa é o empreendedor, colaboradores, população do entorno e usuários 
dos recursos hídricos da bacia do Rio Parateí. 
 

11.10.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O programa necessita de um técnico com treinamento ambiental para orientar medidas de controle 
de erosão e de assoreamentos, e de acompanhamento na implantação de estabilização de taludes e 
sistemas de drenagem. Ademais, necessita-se de equipamentos de terraplenagem e projetos 
geotécnicos. 
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11.10.9 ATENDIMENTO A NORMAS, REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
A este programa se aplica a NRM 21 e a NBR 13.030/93. 
 

11.10.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Programa de controle de erosão e assoreamento se inter-relaciona com Programa de 
Monitoramento de Erosão, Assoreamento e Estabilidade de taludes, Programa de controle e 
Monitoramento da qualidade das águas superficiais.  
 

11.10.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser implementado nas etapas de implantação, operação e desativação do 
empreendimento. 
 

11.10.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
As medidas de prevenção devem ser realizadas continuamente além de vistorias diárias do 
encarregado da mina e técnico ambiental, principalmente em época chuvosa. 
 

11.10.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pelo Programa de Controle de Erosão e Assoreamento é o empreendedor. 
 

11.10.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Este programa deve ser registrado através de registros fotográficos de incidentes e das medidas de 
correção. 
 

11.11 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE 
EROSÃO E ASSOREAMENTO, E ESTABILIDADE DE TALUDES 

11.11.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O presente programa prevê o monitoramento dos processos de erosão e assoreamento, e de 
estabilidade de taludes escavados em solo e de pilhas de resíduos e materiais inertes, com vistas ao 
seu controle e mitigação nas fases de implantação e operação da Pedreira Dovalle. 
Na fase de implantação serão realizadas atividades de abertura de novos acessos, escavações para o 
decapeamento da cobertura de solo da pedreira, formação de áreas para estocagem de detritos e 
materiais estéreis, e construção de estruturas de concreto para fundações diretas. Na fase de 
operação também serão realizadas escavações para decapeamentos e serão criadas pilhas de material 
estéril, e de produtos como brita e agregados em geral. 
Os impactos causados por essas atividades serão representados por processos erosivos nos taludes 
escavados em solo e na superfície do terreno natural, em face da supressão da vegetação e alterações 
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causadas no escoamento das águas superficiais; formação de depósitos de assoreamento decorrentes 
das erosões; e eventuais instabilidades de taludes. 
 

11.11.2 OBJETIVOS 
Definir os levantamentos, investigações, instrumentação e procedimentos que permitirão o controle e 
mitigação dos impactos causados pela pedreira nas suas fases de implantação e operação, 
representados pelos processos de erosão e assoreamento e instabilidade de taludes escavados em 
solo e em pilhas de resíduos de materiais inertes. 
 

11.11.3 METAS 
Preservação e conservação do solo e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
 

11.11.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
11.11.4.1 Processos Erosivos e de Assoreamento 

A ocorrência de processos erosivos deverá ser monitorada por meio de inspeções sistemáticas do 
terreno natural e dos taludes escavados, sem proteção superficial, e das pilhas de detritos e materiais 
estéreis. 
Para a identificação da erosão laminar – que ocorre em superfícies expostas, pelo escoamento das 
águas superficiais sem concentração de fluxo – deverão ser observadas evidências como alterações na 
coloração do solo para tons mais claros; texturas e estruturas mais pronunciadas; destaque de blocos 
ou fragmentos de rocha na superfície exposta do solo e materiais, e exposição de raízes da vegetação 
instalada nos taludes. 
As erosões profundas – que se formam ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de fluxo das 
águas superficiais e podem comprometer a estabilidade de taludes – poderão ser identificadas pela 
ocorrência de ravinamento; sulcos; grotas; massas de solo descalçadas ou “em balanço”; 
solapamentos de canaletas, caixas e escadas hidráulicas; trincas e rupturas por solapamento do solo, e 
escorregamentos. 
Como as erosões promovem o assoreamento das drenagens, os pontos baixos dos taludes e pilhas de 
resíduos e materiais estéreis, os elementos hidráulicos e as drenagens também deverão ser 
inspecionados sistematicamente, principalmente em caso de suspeita de erosão laminar ou quando da 
ocorrência de erosão profunda. Os depósitos formados deverão ser identificados e caracterizados 
quanto à sua extensão, largura, espessura e tipo de material, determinando-se, também, sua origem e 
estágio evolutivo. 
Para a prevenção e mitigação desses impactos, já está implantado no empreendimento em operação 
um sistema de drenagem das águas superficiais, que será implementado na área do projeto, para 
captação e destinação adequada das águas pluviais, de forma a se evitar concentrações de fluxo. A 
superfície dos taludes escavados e do terreno natural serão revestidas com grama em placas, 
hidrossemeadura ou biomanta de fibra vegetal, em função das condições topográficas e da natureza 
dos solos locais. 
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O sistema de drenagem superficial e as drenagens, quando assoreados, deverão ser desobstruídos 
para a preservação de sua seção hidráulica, de forma a se evitar transbordamentos e a consequente 
formação de processos erosivos. 
Os terrenos que apresentarem rupturas, solapamentos e erosão serão devidamente recuperados e 
protegidos contra novos processos, e a drenagem superficial natural deverá ser reconstituída. 
 

11.11.4.2 Estabilidade de Taludes de Solo 
Nos taludes de cortes, serão procedidas vistorias para a identificação e caracterização de trincas, 
abatimentos e outras movimentações indicativas de rupturas e escorregamentos. A superfície de 
ruptura será caracterizada quanto à sua forma e extensão, e os volumes de material mobilizado 
deverão ser estimados, sendo elaborados croqui e seções ilustrativos. 
Nos casos da presença de água no local da ruptura, deverão ser registradas sua forma de ocorrência 
(mancha de umidade, saturação ou surgência) e possível origem, como chuva recente ou nascente. 
Poderão ser necessárias análises de estabilidade do talude rompido. 
Como os escorregamentos de taludes podem promover o assoreamento de drenagens e cursos-dágua, 
as drenagens diretamente relacionadas a essas ocorrências e os elementos hidráulicos do sistema de 
drenagem superficial deverão ser inspecionados. Os depósitos de assoreamento formados serão 
identificados e caracterizados quanto à sua extensão, largura e espessura. 
Para a prevenção e mitigação de instabilização de taludes de cortes e pilhas, o projeto de Engenharia 
definirá inclinações e alturas adequadas aos parâmetros de resistência dos solos, proteção superficial 
contra erosão e sistema de drenagem. 
Nos casos de ocorrência de rupturas e escorregamentos, será procedido o retaludamento do talude 
rompido e sua revegetação, podendo, eventualmente, ser necessária a construção de bermas de 
equilíbrio e obras de contenção. 
 

11.11.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
11.11.5.1 Processos Erosivos 

Os processos erosivos podem ser laminares, afetando uma pequena espessura de solo em uma área 
relativamente grande, ou lineares, ao longo de linhas de drenagem de águas de escoamento 
superficial. Como as erosões dependem do escoamento superficial, que também está associado ao 
tipo de relevo, os terrenos de alta declividade situados em regiões de alta pluviosidade são mais 
suscetíveis a esses processos. 
A erosão laminar ou em lençol é caracterizada pelo escoamento difuso das águas das chuvas, que 
removem continuamente os horizontes superficiais do solo de forma relativamente uniforme, em 
espessuras submilimétricas a milimétricas. Apresenta evolução mais rápida quando instalada na 
camada de solo residual maduro e sofre redução ao atingir a camada de solo residual jovem, cessando 
quando atingido o topo do maciço rochoso. 
A erosão linear é causada pelo fluxo concentrado das águas das chuvas ao longo de linhas de 
escoamento superficial, formando incisões na superfície do terreno que vão se aprofundando. Em 
função de sua forma e evolução, as erosões são denominadas ravinas, sulcos, grotas e voçorocas, 
estas últimas mais complexas e profundas, com interceptação da superfície do lençol freático. 
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As feições erosivas recém-instaladas ou em franca evolução apresentam seção transversal em forma 
de “V”, adquirindo fundo horizontalizado ou seção em forma de “U” quando já têm sua profundidade 
controlada por materiais mais resistentes, como níveis laterizados ou o topo do maciço rochoso. 
Apresentam evolução rápida e podem levar a rupturas e escorregamentos de taludes, liberação de 
matacões e tombamentos, e geram depósitos de assoreamento. 
 

11.11.5.2 Depósitos de Assoreamento 
Os depósitos de assoreamento são constituídos por sedimentos oriundos dos processos erosivos e se 
formam a jusante destes. As associações entre os depósitos de assoreamento e as áreas-fonte dos 
sedimentos que os originaram podem ser estabelecidas a partir de relações de relevo, do tipo 
montante-jusante, quando se observam acúmulos de material em drenagens próximas a erosões. 
 

11.11.5.3 Estabilidade de Taludes 
Quando a somatória das forças favoráveis à estabilidade de um talude é superior à somatória das 
forças desfavoráveis – ou seja, essa relação denominada Fator de Segurança (FS) é superior a 1 – o 
talude permanece estável. Se esse equilíbrio é alterado de tal forma que o FS se torne igual ou inferior 
a 1, o talude entra em regime de estabilidade precária e pode sofrer ruptura, que é seguida pelo 
escorregamento da massa de solo rompida. 
As rupturas nos solos podem se dar de forma plana ou circular, em função da geometria da superfície 
de escorregamento; ao longo do contato solo-rocha, acompanhando a superfície do maciço rochoso; 
ou, nos solos residuais jovens, ao longo da superfície de fraturas ou outras estruturas geológicas 
preservadas, formando planos ou cunhas desfavoráveis. 
Os fatores que determinam a estabilidade de um talude são, fundamentalmente, sua inclinação; a 
densidade dos materiais envolvidos e seus parâmetros geotécnicos de resistência; estruturas 
geológicas com mergulho desfavorável; presença de minerais deletérios ou expansivos; presença de 
água, e ocorrências ou intervenções como cobertura vegetal, erosões, escavações e aplicação de 
cargas. 
Para a verificação da estabilidade dos taludes escavados em solo, e de pilhas de rejeitos, estéril e 
materiais, são realizadas análises de estabilidade segundo o método de BISHOP simplificado, 
amplamente utilizado na Mecânica dos Solos, que adota superfícies potenciais de ruptura circulares 
para o cálculo do FS. 
Os critérios de aceitação dos valores mínimos de FS são de 1,5 para solos secos e 1,3 para solos 
parcialmente saturados, conforme as normas NBR-11682/1991 e NBR-13029/2017 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 

11.11.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os impactos serão avaliados qualitativamente quanto ao seu estágio evolutivo, com base em 
indicadores ambientais que permitirão uma hierarquização desses estágios com vistas a orientar a 
adoção de medidas de controle e mitigação. 
Na Tabela 11.11.6-1 são apresentados os principais indicadores de cada impacto e os estágios 
evolutivos a ser considerados com base em parâmetros de fácil identificação. 
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Tabela 11.11.6-1 – Indicadores Ambientais 

Impacto Indicadores Ambientais Estágio Evolutivo 

Erosão Profundidade ou forma da feição 

• Incipiente: centimétrica 
• Ativa: forma de “V” 
• Estabilizada: forma de “U” 

Assoreamento Espessura do depósito e/ou 
associação com erosão 

• Incipiente: centimétrica 
• Ativo: erosão a montante 
Estabilizado: erosão controlada amontante 

Instabilidade de 
talude 

Trincas de tração ou cisalhamento e 
abatimento do talude 

• Ruptura: trincas de tração 
Escorregamento: trincas decisalhamento e 
abatimento 

 

11.11.7 PÚBLICO-ALVO 
Os beneficiários do programa serão a Pedreira Dovalle, a Prefeitura Municipal de Santa Isabel e a 
população lindeira à pedreira. 
 

11.11.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Para a implementação deste Programa deve-se prever equipe interna de gestão ambiental para 
acompanhamento visual e especialista para avaliação e emissão de laudos geotécnicos em casos mais 
evoluídos. A implementação do programa e os recursos físicos, humanos e financeiros necessários, 
assim como as medidas mitigadoras previstas, serão de responsabilidade da Pedreira Dovalle e das 
empresas por ela subcontratadas. 
 

11.11.9 ATENDIMENTO A NORMAS, REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
As diretrizes, especificações, ações de prevenção e linhas de atuação a ser observadas durante as 
fases de implantação e operação da pedreira são contempladas por normas técnicas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, quais sejam:  
- NBR-6484/2001: Solo – Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT: Método de Ensaio 
- NBR-8044/2018: Projeto Geotécnico: Procedimento 
- NBR-6497/1983: Levantamento Geotécnico 
- NBR-10703/2013: Degradação do Solo 
- NBR-11682/1991: Estabilidade de Taludes 
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- NBR-13029/2017: Elaboração de Projetos para Disposição de Rejeitos e Estéreis em Mineração 
- NBR-13030/1999: Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração 
 

11.11.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
Esse Programa tem inter-relação direta com os programas de (i) Monitoramento da Qualidade das 
Águas Superficiais, (ii) Monitoramento do Rebaixamento do Aquífero Freático e da Qualidade das 
Águas Subterrâneas e (iii) Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 
 

11.11.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Fases de implantação e Operação da pedreira. 
 

11.11.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O programa deverá ser executado durante todo o período de implantação e operação da pedreira, até 
o início da implementação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 
 

11.11.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
Os serviços de monitoramento serão de responsabilidade do empreendedor, que também será 
responsável pelo gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos contratados com as empresas 
prestadoras de serviços, quanto ao cumprimento das normas e especificações técnicas, e execução 
das medidas mitigadoras previstas. 
 

11.11.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de 
monitoramento que compreenderão fichas das inspeções realizadas; croqui e cortes típicos 
esquemáticos; caracterização detalhada das ocorrências; descrição tátil-visual dos materiais; 
estimativa de volumes; fotografias gerais e de detalhes; e recomendações para medidas de controle e 
mitigação. 
 

 

 

11.12 PROGRAMA DE MANEJO DO SOLO 
11.12.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O solo é um recurso natural importante e que deve ser manejado com cuidado. Após a retirada da 
vegetação de cobertura da área, a camada superior que compõe o solo orgânico deve ser removida 
seletivamente, por raspagem, antes da realização de quaisquer escavações. O solo removido será 
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utilizado imediatamente na recuperação de áreas degradadas ou nas áreas de reflorestamento. 
Somente na impossibilidade de seu uso imediato é que o solo será estocado em leiras no mesmo local 
de armazenamento dos estéreis, em área devidamente preparada e seguindo as recomendações 
técnicas usuais de manejo de solo, incluindo sua disposição em leiras e posterior cobertura com 
espécies gramíneas. Os locais de armazenamento de estéreis devem ter local apropriado para 
recebimento do solo orgânico que será reutilizado. 
Como forma de controle, a empresa deverá manter um inventário do solo orgânico removido, 
estocado e reutilizado na recuperação das áreas degradadas. 
As características químicas e biológicas deste solo proveniente do decapeamento das áreas serão 
bastante úteis e positivas na recuperação das áreas na qual ele será depositado, já que nesta camada 
estão presentes sementes e outros propágulos vegetais que, em conjunto, favorecerão a recuperação 
dessas áreas. 
 

11.12.2 OBJETIVOS 
Este programa objetiva preservar as propriedades edáficas do solo orgânico para ser utilizado na 
recuperação de áreas degradadas. 
 

11.12.3 METAS 
Este programa possui como meta o manejo adequado do solo, maximizando o seu reuso e evitando o 
seu descarte. 
 

11.12.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
O solo superficial deverá ser retirado com uso de máquinas de corte (trator de lâmina ou pá 
carregadeira), para viabilizar a lavra. Além disso, o seu transporte deve ser realizado com caminhões 
basculantes convencionais até a área de estocagem, onde será armazenado em leiras ou pilhas, ou 
depositados diretamente nas áreas a serem recuperadas. 
 

11.12.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Este programa se relaciona com os seguintes aspectos ambientais: alteração do relevo, exposição do 
solo, ocupação de áreas de formações vegetais nativas e restauração das funções ecológicas. 
 

11.12.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Este programa possui como indicador ambiental a recuperação de áreas degradadas. 
 

11.12.7 PÚBLICO-ALVO 
Este programa possui como público alvo o empreendedor, a sociedade e o órgão ambiental 
licenciador.  
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11.12.8 . RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

Este programa necessita de maquinário para retirada e transporte de solo orgânico. 
 

11.12.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
Este programa é contemplado pelas seguintes normas: 
• Decreto nº 97.632 de 10/04/89 - Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências;  
• Norma Brasileira NBR 13.030 – Dispõe sobre a elaboração e apresentação de projeto de reabilitação 
de áreas degradadas pela mineração.  
• Resolução SMA n.º 32 de 03/04/2014 (revogou a Resol. SMA n.º 08/2008), que fixa orientações, 
diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo Decisão de Diretoria nº 
287/2013/V/C/I, de 11/09/2013 da CETESB - Disciplina sobre os procedimentos para a autorização de 
supressão de exemplares arbóreos nativos isolados e sobre a compensação à autorização para corte. 
 

11.12.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O programa de manejo do solo se inter-relaciona com o Programa de Acompanhamento da Supressão 
de Vegetação e Resgate de Fauna, Programa de Compensação Ambiental e o Programa de 
Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD. 
 

11.12.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este programa deve ser implementado nas etapas de implantação e operação do empreendimento. 
 

11.12.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Este programa deve ser implementado nas fases de avanço da frente de lavra durante toda fase de 
implantação e operação. 
 

11.12.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pela implementação do Programa de Manejo de Solo é o empreendedor. 
 

11.12.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
Este programa deve registrar o volume de retirada de solo e a área de reutilização. 
 

11.13 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 
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11.13.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Conforme a Constituição Federal Art. 225 § 2º, a recuperação de áreas degradas pela mineração é de 
responsabilidade do empreendedor. Além disso, o Decreto no 97.632, de 10 de abril de 1989, exige a 
submissão para aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) como parte 
integrante de EIA/RIMA de “empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais”. 
De acordo com este decreto federal, “degradação” é entendido como: “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.” Logo, áreas degradadas são 
locais que perderam ou tiveram suas propriedades reduzidas pelo empreendimento. A norma técnica 
ABNT NBR 13030:1999, que fixa diretrizes para o PRAD para atividades de mineração, define áreas 
degradadas como “Áreas com diversos graus de alteração dos fatores bióticos e abióticos, causados 
pelas atividades de mineração”. 
Ademais, segundo o decreto, a recuperação de áreas degradadas deve objetivar ao “retorno do sítio 
degradado a uma forma de utilização” e à “obtenção de uma estabilidade do meio ambiente”. 
Portando, o PRAD deve (i) estabilizar as áreas degradadas e (ii) vincular a área a um projeto de uso 
futuro. A Figura 11.13.1-1 demonstra os diferentes objetivos de recuperação de áreas degradadas. 
 

 
Figura 11.13.1-1 – Diagrama esquemático dos objetivos de recuperação de áreas degradadas 
Fonte: SÁNCHEZ, 2021 
 
Tendo em vista a legislação citada, o presente PRAD visa estabelecer os procedimentos para 
estabilização física, química e biológica das áreas degradadas da Pedreira Dovalle, visando ao novo uso 
(futuro). Este deve ser melhor definido em versões sucessivas do plano de fechamento, haja vista as 
modificações das demandas econômicas e sociais da região no período de operação da pedreira, de 
décadas de vida útil. 
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11.13.2 OBJETIVOS 
Como já citado, os objetivos gerais do PRAD são (i) estabilizar as áreas degradadas e (ii) vincular a área 
a um projeto de uso futuro. Entretanto, os objetivos específicos selecionados foram: 
 
• Definir as medidas de estabilidade física – como estabilidade dos taludes, controle da erosão e 

de movimentos de massa; 
• Definir as medidas de revegetação – seleção das espécies vegetais, modo de plantio, etc.; 
• Definir as medidas de adequação paisagística.  

 
11.13.3 METAS 

A meta do PRAD é estabilizar fisicamente e recompor parcialmente a topografia na área da Pedreira 
Dovalle. Pretende-se, como uma medida mitigadora e de recuperação paisagística preencher a cava 
atual com materialestéril (Figuras 11.13.4.2-1 a 11.13.4.2-4) e a cava futura formará uma praça 
drenada com piso em rocha .  
 

11.13.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
As ações previstas para recuperação das áreas degradadas consideraram as seguintes diretrizes: 
 
• Garantir a estabilidade das estruturas da mina na sua desativação; 
• Empregar técnicas de recuperação consagradas, assim como de plantio; 
• Revegetar com espécies de gramíneas taludes em solo para evitar processos erosivos; 
• Preencher a cava atual com materialestéril; 
• Monitorar as medidas adotadas na recuperação. 

 
Seguem descrições do programa. 
 

11.13.4.1 Conformação topográfica e paisagística 
O PRAD prevê o preenchimento da cava atual com materialestéril, a fim de recompor a topografia, 
além de ser uma alternativa locacional de disposição de estéril. A cava futura terá os taludes emsolo 
revegetados.  
Da mesma maneira, a cava exaurida da área de lavra atual terá a sua topografia reconformada com 
estéril e será revegetada para estabilização física nos taludes em solo e praças finais em solo e 
material estéril.   
 

11.13.4.2 Preenchimento da cava atual com estéril 
De acordo com a alternativa locacional selecionada para a disposição de estéril, a alternativa “Cava 
exaurida”, atualmente em operação pela Pedreira Dovalle, se mostrou a mais viável em termos de 
logística, ambiental e custo. Para a cava projetada e aprovada pelo Plano de Aproveitamento 
Econômico (PAE PROCESSO 821.277/2014 – RRR/NPAE – 2020), deverá ser lavrado 1.649.259 m3 de 
saibro e 5.879.097 m3 de rocha gnáissica conforme a Tabela 11.13.4.2-1. Os montantes equivalentes 
em toneladas foram dispostos na Tabela 11.13.4.2-2. 
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Tabela 11.13.4.2-1 – Cálculo das Novas Reservas 

Perfil 
Saibro Rocha 

Área Perfil 
(m²) 

Faixa de 
Influência (m) Volume (m³) Área Perfil 

(m²) 
Faixa de 

Influência (m) Volume (m³) 
1 5.072,00 144,62 733.513 18.767,00 144,62 2.714.084 
2 3.310,00 103,24 341.724 12.893,00 103,24 1.331.073 
3 1.664,00 119,58 198.981 8.190,00 119,58 979.360 
4 2.864,00 130,95 375.041 6.526,00 130,95 854.580 

TOTAL Saibro 1.649.259 Rocha 5.879.097 
 
 

Tabela 11.13.4.2-2 – Resumo das Reservas 

Material Reserva Medida 
m³ "in situ" Densidade (t/m³) toneladas 

Saibro 1.649.259 1,90 3.133.591 
Rocha 5.879.097 2,64 15.520.816 

 
Desta maneira, foi calculado o aterramento com estéril da cava nova objeto do presente EIA/RIMA. 
O volume requerido para decapeamento total da área objeto de lavra no EIA/RIMA é de 2.072.681,60 
m³ “in situ” ou 2.590.851 m³ empolado. 
Considerando-se priorizar o aterramento a partir da cava ao norte, até a cota 630 m (cota aproximada 
do terreno no limite norte da cava), e entre o perfil B e C aumentar a cota de aterramento para 635 m, 
obtém-se o volume empolado de 2.602.263 m³, conforme a tabela 11.9.4.2-3, e os perfis apresentados 
nas figuras 11.13.4.2-1  a 11.13.4.2-3, e no Anexo 11.13.4.2-1.  DESENHO AIII_rev_ago2021. 
 

Tabela 11.13.4.2-3 – Cálculo do volume de aterro na cava do processo ANM 821.277/2014 

Perfil 
Rocha 

Área Perfil (m²) 
Faixa de 

Influência 
(m) 

Volume 
(m³) 

A 12.588,50 144,62 1820549 
B 5.693,29 103,24 587775,3 
C 1.621,83 119,58 193938,4 
D 0 130,95   

TOTAL ATERRO 2.602.263 
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Figura 11.13.4.2-1 – Vista do perfil AA’, demonstrando a cota de aterramento 

 
Figura 11.13.4.2-2 – Vista do perfil BB’, demonstrando a cota de aterramento 
 

Aterro abaixo cota 630 m 

Aterro abaixo cota 630 m 
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Figura 11.13.4.2-3 – Vista do perfil CC’, demonstrando a cota de aterramento 
Na Figura 11.13.4.2-4 está apresentada a situação final prevista da área de lavra do processo ANM 
821.277/2014, sem aterramento, apresentada também no Anexo 11.13.4.2-2.  PAE. 
Na Figura 11.13.4.2-5 pode-se observar o aterramento previsto na cava da lavra atual em operação, 
com o material de decapeamento da área objeto do EIA/RIMA, apresentado no Anexo 11.13.4.2-3. 

Aterro abaixo cota 630 m 
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Figura 11.13.4.2-4 – Vista da área lavrada do processo ANM 821.277/2014, sem aterramento. 
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Figura 11.13.4.2-5 – Vista em planta, demonstrando a cota de aterramento. 
 
O Anexo 11.13-1 contém o final recuperado da Pedreira Dovalle, incluindo a cava atual e a futura. 
 

Cota 630 m 

Cota 635 m 
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11.13.4.3  Sistemas de drenagem e controle dos processos erosivos 
A implantação de sistema de drenagem visa reduzir a erosão e assoreamento de cursos d’água 
naturais, através do controle das águas pluviais e escoamentos superficiais. Prevê-se a implantação de 
canaletas, em taludes e bermas, a fim de direcionar as águas pluviais aos sumps a serem implantados 
nas áreas de lavra. Desta maneira evita-se a ocorrência de processos erosivos e de assoreamentos em 
função do lançamento de partículas sólidas. Nestes, as águas serão bombeadas para o sistema de 
decantação, constituído de caixas de decantação e clarificação, para então serem lançadas nas 
drenagens naturais. Além disso, prevê-se a implantação de bacias de decantação, que objetivam 
reduzir a velocidade de escoamento das águas superficiais e reter as partículas sólidas, evitando o 
assoreamento de cursos d’água. 
 

11.13.4.4 Recuperação e consolidação de taludes 
Taludes com inclinações que mimetizem morros e vales naturais, com inclinações menos acentuadas e 
formatos côncavos, tendem a ser mais estáveis e possuir menor taxa de erosão (HANCOCK; LOCH; 
WILLGOOSE, 2003). Observa-se, entretanto, que recuperar áreas degradadas através da construção de 
formatos côncavos é mais difícil tecnicamente, do que manter as lineares (Figura 11.9.4.4-1).   

 
Figura 11.13.4.4-1 – Perfis de uma encosta natural (acima) e de uma encosta alterada pela atividade humana 
com taludes e berma (abaixo), caso da topografia das cavas e pilha de estéril da Pedreira Dovalle 
Fonte: Hancock; Loch; Willgoose, 2003, adaptado 
 
Desta maneira, a inclinação dos taludes será estabilizada, a partir da adequação de ângulos de 
inclinação instáveis, implantação de sistema de drenagem e revegetação. Os taludes em rocha, na 
cava atual e futura, deverão ser objeto de consolidação geotécnica, a fim de evitar escorregamentos, 
processos erosivos e solapamentos. Já os taludes em solo serão revegetados e implantados sistemas 
de drenagem de forma a evitar surgimento de processos erosivos.  
 

Perfil natural de uma encosta 

Perfil de morro reconstruído, utilizando taludes 

côncavo convexo 
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11.13.4.5 Remoção da cobertura vegetal e da camada superficial do solo 
 
A supressão da cobertura vegetal e remoção do solo são etapas necessárias para viabilização da lavra. 
Entretanto, o solo orgânico deve ser devidamente estocado, a fim de ser reutilizado.  Seguem 
diretrizes para tal: 
• Retirar qualquer material com valor comercial, como a madeira, para depois remover 

completamente a cobertura vegetal;  
• Resgatar os indivíduos de interesse de preservação; e,  
• Remover completamente a camada fértil do solo, situada até a profundidade de 30 cm, em 

média, compreendendo os horizontes A e B. O material retirado deverá ser disposto em leiras 
de até 2 m de altura e de 3 a 4 m de largura, com qualquer comprimento. O solo armazenado 
deve ser protegido de insolação por cobertura vegetal (palha, restos de gramíneas e folhas 
oriundas do processo de supressão).  

• Após a supressão da vegetação, os tocos de árvores que permaneceram rentes à superfície e o 
material vegetal remanescente no solo (galhos, raízes e serrapilheira) devem ser retirados 
com o auxílio de um trator de esteira. Esse material resgatado poderá ser acumulado em um 
depósito de solo orgânico ou assentado diretamente em áreas sob recuperação.  
 

11.13.4.6 Preparação do Local para Plantio 
As áreas planas e taludes a serem revegetados receberão uma fina camada de solo orgânico, 
previamente à semeadura. Esta poderá ocorrer através da (i) hidrossemeadura, na qual as sementes 
são lançadas ao terreno em um efluente líquido; (ii) a lanço; e (iii) placas de gramíneas. Observa-se 
que o plantio através de placas de gramíneas é a opção mais onerosa.  
A semeadura deve ocorrer pouco antes do período chuvoso, a fim de facilitar a irrigação do local. 
Além disso, mudas que não se desenvolverem devem ser substituídas. 
 

11.13.4.7 Escolha Das Espécies 
Pretende-se plantar espécies de gramíneas resistentes e próprias para áreas com solo estéril nas áreas 
planas e taludes da Pedreira Dovalle. Estas espécies são heliófitas (necessitam de exposição total da 
luz solar), possuem rápido desenvolvimento e suas sementes são dispersas pelo vento e por pássaros. 
Desta maneira, é almejada a estabilização das superfícies, através da redução da erosão e da 
velocidade de escoamento das águas pluviais. Simultaneamente, pretende-se desenvolver as 
propriedades do solo com espécies de rápido crescimento, sem comprometer a seleção de usos 
futuros da mina.  
 

11.13.4.8 Manejo da Área após Plantio 
Após o plantio, a área deve ser monitorada, a fim de atingir os objetivos do PRAD e garantir a 
perenidade das espécies. Os seguintes tópicos devem ser monitorados e controlados: 
• Crescimento das mudas; 
• Necessidade de adubação, aplicação de fertilizantes e correção de pH; 
• Existência de pragas, roedores, doenças e espécies invasoras; 
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• Taxa de erosão.  
 
Além disso, deve ser mantida a irrigação, caso não haja precipitação natural regular. 
 

11.13.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os principais aspectos ambientais relacionados às atividades do PRAD são: 
• Alteração do relevo 
• Restauração de funções ecológicas 
• Ocupação de áreas de formações vegetais nativas 
• Estabilização da área degradada 

 
11.13.6 INDICADORES AMBIENTAIS 

A área a ser recuperada é de 76.543 m², sendo 30.227 m² de taludes em solo, 46.315 m² de praças 
recuperadas no depósito de estéril. 
 

11.13.7 PÚBLICO-ALVO 
O público-alvo PRAD em questão é o órgão ambiental licenciador (Cetesb), o empreendedor Pedreira 
Dovalle) e a sociedade em geral. 
 

11.13.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Os recursos materiais e humanos do presente PRAD devem ser disponibilizados pelo empreendedor – 
Pedreira Dovalle. 
As medidas de controle e de monitoramento deve ser coordenado por um gestor ambiental interno da 
empresa, sendo responsável pela contratação de serviços como de revegetação. 
 

11.13.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
 
Sob o aspecto legal, destacam-se os seguintes dispositivos: 
• Decreto nº 97.632 de 10/04/89 - Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências;  
• Norma Brasileira NBR 13.030/99 – Dispõe sobre a elaboração e apresentação de projeto de 
reabilitação de áreas degradadas pela mineração.  
• Resolução SMA n.º 32 de 03/04/2014 (revogou a Resol. SMA n.º 08/2008), que fixa orientações, 
diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo Decisão de Diretoria nº 
287/2013/V/C/I, de 11/09/2013 da CETESB - Disciplina sobre os procedimentos para a autorização de 
supressão de exemplares arbóreos nativos isolados e sobre a compensação à autorização para corte. 
 

11.13.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas se relaciona com os seguintes programas: 
• Programa de Prevenção e Controle dos Processos Erosivos e Assoreamento dos Corpos d’Água 
• Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 
• Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação e Resgate de Fauna 
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11.13.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 

A recuperação das áreas degradadas ocorrerá concomitantemente à operação da Pedreira Dovalle, 
como o preenchimento da cava atual com materialestéril. Entretanto, a maior parte das atividades 
previstas pelo PRAD será efetuada na etapa de desativação, enquanto algumas atividades também 
serão realizadas no pós fechamento, como o monitoramento e manutenção das estruturas. 
 

11.13.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
O PRAD deve ser iniciado na pré-supressão vegetal (etapa de operação), passando pela 
desativação e pós-desativação. As etapas planejadas para o PRAD são:    

1. Definição das etapas dos programas, conforme o cronograma da Pedreira Dovalle; 
2. Definição e caracterização das áreas a serem recuperadas; 
3. Realização de pesquisas e levantamento de dados da área, a fim de auxiliar na 

recuperação; 
4. Remoção do solo orgânico e devida estocagem; 
5. Implantação do projeto; 
6. Seleção das espécies vegetais e fertilizantes, adubos ou neutralizadores de pH; 
7. Plantio das espécies selecionadas; 
8. Monitoramento e manutenção. 

 
11.13.13 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O responsável pela implementação do programa é o empreendedor. 
 

11.13.14 SISTEMAS DE REGISTRO 
A fim de melhor avaliar o desenvolvimento do PRAD, deverão ser apresentados relatórios de 
monitoramento periódicos após sua implantação. 
 

11.14 PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 
11.14.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Plano de Fechamento é um documento dentro do planejamento geral da empresa com vistas a 
direcionar as ações para a fase de fechamento da mina, quando do esgotamento das reservas 
lavráveis, de modo a preparar as atividades necessárias para essa fase do projeto. 
O Plano de Fechamento deve ser realizado através da definição (i) dos objetivos do fechamento e (ii) 
alternativas para atingir tais objetivos. Estes devem considerar as perspectivas da comunidade, 
requisitos legais e outros, aptidões e restrições do terreno e riscos e oportunidades. 
Diferentemente do PRAD, o Plano de Fechamento deve definir medidas do fechamento programado e 
prematuro. Além disso, enquanto o PRAD prevê medidas de mitigação do meio físico e biótico, o Plano 
de Fechamento deve conter programas socioeconômicos.  
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A fim de evitar o abandono e reduzir as incertezas quanto ao fechamento da mina, deve-se, através de 
aproximações sucessivas, revisar o Plano de Fechamento, de acordo com o plano de lavra.  

11.14.2 OBJETIVOS  
11.14.2.1 Objetivo Geral 

As diretrizes para fechamento de mina ora apresentadas têm como objetivo dar diretrizes de modo 
que a mineração ocasione o menor impacto possível ao meio ambiente, possibilitando a recuperação 
das áreas impactadas. Porém, o plano de fechamento deve ser revisto, aprimorado e talvez até 
reformulado dependendo das condições futuras como, por exemplo, alterações de instrumentos 
normativos. 
Este plano deve ser elaborado conforme discussões envolvendo os usos futuros para a área e os 
procedimentos específicos para a recuperação da área (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 
PRAD), que são ações e estudos inter-relacionados com o Plano de Fechamento. 
Assim, o Plano de Fechamento de Mina deve ser revisto de forma periódica concomitantemente às 
operações de lavra, e, sobretudo na ocasião de desativação do empreendimento minerário. 
 

11.14.2.2 Objetivos Específicos 
Segundo a Norma Reguladora de Mineração - NRM 20, que versa sobre o fechamento de operações 
mineiras, é necessário: “Para o fechamento da mina, após comunicação prévia, é obrigatório o pleito 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia, em requerimento justificativo”; assim, deverá constar no 
Plano de Fechamento todos os itens referentes às exigências da norma citada. 
Mais especificamente, devem constar diretrizes sobre a recuperação da área e de usos futuros 
pretendidos, que devem seguir no mínimo as seguintes diretrizes que devem ser revistas a cada 
atualização deste Plano de Fechamento: 
 

11.14.2.3 Proposta de recuperação da área  
A proposta de recuperação de áreas impactadas visa atender da melhor forma as necessidades 
ambientais do presente estudo, no entanto, deve se ter em mente que o horizonte de vida útil é longo 
o suficiente para que surjam mudanças ou novas oportunidades para uso futuro que poderão ser 
contempladas nas revisões dos planos de fechamento de mina e de recuperação de áreas. 
A proposta de recuperação tem como diretrizes: 

a) Recuperar a maior área possível das áreas com vegetação, de acordo com o contexto em que 
se insere; 

b) Proporcionar um uso que traga benefícios sociais ou ambientais para as áreas que não podem 
ter sua cobertura vegetal reconstituída plenamente; 

Estas diretrizes são atendidas pelas seguintes ações da proposta de recuperação da área e uso futuro: 
i. Recuperação das áreas de estruturas de apoio como oficinas, escritórios e instalação de 

britagem através da estabilização do terreno contra processos erosivos, mediante utilização 
de espécies herbáceas. Essas áreas poderão, a critério da Pedreira Dovalle quando do 
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encerramento das atividades minerárias no local, serem recompostas com espécies nativas 
visando a recuperação ecológica do local. 
Entretanto a recuperação da área poderá ser realizada para outras finalidades também a 
critério da Pedreira Dovalle, como a continuidade das atividades industriais a partir da 
ampliação de novas áreas de lavra, e aproveitamento das estruturas industriais futuramente. 

ii. Uso futuro da cava de mineração exaurida e do depósito de estéril como depósito de material 
inerte (aterro de inertes). 

iii. Uso futuro das áreas de cava de mineração e de depósito de estéril exauridas como área de 
preservação e de reserva ambiental com recuperação das áreas com revegetação com 
espécies vegetais nativas da região. 

iv. A constituição de reservas ambientais de vegetação nativa perdurará após o encerramento da 
atividade de extração mineral, compondo uma área importante de preservação junto com as 
reservas já constituídas. 

A proposta de recuperação das áreas impactadas está apresentada detalhadamente no item 11.13. 
(PRAD). 
A implementação da proposta de recuperação de áreas e uso futuro deve se dar conforme o 
cronograma de implantação, operação e previsão de encerramento, iniciando-se com o licenciamento 
ambiental da ampliação. Com a exaustão das reservas minerais deverá se proceder para os trabalhos 
que incluem a desmobilização das instalações, o Programa de Revegetação e a formação final do 
depósito de material estéril. Todas as etapas deverão ser acompanhadas por procedimentos de 
monitoramento ambiental. 
 

11.14.2.4 Usos futuros pretendidos 
 
Existem diversas possibilidades de uso futuro da Pedreira Dovalle, sendo que elas variam de acordo 
com o objetivo do fechamento, o qual deve ser formulado pelo empreendedor, em conjunto com 
comunidades próximas. O fechamento de minas pode ter objetivos de: 
• conservação ambiental, através da restauração da vegetação nativa;  
• usos recreativos, culturais e turísticos;  
• projeto de aproveitamento energético (usina de energia solar, eólico, etc.); 
• uso agrícola; 
• econômicos, por meio da instalação de um novo empreendimento. 

Este último objetivo possui como vantagens a permanência de geração de empregos, renda e 
arrecadação de impostos na região. Desta maneira, foram selecionados três usos futuros pretendidos 
que atribuem à área da mina uma nova função econômica, explicados a seguir. 
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Aterro de inertes                                                                                                                                                                                                                                         
A alteração do relevo pelo desmonte de rochas com explosivos, possibilita que a cava formada seja 
utilizada como aterro de inertes – o qual também serviria para recompor o relevo original. Além disso, 
a baixa permeabilidade da rocha gnáissica seria outra vantagem para este novo uso futuro. 
Desta maneira, este empreendimento possibilitaria a disposição correta de materiais inertes. 
 
Galpões de logística e industriais 
A área atualmente utilizada para pela Pedreira Dovalle pode ser utilizada para instalação de um galpão 
de logística ou industrial. A localização do empreendimento na Rodovia Dutra facilita a distribuição e 
recebimento de materiais.  
Para este uso final será necessária a reconformação do relevo, assim como a impermeabilização do 
solo e instalação de uma cobertura.   
 

11.14.3 METAS 
Este programa visa consolidar que o uso do solo pela mineração seja de fato temporário.  
 

11.14.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
Para cumprimento de todas as exigências publicadas na NRM 20, e efetivação do Plano de 
Fechamento, a Pedreira Dovalle deverá elaborar estudos para apresentação à ANM e CETESB, e seguir 
as seguintes diretrizes: 

a) Motivos para o fechamento da mina; 
b) Plano de desmobilização das instalações e equipamentos, indicando o local para onde serão 
recolhidas as instalações e os equipamentos ou se serão comercializados na oportunidade do 
fechamento; 
c) Relatório de situação das reservas minerais remanescentes (quando o fechamento não for por 
escassez de reservas minerais); 
d) Localizar e dimensionar nas áreas de cava, pilha de disposição de estéril, obras de drenagem, 
de controle e de revegetação que deverão ser implantadas para adequação do programa de 
recuperação de áreas degradadas prevista para o empreendimento; 
e) Verificação das áreas afetadas e dos possíveis impactos ambientais em consequência das 
atividades minerárias, nas áreas de influência do empreendimento, levando em consideração os 
meios físico, biótico e antrópico; 
f) Sinalização com placas de advertência e isolamento das áreas de lavra, de estocagem e de 
disposição de produtos perigosos, a fim de impedir o acesso de pessoas estranhas; 
g) Apresentação das plantas em escala adequada, dos itens d ao f, além de um mapa de uso e 
ocupação do solo envolvendo toda a área do empreendimento à situação do fechamento; 
h) Exame visual da estabilidade física dos taludes, através da identificação de fendas de tração 
nas cristas dos taludes, inspeção de sinais de ruptura e erosões, apresentando perfil representativo 
das seções dos taludes e soluções para estabilizar a área afetada; 
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i) Verificar a adequação do Programa de Monitoramento Ambiental envolvendo o sistema de 
drenagem das águas superficiais, qualidade das águas, níveis de ruído, qualidade do ar, programa 
de revegetação e relatório de acompanhamento; 
j) Verificar a adequação dos serviços de recuperação de áreas degradadas e das medidas de 
controle (quanto à topografia, efluentes, erosão, poeiras e ruídos), efetuando as obras necessárias 
para a estabilização das áreas afetadas, à situação de fechamento; 
k) Relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do 
empreendimento minerário; 
l) Cronograma executivo das atividades propostas para encerramento das atividades; 
m) Apresentação de declaração do órgão ambiental competente acerca da conformidade 
ambiental do empreendimento e a suspensão da licença ambiental. 

Para uma melhor eficácia na implantação das medidas referentes ao plano de fechamento, sugere-se 
que haja uma etapa de pré-desativação, onde os passivos ambientais gerados em consequência das 
atividades de lavra e beneficiamento sejam geridos de forma controlada e favorecendo a futura 
recuperação das áreas impactadas. 
Caberá ao empreendedor comunicar a suspensão de suas operações minerárias à CETESB e Agência 
Nacional de Mineração-ANM, e obter a documentação comprobatória da situação de fechamento 
nestes órgãos. A Figura 11.14.4-1 apresenta o fluxograma das etapas envolvidas no plano de 
fechamento. 
 

11.14.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
O Plano de Fechamento possui como aspectos ambientais: alteração do relevo e redução de postos de 
trabalho. 
 

11.14.6 . INDICADORES AMBIENTAIS 
Os indicadores ambientais para o Plano de Fechamento são as áreas de recuperação e 
descomissionamento. 

 

11.14.7 PÚBLICO-ALVO / ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
O público alvo deste plano é a equipe de engenharia e meio ambiente, com vistas a preparar o 
fechamento com atividades projetadas durante a operação do empreendimento, e apresentação das 
ações à ANM e CETESB com as fases que antecederão o fechamento, assim como dos estudos e 
relatórios necessários para o encerramento das atividades e os documentos necessários para a 
autorização e cancelamento da licença. 
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Figura 11.14.7-1 - Esquema do Plano de Fechamento de Mina 
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11.14.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

Para a execução do Plano de Fechamento será necessário, no mínimo, dois profissionais da 
área de ciências sociais, a fim de manejar os programas sociais. Além disso, a instalação do 
novo uso final da área – ainda a ser definida – pode ser realizada pela empresa responsável (do 
novo uso). 
 

11.14.9 ATENDIMENTO A NORMAS TÉCNICAS E REQUISITOS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS 

O Plano de Fechamento se enquadra nas seguintes normas: 
• RESOLUÇÃO ANM Nº 68, DE 30 DE ABRIL DE 2021 
• NRM-20 Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das Operações Mineiras 
• NRM-21 Reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas 
• DECRETO Nº 9.406, DE 12 DE JUNHO DE 2018 
• Lei 14.066, de 30 de setembro de 2020 (altera Código de Mineração) 

 

11.14.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Plano de Fechamento de Mina se inter-relaciona com os programas Plano de Recuperação 
de Área Degradada (PRAD) e Programa de Interação e Comunicação Social e Educação 
Ambiental. 
 

11.14.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
A seguir são exibidas as etapas de implementação sugeridas para o Plano de Fechamento, 
sendo que na fase de Pré-desativação devem ser apresentadas as ações previstas para a 
conformidade ambiental e atingir o encerramento das atividades. 
 

Quadro 11.14.11-1 – Etapas de implementação do Plano de Fechamento 

Programa Operação Pré-desativação Encerramento 
Plano de Fechamento  ■ ■ 

 

11.14.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
As atividades do Plano de Fechamento se iniciam com a apresentação do Plano de 
Fechamento e atualizações na fase de operação do empreendimento, a cada 5 anos e 
detalhamento das ações de encerramento na fase de Pré-desativação, sendo finalizada com a 
aprovação das ações apresentadas à ANM e CETESB com a Conformidade Ambiental. 
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11.14.13 . RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
O responsável pela implementação do Plano de Fechamento é o empreendedor. 

11.14.14  SISTEMAS DE REGISTRO 

Este plano deve ser registrado através das atualizações do Plano de Fechamento. 

 
11.15 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO 

DA FAUNA TERRESTRE 
11.15.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os monitoramentos ambientais são responsáveis pela verificação ao longo do tempo dos 
impactos das diferentes atividades sobre a componente ambiental. É a partir das informações 
obtidas pelos estudos que são propostas recomendações para mitigação e/ou anulação dos 
impactos, quando negativos. 
No que corresponde à fauna, os estudos das populações animais são extremamente úteis no 
processo de entendimento dos impactos da instalação de empreendimentos de origem 
antrópica sobre áreas naturais. Os dados de fauna obtidos, tais como sua caracterização e 
possíveis flutuações, funcionam como indicadores da qualidade ambiental durante os 
processos de alteração da paisagem. 
Dessa forma, os monitoramentos de fauna consistem na principal ferramenta para avaliar os 
impactos antrópicos sobre populações naturais, sendo essenciais na análise das respostas das 
comunidades animais diante da alteração da paisagem local, através da modificação do uso e 
ocupação do solo, que justifiquem a tomada de ações e medidas mitigadoras. 
 

11.15.2 OBJETIVO 
O objetivo geral deste programa é monitorar a composição da fauna no entorno da área de 
implantação do empreendimento, a partir da fase de implantação e incluindo a operação, 
verificando possíveis modificações nas comunidades decorrentes da implantação e atividade 
do empreendimento. 
Como objetivos específicos temos: 

• Caracterizar e avaliar a composição das comunidades faunísticas terrestres 
(avifauna, herpetofauna, mastofauna de médio e grande porte) no entorno do 
empreendimento; 
• Identificar a presença de espécies endêmicas, ameaçadas e raras;  
• Avaliar a presença de impactos negativos à fauna;  
• Subsidiar a elaboração de ações de mitigação de possíveis impactos. 
 

11.15.3 METAS 
Entre as metas deste programa podem ser citadas: 
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• Acompanhamento das comunidades faunísticas ao longo das etapas do 
empreendimento; 

• Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias adotadas em 
decorrência dos impactos identificados. 

 
11.15.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Neste projeto serão adotadas campanhas de monitoramento periódicas, com metodologia 
focada para os diferentes grupos da fauna terrestre. Cada campanha terá duração de cinco 
dias de amostragem. 

 

11.15.4.1 Avifauna 
O monitoramento da avifauna será realizado aplicando-se os métodos padronizados de pontos 
fixos e transecções lineares, além de registros oportunos realizados de forma aleatória ao 
longo dos trajetos e deslocamentos. 
No método de pontos fixos, o pesquisador permanece parado em cada um dos pontos durante 
20 minutos, registrando o número de contatos visuais e/ou auditivos obtidos com cada espécie 
de ave identificada, sendo a distância mínima entre pontos de 200 m, evitando assim que os 
mesmos indivíduos sejam amostrados. Cada ponto será amostrado uma vez por campanha. 
As transecções lineares, que são caminhadas preestabelecidas com distância fixa, serão 
realizadas com intuito de registrar aves não detectadas pelo método de pontos fixos, com o 
objetivo de compor a lista de espécies. Espécies não registradas pelos métodos anteriores, 
mas observadas em qualquer local do entorno do empreendimento, serão consideradas na 
lista de espécies geral como dados oportunos. 
 

11.15.4.2 Mastofauna 
As amostragens da mastofauna irão contemplar as espécies consideradas de médio e grande 
porte (espécies com massa corporal >1 kg), incluindo os primatas, por abranger mamíferos que 
sofrem grande pressão oriunda da perda de habitat e caça e congrega muitas das espécies 
ameaçadas de extinção. Para tanto, serão utilizados os seguintes métodos: 
Censo: empregado através de caminhadas em velocidade lenta e constante por trilhas e 
caminhos pré-existentes para observações diretas (avistamentos ou vocalizações) e busca por 
vestígios (fezes, tocas, pegadas, carcaças) ao longo do substrato às margens dos cursos d’água 
e demais locais propícios. Os indícios indiretos encontrados serão fotografados e identificados 
segundo bibliografia específica. Para cada registro serão anotadas informações sobre espécie e 
localização geográfica.  
Armadilha fotográfica: deverão ser utilizadas quatro armadilhas fotográficas com sensor de 
movimento e infravermelho. As armadilhas serão instaladas na borda e interior dos 
fragmentos florestais em locais de possível passagem de fauna. Os pontos de instalação serão 
fixos ao longo das campanhas. 
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Entrevista: serão realizadas entrevistas com funcionários e/ou moradores da região. Estas 
transcorrerão de maneira informal, sendo anotadas as espécies citadas espontaneamente pelo 
entrevistado e os possíveis locais de ocorrência. 
 

11.15.4.3 Herpetofauna 
Em levantamentos faunísticos da herpetofauna os grupos dos anfíbios e dos répteis são 
amostrados conjuntamente, uma vez que os métodos de amostragem se sobrepõem 
amplamente. Serão utilizados os métodos descritos abaixo: 
Procura ativa: será conduzido nos transectos deslocando-se lentamente a pé à procura de 
espécies em todos os microhabitats visualmente acessíveis, como em ambientes brejosos ou 
com acúmulo de água, camada da serapilheira, interior de bromélias, troncos, pedras e galhos. 
As procuras serão realizadas no período diurno e noturno com o uso de lanternas, e as 
espécies encontradas serão fotografadas. 
Procura auditiva: será realizada para registrar as vocalizações dos anfíbios anuros em pontos 
amostrais pré-determinados. A procura iniciará no período crepuscular com o auxílio de 
lanternas e minigravador digital, em ambientes brejosos ou com acúmulo de água, camada da 
serapilheira, interior de bromélias, troncos, pedras e cavidades no solo. 
Encontros ocasionais: será realizado durante deslocamentos a pé ou de carro pela área, 
quando não estão sendo executadas procura ativa ou auditiva, visando registrar animais se 
deslocando, termorregulando, forrageando, em vocalização e até mesmo atropelados. 
Entrevista: serão realizadas entrevistas com funcionários e/ou moradores da região. Estas 
acontecerão de maneira informal, sendo anotadas as espécies citadas espontaneamente pelos 
entrevistados e os possíveis locais de ocorrência. Guias de identificação de espécies serão 
consultadas, quando necessários. 
 

11.15.4.4 Pontos amostrais de monitoramento da fauna 
Os pontos e transectos de amostragem deverão ser determinados quando do início do 
monitoramento, de acordo com as condições de acesso existentes naquele momento. Os 
pontos e transectos serão alocados na AID a partir do limite da ADA, a fim de garantir que 
estes possam ser visitados ao longo de todo o monitoramento, considerando que as alterações 
previstas na ADA inviabilizariam visitas nestes locais durante a implantação e operação.  
Os pontos e transectos de amostragem deverão abranger toda a diversidade de ambientes, 
como interior e borda de fragmentos florestais, riachos, açudes, poças, brejos e áreas 
antropizadas. 
 

11.15.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os aspectos ambientais que esse programa se relacionam são: alteração do Relevo, circulação 
de veículos e ocupação de áreas de formações vegetais nativa. A alteração do relevo muda a 
capacidade de circulação da fauna e a remoção da vegetação nativa retira os habitats. A 
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própria movimentação de máquinas de operação produz sons e vibrações que podem 
afugentar a fauna da região. 
 

11.15.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Os dados qualitativos (presença/ausência) ou quantitativos (riqueza/abundância) obtidos 
através da realização das amostragens de campo serão utilizados como indicadores para 
subsidiar as análises entre as diferentes áreas monitoradas, servindo de comparação de 
possíveis disparidades entre elas e de flutuações temporais, bem como de possíveis impactos 
da intervenção sobre as comunidades locais. 
 

11.15.7 PÚBLICO ALVO 
• Equipe contratada para o manejo de fauna, para a supressão de vegetação e da 

construção do empreendimento;  
• Empreendedor e equipes de gestores responsáveis pela implantação e operação do 

empreendimento; 
• Órgãos licenciadores municipais, estaduais e federais, e comunidades científicas 

interessadas 
 

11.15.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O Programa de Monitoramento da Fauna deverá ser desenvolvido por ao menos dois biólogos 
especialistas contratados ou terceirizados pela empresa responsável pelo empreendimento. 
Também câmeras para armadilhas fotográficas e mão de obra de pelo menos 2 auxiliares para 
manutenção das trilhas e apoio logístico. 
 

11.15.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
O monitoramento da fauna terrestre atende ao requisito legal da Resolução SMA 22/2010 e 
Decisão de Diretoria nº 167/2015/c, de 13 de julho de 2015 
 

11.15.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre tem inter-relação com o Programa de 
Supressão de Vegetação e Afugentamento de Fauna, uma vez que os monitoramentos na 
medida que ocorrem concomitante com a supressão deverão seguir os prazos fixados pela 
legislação, a saber começar com o início das atividades de implantação do empreendimento, 
sendo o diagnóstico ora apresentado entendido como tempo zero. 
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11.15.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
O monitoramento da fauna terrestre deverá começar com o início das atividades de 
implantação do empreendimento, sendo o diagnóstico ora apresentado entendido como 
tempo zero (T0, do período pré-implantação). As atividades deverão persistir por todas as 
etapas do empreendimento, desde sua implantação até seu pleno funcionamento. Após o final 
das obras, o monitoramento deverá se estender por período de, no mínimo, dois anos. 
 

11.15.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O cronograma de execução deste projeto seguirá em consonância com o cronograma de obras, 
se iniciando com o começo das atividades de implantação do empreendimento. Após iniciadas, 
as campanhas de monitoramento de fauna, durante o período de supressão da vegetação 
nativa terá o cronograma dividido em: 3 meses antes da supressão; 48 horas após a supressão; 
e 6 meses depois da Supressão. Quando não houver supressão de módulos o monitoramento 
será nos períodos de seca/úmido (duas vezes ao ano). 

11.15.13 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
A responsabilidade pela execução do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre é do 
empreendedor. 
 

11.15.14 SISTEMAS DE REGISTROS E ACOMPANHAMENTO 
As campanhas de monitoramento irão gerar relatórios de atividades e acompanhamento que 
serão enviados periodicamente aos órgãos licenciadores responsáveis. 
 

11.16 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO E AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

11.16.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O progresso econômico é marcado pela ocupação da paisagem. A implantação de um 
empreendimento resulta na modificação do uso e ocupação do solo, com a retirada da 
cobertura vegetal original, alterando a estrutura e função da paisagem. O grande desafio 
reside em nivelar os avanços econômicos com a manutenção da biodiversidade e dos 
ecossistemas alvos de intervenções. 
Durante as etapas de modificação da paisagem, sobretudo o corte da vegetação nativa, as 
espécies que ocupam a área de intervenção estão sujeitas a interferências em seu habitat e, 
portanto, necessitam se realocar para áreas onde possam continuar a se desenvolver 
plenamente. 
Assim, programas de supressão de vegetação e afugentamento de fauna se tornam 
importantes ferramentas na redução e/ou mitigação de impactos sobre a fauna e flora. 
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11.16.2 OBJETIVO 
O objetivo geral deste programa é mitigar os impactos que poderão ocorrer sobre a fauna e 
flora nas áreas onde haverá supressão de vegetação nativa. 
Dentre os objetivos específicos, destaca-se: 
• acompanhar a supressão da vegetação nativa, orientando a equipe a implantar 

técnicas de desmatamento direcionado, que permitam a fuga das espécies da fauna 
em direção a outros locais de vegetação nativa; 

• afugentar espécimes da fauna silvestre terrestre (avifauna, herpetofauna e 
mastofauna) nas áreas sujeitas à supressão de vegetação nativa; 

• localizar ninhos e animais nas árvores e áreas de supressão, paralisando 
temporariamente as atividades de supressão até que estes tenham se deslocado em 
segurança; 

• resgatar exemplares da flora com objetivo de proteger a diversidade; 
• triagem e destinação do material de origem florestal. 

 
11.16.3 METAS 

Entre as metas envolvidas neste programa, podem ser citadas: 
• Conscientização e capacitação da equipe de supressão; 
• Acompanhamento da etapa de supressão de vegetação nativa por uma equipe técnica 

formada por biólogos e técnicos de campo capacitados; 
• Afugentamento da fauna com foco no mínimo de contato com os animais, evitando, 

assim, maior estresse dos indivíduos; 
• Preservação da Diversidade Florestal; 
• Destinação adequada do material de Origem Florestal. 

 
11.16.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A área total da supressão será dividida em módulos e esses deverão ser executados ao longo 
do tempo, dessa forma, é possível que as comunidades faunísticas se reorganizem de forma a 
conseguir se estabelecer e minimizar o impacto da perda de habitats. 
Anterior a supressão, será procedido o resgate de flora com a coleta de exemplares da área a 
ser suprimido e destinado a um viveiro que as receberá para acomodação e formação de 
mudas, para subsequente destinação.  
A movimentação de máquinas e pessoas durante a atividade de supressão afugentará 
naturalmente algumas espécies da fauna, sobretudo as de maior porte e maior área de vida, e 
aquelas que possuem capacidade de ocupar ambientes antropizados, como faixas marginais de 
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rodovias e fragmentos florestais situados em áreas urbanizadas, por exemplo. No entanto, 
nem todas as espécies de animais deslocam-se facilmente e de maneira rápida, sendo mais 
suscetíveis aos impactos. Ações também deverão ser adotadas para este grupo de animais.  
A etapa de afugentamento será iniciada em período que antecede a entrada das máquinas 
para retirada da vegetação. A metodologia de afugentamento consiste em afastar a fauna 
existente dos locais de intervenção. Para isso, as áreas de supressão serão percorridas e os 
animais afugentados por meio de sonorização. 
A equipe acompanhará todo o processo de supressão, que ocorrerá logo em seguida à etapa 
de afugentamento, evitando-se assim, o retorno dos animais a área já percorrida. A qualquer 
momento que algum animal for visualizado na área, a equipe solicitará a imediata paralisação 
das atividades de supressão e marcará o local com fita zebrada. A supressão só será reiniciada 
após o animal ter se deslocado do local.  
Após a supressão o material florestal será triado e destinado adequadamente, prevendo o 
destino do volume lenhoso total de 26.857,73 m³ conforme estabelecido no Diagnóstico 
Ambiental. 
 

11.16.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os aspectos ambientais que esse programa se relaciona são: alteração do Relevo, circulação de 
veículos e ocupação de áreas de formações vegetais nativa. A alteração do relevo muda a 
capacidade de circulação da fauna e a remoção da vegetação nativa retira os habitats. A 
própria operação produz sons e vibrações que podem afugentar a fauna da região. 

 

11.16.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
Número de animais visualizados e afugentados, assim como animais encontrados mortos dos 
diferentes grupos sujeitos aos impactos das intervenções sobre a vegetação nativa. 
Quantidade de morfotipos resgatados pelo resgate de flora e acondicionados em viveiro, 
volumes e destinação de materiais de origem florestal. 
 

11.16.7 PÚBLICO ALVO 
• Equipe contratada para o manejo de fauna, para a supressão de vegetação e da 

construção do empreendimento;  
• Empreendedor e equipes de gestores responsáveis pela implantação e operação do 

empreendimento; 
• Órgãos licenciadores municipais, estaduais e federais, e comunidades científicas 

interessadas 
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11.16.8 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O Programa de Supressão de Vegetação e Afugentamento de Fauna, no que tange a equipe 
relacionado com a fauna, deverá ser realizado por uma equipe capacitada durante as 
atividades de supressão da vegetação, realizadas anteriormente ao início das obras de 
implantação. Serão necessários um biólogo coordenador e, em cada frente de supressão, dois 
biólogos para o afugentamento. Recomenda-se que seja realizada somente uma frente de 
supressão.  
Já no que tange as equipes relacionadas com as etapas de Flora, deverá haver 1 biológo ou 
engenheiro agrônomo/florestal assistido por 3 viveirista para conduzir o resgate das plântulas 
e o acondicionamento no viveiro. Para a destinação de material as equipes que estiverem 
executando a supressão podem realizar a separação do material instruído por um biólogo ou 
engenheiro agrônomo/florestal responsável. 
 

11.16.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

O Programa de Supressão de Vegetação e Afugentamento de Fauna atende a Resolução SMA 
22/2010. 
 

11.16.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
O Programa de Supressão de Vegetação e Afugentamento de Fauna está relacionado com o 
Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna Terrestre. 
 

11.16.11 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO 
Este projeto se iniciará durante as atividades de implantação do empreendimento e supressão 
da vegetação nativa, se estendendo até a finalização desta etapa. 
 

11.16.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O cronograma de execução deste programa será compatível com as etapas de supressão da 
vegetação. É importante ressaltar que as atividades só se iniciarão após a obtenção das 
autorizações pertinentes, tais como a Autorização de Supressão e Autorização de Manejo de 
Fauna In situ junto ao DeFau. 
 

11.16.13 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
A responsabilidade pela execução do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre é do 
empreendedor. 
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11.16.14 SISTEMAS DE REGISTROS E ACOMPANHAMENTO 
Todos os animais afugentados serão identificados e registrados em caderneta de campo, 
informações que deverão ser inseridas em relatórios de acompanhamento que serão 
encaminhados periodicamente aos órgãos licenciadores. 
 

11.17 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
11.17.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
A conversão de usos de solo alternativo através do corte da vegetação nativa e a adoção de 
uma atividade licenciada devem ser compensadas seguindo os pressupostos da legislação 
como forma de garantir a manutenção da diversidade regional 
Assim, programas de compensação ambiental se tornam importantes ferramentas na 
condução de uma mudança na paisagem sem a perda da biodiversidade e dos recursos 
existentes  devido a ela. 
 

11.17.2 OBJETIVO 
O objetivo geral deste programa é compensar os impactos oriundos da supressão de 
vegetação nativa e de intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs). 
Dentre os objetivos específicos, destaca-se: 
• Detalhamento das atividades especificas para o cumprimento da compensação 

ambiental. 
 

11.17.3 METAS 
Entre as metas envolvidas neste programa, podem ser citadas: 
• Determinar a forma de compensação alinhado com os requisitos legais; 
• Providenciar os tramites e reserva de áreas para a compensação. 

 
11.17.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A compensação para a supressão da vegetação nativa em estágio médio de regeneração é de 3 
vezes a área a ser suprimida (21,7414ha), o que totaliza uma compensação em área de 
65,2242 ha. Haverá interferência em Área de Preservação Permanente – APP que deverá ser 
compensada por duas vezes a área intervinda. Neste contexto, a área de intervenção é de 
8,1838ha e a compensação deverá ser de 16,36762ha, pois se trata de uma região de muito 
alta prioridade. O que totaliza uma compensação de 81,5918 ha. 
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A área do empreendimento não comporta uma compensação desta magnitude devido ao 
comprometimento das áreas existentes. Dessa forma a compensação deve ser feita através da 
restauração florestal em área externa à propriedade ou via projeto nascentes.   
 

11.17.5 ASPECTOS AMBIENTAIS 
Os aspectos ambientais que esse programa se relaciona são: alteração e ocupação de áreas de 
formações vegetais nativa e áreas protegidas. Ambos os aspectos impactam elementos 
condicionados pela Legislação que requerem compensação ambiental.  
 

11.17.6 INDICADORES AMBIENTAIS 
O indicador desse programa é a área de compensação que tenha vegetação nativa 
estabelecida ou áreas que forem restauradas ecologicamente e que apresentem a vegetação 
nativa consolidada. 
 

11.17.7 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
O Programa de Compensação Ambiental deverá ser realizado por biólogo ou engenheiro 
agrônomo/florestal que irá realizar o planejamento, elaboração de projetos, e caracterizações 
para o firmamento do TCRA. 
 

11.17.8 PÚBLICO ALVO 
O público-alvo do Programa em questão é o órgão licenciador estadual, o empreendedor, as 
comunidades científicas locais interessadas e a sociedade em geral. 
 

11.17.9 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
O Programa de Compensação Ambiental calculou a compensação ambiental conforme 
Resolução SMA nº 7/2017. A Compensação se dará nos termos previstos do Código Florestal 
(Lei Federal 12.654/2012) e segundo a Resolução SMA nº 32/2014 para a elaboração dos 
projetos de Restauração Ecológica.  
 

11.17.10 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
Apresenta relação com o Programa de Supressão de Vegetação Nativa. 
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11.17.11 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 
Este projeto se iniciará durante as atividades de implantação do empreendimento e supressão 
da vegetação nativa, se estendendo até a finalização desta etapa. 
 

11.17.12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O cronograma de execução deste programa iniciado junto com o processo de supressão e 
deverá se estender até a entrega da área total de compensação revegetada. 
 

11.17.13 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
A responsabilidade pela execução do Programa de Compensação Ambiental é do 
empreendedor. 
 

11.17.14 SISTEMAS DE REGISTROS E ACOMPANHAMENTO 
Todo desenvolvimento e avanços das restaurações ou entrega de áreas serão registrados via 
relatório de acompanhamento que serão encaminhados periodicamente aos órgãos 
licenciadores. 
 

11.18 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

11.18.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A Comunicação Social atrelado à Educação Socioambiental é um instrumento que permite o 
ordenamento das ações envolvidas, imprimindo clareza e transparência ao processo a ser 
instalado, além de promover e ampliar a conscientização e as ações de boa prática da 
sociedade. Dessa forma, pode-se estabelecer canais oficiais de comunicação e de interação 
entre o empreendedor e os segmentos direta e indiretamente envolvidos, assegurando que as 
partes envolvidas tenham acesso a informações e esclarecimentos sobre todo o processo de 
implantação do empreendimento. Também deve desenvolver ações informativas e interativas 
durante todo o processo de instalação do empreendimento e apoiar os demais programas e 
projetos integrantes do PGPA – Plano de Gestão dos Programas Ambientais. 
Assim, o Programa de Comunicação Social e Educação Socioambiental ora desenvolvido 
considera temas e atividades que trabalham as práticas necessárias para a conscientização da 
população sobre a ampliação da Pedreira DoValle, no município de Santa Isabel/SP, e também 
das melhores práticas com o meio ambiente e no relacionamento social. Não obstante, tais 
práticas se colocam como ferramenta fundamental para os processos de comunicação com a 
população do entorno do empreendimento. 
De acordo com o diagnóstico ambiental da área, foram identificados os possíveis impactos que 
definiram as ações de comunicação que contemplam a realidade do entorno, determinando-
se, de tal modo, o público-alvo, a sistematização das atividades e o planejamento dos 
conteúdos. As respectivas atividades estão sistematizadas no cronograma apresentado, e 
serão avaliadas por meio da metodologia proposta. 
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Tomando-se como base a Pesquisa de Percepção Ambiental realizada no diagnóstico 
elaborado neste estudo, foi possível identificar também as principais demandas da 
comunidade residente no entorno do empreendimento e traçar um perfil desta população, 
que constitui parte do público-alvo deste programa, auxiliando, assim, na definição das 
ferramentas e da linguagem mais adequadas para o presente programa. 
Nesse sentido, o Programa contempla a divulgação de informações sobre o empreendimento, 
os procedimentos envolvidos nas atividades extrativas, os programas de controle e mitigação 
dos impactos associados, as medidas de revegetação e / ou recuperação da área, o tempo de 
duração da operação (vida útil), o cronograma de atividades, a definição do público-alvo, as 
entidades onde serão divulgadas as vagas de emprego oferecidas e os canais de comunicação 
com a população. 
O programa também contempla as ações e os instrumentos a serem utilizados para a 
divulgação de informações sobre o empreendimento, principalmente aquelas relativas aos 
problemas identificados na Pesquisa de Percepção e aos eventuais empregos a serem 
ofertados. De acordo com os resultados dessa pesquisa, as principais preocupações que 
afligem a população são a geração de emprego, seguido de progresso para o município e 
impactos ao meio ambiente. 
Por fim, serão elaborados relatórios comprovando a execução das atividades previstas nesse 
Programa de Comunicação Social e Educação Socioambiental, avaliando a efetividade do 
mesmo e apresentando o balanço das atividades desenvolvidas, bem como eventuais não 
conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. 
 

11.18.2 OBJETIVOS 
O principal objetivo é desenvolver campanhas de esclarecimento aos moradores das áreas de 
entorno do empreendimento, à população flutuante que transita pelas áreas de entorno do 
empreendimento, os clientes e prestadores de serviços, tendo em vista mitigar as dúvidas 
quanto a operação do empreendimento, aos impactos e medidas de mitigação, assim como os 
desdobramentos esperados ao longo do tempo. Constitui ainda como objetivo demonstrar 
para a população a importância do empreendimento, seus efeitos benéficos e da sua 
responsabilidade como parte do ambiente. 
O Programa de Comunicação Social e Educação Socioambiental tem o objetivo, ainda, de 
viabilizar um canal de relacionamento direto e constante entre o empreendedor e a 
comunidade, com vistas a reduzir os eventuais impactos associados e proporcionar um 
relacionamento dialógico entre as partes, contribuindo em sinergia com a responsabilidade 
ambiental e social compartilhada entre todos. 
Como objetivos específicos, destacam-se: 
• Divulgação geral – Tornar público para a sociedade as informações básicas sobre o 
empreendimento, tais como: características das intervenções, as demandas existentes e, 
sobretudo, os benefícios a serem gerados, localizações e etapas de implantação; 
• Divulgação das ações sociais e ambientais programadas – Divulgar e manter diálogo 
com as comunidades afetadas sobre início do empreendimento, impactos potenciais previstos 
e os programas socioambientais a serem desenvolvidos e os requisitos de controle ambiental; 
• Divulgação periódica dos resultados obtidos pelo empreendimento a partir da 
existência de mecanismos de consulta e participação de modo a receber, registrar e 
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encaminhar adequadamente as demandas, reivindicações, reclamações e outras informações 
geradas pelas comunidades de entorno, a fim de prevenir e dirimir situações de conflito e 
assegurar a transparência das ações; 
• Divulgação de boas práticas recomendadas com o meio ambiente e sociedade. 
 

11.18.3 PÚBLICO ALVO 
O foco do público-alvo do Programa de Comunicação Social é a população das áreas próximas 
ao empreendimento, especialmente aquela localizada nas rotas de escoamento dos minérios 
que será a mesma já utilizada pelo empreendimento, destacando-se o acesso à rodovia 
Presidente Dutra - BR-116. Porém, deve-se considerar que para cada tema e influência de 
impacto, deverá ser considerado um público-alvo classificado pela sua localização ou pela sua 
influência. 
O Programa de Comunicação Social abrange todos os segmentos da população diretamente e 
indiretamente afetada, além daqueles interessados nas áreas e na operação do 
empreendimento. A determinação do público-alvo, bem como o tipo de comunicação a ser 
feita com o respectivo público, considera um caráter físico ou geográfico na sua definição, a 
saber: 
• Área de Influência Direta: considerando a comunidade de entorno do 
empreendimento, que podem sofrer os impactos previstos, sofrendo interferência direta da 
operação (trânsito nas vias, ruídos, entre outros). 
• Área de Influência Indireta: constitui a população do entorno indiretamente afetada 
pelo empreendimento, envolvendo um público geral e, principalmente, as instituições 
governamentais e não governamentais atuantes no território (Secretarias Municipais, 
Organizações da Sociedade Civil, etc.). 
• Trabalhadores do empreendimento: Adiciona-se ao público-alvo os trabalhadores e 
colaboradores do empreendimento. Estes devem ser expostos à comunicação para ampliar a 
conscientização e adoção de melhores práticas com o meio ambiente e com o relacionamento 
com a sociedade. 
De forma geral, o público-alvo engloba: 
• Trabalhadores envolvidos com o empreendimento; 
• População Lindeira; 
• População Circulante; 
• Representantes da Comunidade; 
• Organizações Sociais; 
Cabe ressaltar que, durante o desenvolvimento dos trabalhos será avaliado o interesse da 
população e das escolas em aderir às ações propostas no presente programa. Os temas aqui 
propostos são sugestões dos assuntos mais relevantes dentro do aspecto ambiental e social, 
porém podem variar durante a aplicação do programa de acordo com a necessidade e 
interesse de cada público, sempre objetivando a maior frequência e participação da 
população. 
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11.18.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
O conteúdo a ser produzido nos materiais e para as atividades de comunicação e educação 
socioambiental deverá ser apresentado em linguagem adequada, informando de modo 
objetivo sobre as principais características do empreendimento, suas etapas e seu cronograma 
básico, detalhando os impactos que serão causados pela implantação e entrada em operação 
do empreendimento, bem como as medidas a serem implementadas para mitigar e compensar 
esses impactos.  
A condução do Programa de Comunicação Social e Educação Socioambiental, bem como as 
demais ações que envolvam trato com a população local, deverá ser clara e objetiva, não 
omitindo nenhum dos problemas referentes ao empreendimento apresentado nos estudos 
ambientais. 
Para atingir de maneira eficaz os objetivos explicitados, os trabalhos ora propostos deverão 
abordar os temas a seguir apresentados: 
• Informação - Envolve o conjunto de ações e instrumentos de comunicação que 
objetivam informar os diferentes públicos sobre as características do empreendimento e suas 
especificações técnicas e construtivas, benefícios, impactos associados, adoção de medidas 
mitigadoras e desenvolvimento de ações socioambientais. Deve ser parte da divulgação dos 
executores, por meio seus canais institucionais. 
• Articulação - Abrange as ações de interação e comunicação desenvolvidas com o 
objetivo de estabelecer um relacionamento construtivo com a opinião pública regional e local, 
as instituições governamentais e, principalmente, com a população local, suas entidades 
representativas e lideranças. 
• Monitoramento e Avaliação - Envolvem o processo de acompanhamento, organização, 
arquivo e avaliação das ações de comunicação social em suas atividades de prestação de 
informações e captação e respostas a inquietações da sociedade. 
A estruturação do presente Programa se dará por meio de uma trama de atividades 
interdependentes, identificadas a seguir: 
 
a) Apresentação de palestras e reuniões com a comunidade da AID 
A sistematização das palestras e reuniões 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 será empregada de forma simples e adequada ao entendimento do público.  
b) Produção de folhetos informativos 
Com o objetivo de melhor informar a comunidade sobre as características e os programas 
ambientais do empreendimento, serão formulados materiais informativos impressos e 
distribuídos nas reuniões. 
Informar-se-á ao público-alvo sobre o tipo de extração a ser realizada, o minério extraído e 
suas aplicações, o processo produtivo desde a extração até a comercialização do produto, a 
vida útil da mineração, etc. Da mesma forma serão apresentados e descritos os impactos, tais 
como o tráfego de caminhões, emissão de ruídos e de material particulado (poeira), impacto 
visual, geração de resíduos, etc. Assim como informações referentes à Educação do Trânsito e 
Prevenção de Acidentes. 
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c) Criação de Canal de Comunicação  
Para o equacionamento dos questionamentos e recebimento de sugestões ou críticas do 
público externo será criado um canal de comunicação com o empreendedor, sugere-se a 
criação de website da empresa, para utilização da ferramenta “Fale conosco”, possibilitando a 
comunicação constante e aberta com a população. Assim, também será possível o contato 
com as escolas, ONGs, associações e população direta e indiretamente impactadas pelo 
empreendimento. Este canal também poderá ser utilizado para divulgar eventuais ofertas de 
empregos, caso necessário. 
Outra possibilidade de canal digital bastante eficiente é a disponibilização de um canal via 
WhatsApp, fazendo com que a comunicação seja mais direta. É importante que este canal seja 
operado por um responsável do empreendimento ou seja uma linha de atendimento ao 
público que tenha capacidade de responder e dar retorno/respostas com rapidez. 
Tradicionalmente, canais telefônicos também são bastante importantes de serem 
disponibilizados para contato. 
Por fim, deve-se propiciar o contato direto com nome de um responsável para atendimento 
presencial em caso do manifestante não conseguir acesso aos demais canais. 
d) Palestras e Atividades com Trabalhadores e Colaboradores 
Deve-se promover uma palestra de conscientização com os trabalhadores e colaboradores do 
empreendimento, envolvendo os temas de operação segura, segurança no trânsito, uso de 
EPI’s, impactos e programas socioambientais e melhores práticas. 
Cada trabalhador deverá ser submetido à palestra de conscientização a cada dois anos. 
e) Reuniões com Entidades e Organizações 
Reuniões informativas e de alinhamento com órgãos e entidades envolvidas e interessadas na 
gestão do território da área de abrangência do empreendimento (AID). 
Esta ação deve envolver, no mínimo, as Secretarias Municipais de interesse, relacionadas ao 
meio ambiente, planejamento, infraestrutura, entre outras.  
 

11.18.5 RECURSOS ALOCADOS 
Nesse contexto, para a aplicação de todas as etapas e atividades previstas no Programa de 
Comunicação Social estima-se que serão necessários os profissionais e recursos materiais, 
descritos na Tabela a seguir. 
Importante sempre destacar que em todas as atividades, ferramentas e ações de comunicação 
serão divulgados os canais de atendimento e relacionamento ao público. 
 

Tabela 11.18.5-1 - Estimativa da relação de recursos materiais e humanos 

RECURSO QUANTIDADE TIPO 
Computador 1 Próprio 

Projetor 1 Próprio 
Microfone 1 Próprio 

Câmera fotográfica 1 Próprio 
Impressora 1 Próprio 
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RECURSO QUANTIDADE TIPO 
Material de divulgação – folhetos informativos 100 Terceirizado 

Técnico - Designer gráfico 1 Terceirizado 
Técnico – Reuniões com a população, elaboração e aplicação de 

palestras 1 Terceirizado 
Disponibilização de canal de comunicação 1 Próprio 
Construção de site e sistema Fale Conosco 1 Terceirizado 

Comunicólogo para elaboração dos Relatórios e aplicação de 
medidas (diárias/ano) 30 Terceirizado 

 
11.18.6 INDICADORES E METAS 

Para o monitoramento das ações deste Programa, são estabelecidos os seguintes indicadores e 
metas: 
• Número de palestras realizadas com a comunidade: pelo menos uma reunião em até 
12 meses; 
• Disponibilidade de canal (ou canais) de relacionamento ao público: em até 3 meses 
• Número de reuniões com Secretarias Municipais e entidades: pelo menos 1 reunião no 
período de 12 meses; 
• Panfletos informativos: produção de pelo menos 100 panfletos antes da realização das 
palestras e reuniões; 
• Treinamento com trabalhadores e colaboradores: todos os trabalhadores treinados no 
período de 12 meses; 
O registro dos indicadores deverá ser feito através de fotografia dos eventos, lista de presença 
e Atas de reuniões. 
 

11.18.7 CRONOGRAMA 
O cronograma estabelecido em 12 meses de implantação do Programa de Comunicação Social 
e Educação Socioambiental fica assim estabelecido: 
a) Palestras e reuniões com a comunidade da AID: 3 meses 
b) Produção de folhetos informativos: 2 meses 
c) Criação de Canal de Comunicação: 1 mês 
d) Palestras e Atividades com Trabalhadores e Colaboradores: 3 meses 
e) Reuniões com Entidades e Organizações: 3 meses 
 

11.18.8 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 
Este Programa tem interface com todos os demais programas ambientais e sociais na medida 
que estes deverão ser utilizados como conteúdo e insumo nos materiais a serem produzidos. 
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11.18.9 ETAPA DO EMPREENDIMENTO 

O Programa deverá ser executado na operação do empreendimento, podendo ser iniciado na 
implantação. 
 

11.18.10 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 
O responsável pela implantação do Programa de Comunicação Social e Educação 
Socioambiental é o Empreendedor. 
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12 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
A previsão e tendências da evolução da área de estudo deste EIA/RIMA, denominado Pedreira Dovalle, 
para dois cenários distintos, um de implantação do empreendimento e outro de não implantação é o 
objetivo deste capítulo. Os prognósticos apresentados foram realizados tendo como objetivo antecipar a 
qualidade socioambiental futura, a partir dos estudos executados no diagnóstico ambiental e da 
avaliação dos impactos ambientais.  
 

12.1 CENÁRIO I – A NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
No cenário de não implantação, a não utilização das reservas geológicas contidas na área não 
possibilitaria a ampliação da vida útil do empreendimento da Pedreira Dovalle em cerca de 40 anos, 
composto por mineração de rocha gnáissica e saibro, o que levaria ao fechamento da mina e a 
consequente paralisação do complexo industrial de beneficiamento num período de 4 a 5 anos, 
correspondente à provável vida útil da mina na área do processo ANM 821.277/2014.  
A hipótese da não implantação do projeto de ampliação da lavra deve ser confrontada com o cenário de 
implantação por meio dos componentes ambientais mais importantes que sofrerão modificações 
significativas.  
Assim, os cenários para as áreas que se encontram na influência do empreendimento serão analisados 
por meio de elementos verificados no diagnóstico ambiental, considerando os meios físico, biótico e 
socioeconômico.  
 

12.1.1 MEIO FÍSICO 
A configuração atual da área do empreendimento é o pano de fundo para a análise da tendência de 
evolução do local no horizonte de 40 anos.  
No cenário de não implantação do empreendimento o relevo da área do empreendimento seria 
mantido como está.  
Não haveria a intervenção em 4 (quatro) nascentes e parte da drenagem natural do afluente do córrego 
sem nome que desagua no rio Parateí, nem a interferência com aquífero subterrâneo, basicamente o 
lençol freático na área projetada para a lavra. 
A qualidade das águas superficiais não sofreria nenhuma alteração na quantidade de sólidos em 
suspensão ou dissolvidos em consequência, principalmente, da intensificação de processos erosivos 
causada pela retirada de solo e movimentação de estéril e rocha gnáissica. Manter-se-ia a qualidade 
atual da água, que já vem sendo alterada pelo uso pecuário e residências que estão se instalando nas 
margens.  
E finalmente, a morfologia, assim como a paisagem do terreno, continuariam inalteradas. 
 

12.1.2 MEIO BIÓTICO 
Se não houver implantação do empreendimento, não haverá modificações no meio biótico, em relação 
à situação atual, apresentada no diagnóstico ambiental. Essas modificações seriam causadas 
principalmente pela supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica.  
As matas ciliares dos diversos afluentes do rio Parateí serão conservadas em grande parte de sua 
extensão, sem a intervenção prevista, com tendência a recuperar a vegetação. O prognóstico para 40 
anos, sem a implantação da lavra, é permanecer o atual estado da qualidade dos ambientes terrestres e 
aquáticos, com influências antrópicas já em curso na atualidade, se nenhum outro uso for dado à área.  
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Se o empreendimento não for implantado, não ocorrerão os impactos previstos como, perda de fauna e 
flora nativa. Porém, se a Pedreira Dovalle não implantar suas atividades, não há como garantir que não 
haverá os mesmos impactos acarretados por outras atividades que venham ocupar a área, como a 
pecuária, o reflorestamento ou a agricultura, que causariam a fragmentação do maciço florestal, 
provavelmente em área mais extensa do que a requerida para a implantação do empreendimento e, 
muito provavelmente, sem a contrapartida das medidas compensatórias. Também há a tendência de 
ocupação por empreendimentos imobiliários residenciais, industriais e de logística, devido à 
proximidade com a rodovia Presidente Dutra, o que tornaria as alterações definitivas. 
 

12.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 
Atualmente, o que se observa fortemente quanto aos aspectos socioeconômicos no município de Santa 
Isabel, são reivindicações de geração de empregos.  
A não implantação do empreendimento não proporcionaria a criação dos cerca de 80 (oitenta) postos 
da fase de desenvolvimento e operação do empreendimento, que tem longa duração. Vale ressaltar que 
para os postos criados há a necessidade da capacitação da mão de obra, o que implica em treinamento 
desse pessoal. O cenário sem o empreendimento não traria essa oportunidade para a comunidade.  
Outra possibilidade com a não implantação do empreendimento diz respeito às modificações de uso do 
solo. Em caso de não implantação das atividades de mineração, muito provavelmente a propriedade 
seria vendida pela Pedreira Dovalle, e novo uso poderia ser dado ao local, com grande possibilidade de 
se tornar área para uso residencial multifamiliar, industrial ou de logística, cujos usos não gerariam os 
postos de trabalho.  
Considerando a não implantação do empreendimento, a demanda mercadológica por agregados 
continuará, no Estado de São Paulo, sendo necessária a viabilização de outros empreendimentos para 
atender tal demanda, possivelmente causando impactos ambientais semelhantes ou até mesmo 
maiores do que o empreendimento aqui analisado. Cabe ressaltar que esta ocorrência de rocha 
gnáissica para produção de agregados consiste em uma das poucas na região que se encontram fora de 
unidades de conservação e de Área de Proteção de Mananciais, onde as restrições são muito maiores.  
Considerando a vida útil dos empreendimentos minero industriais da Pedreira Dovalle, de 4 a 5 anos e 
os da Votorantim, Pedreira Santa Isabel, Basalto e a ampliação da Pedreira Dovalle, o município de Santa 
Isabel perderá um dos segmentos com empreendimentos responsáveis pela maior arrecadação de 
tributos e repasses de verba estadual, o que representará um impacto extremamente negativo para o 
município. Além disto, um total de cerca de 80 postos de trabalho diretos, e mais esse montante 
indiretos será eliminado definitivamente, causando um impacto profundo na vida econômica de Santa 
Isabel e, um pouco menos, de Arujá. Todos os setores da economia dos municípios da região sofrerão 
impactos significativos com a desativação dos empreendimentos, pois estes estão inseridos na região do 
estado onde os indicadores sociais refletem qualidade de vida ainda precária.  
 

12.2 CENÁRIO II – COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Ao contrário do item anterior, o cenário de implantação do empreendimento de extração de rocha 
gnáissica do empreendimento possibilitará a ampliação da vida útil do empreendimento para cerca de 
45 anos (da lavra atual mais a ampliação) e a utilização racional das reservas de rocha gnáissica sob sua 
titularidade.  
Uma das principais justificativas para a implantação deste projeto é a de reduzir a quantidade de 
minério a ser extraída por meio da otimização da área de lavra com a preservação das porções mais 
significativas de cobertura de solo (capeamento da jazida), aliada à preservação de parte importante de 
vegetação nativa onde ocorre o maior continuum e próximo à Reserva Legal da propriedade. Isso implica 
em reduzir cerca de 8 Mt de reserva lavrável de minério (16%), cerca de 7,5 Mm³ de material estéril 
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(79% de redução em volume) que estaria sendo depositado no depósito de estéril, e 46% de supressão 
de vegetação nativa. Num cenário de busca constante de sustentabilidade ambiental e econômica, essa 
redução de material estéril significa aumentar a atratividade ambiental do empreendimento, mesmo 
havendo uma redução de 8 anos da vida útil. Assim, os fatores elencados no Capítulo 3 Justificativa do 
Empreendimento seriam viabilizados, resultando num melhor aproveitamento do minério, preservando 
um recurso natural muito importante.  
A implantação do empreendimento também permite a utilização das estruturas de apoio já 
implantadas, e as que estão sendo implantadas, tais como a o beneficiamento, o lavador de máquinas, 
os acessos e, inclusive, o futuro depósito de estéril, que será aproveitado o local onde é realizada a lavra 
atualmente, reduzindo as interferências ambientais inerentes à atividade.  
Contudo, a implantação do empreendimento é acompanhada de intervenções nos meios físico, biótico e 
socioeconômico, gerando os impactos negativos e positivos identificados e avaliados no Capítulo 10. As 
modificações esperadas com a implantação, operação e desativação do empreendimento serão 
diversas, em função dos aspectos ambientais impactados (tanto positivamente como negativamente).  
 

12.2.1 MEIO FÍSICO 
Durante a operação do empreendimento, o relevo dos locais de lavra será alterado, sendo substituído 
por uma cava cuja cota de piso será de 625 m. Durante a operação o rebaixamento do nível de água 
subterrânea alcançará cerca de 10 metros, podendo promover impacto localmente de alteração da 
dinâmica de escoamento das águas subterrâneas, mudança nas vazões e nas nascentes dos cursos 
d’água. Esta cava, após o encerramento das atividades, será formada por um pátio com piso em rocha, 
que estará na cota 625 m, completamente drenado.  
As escavações inerentes ao processo de extração do minério acarretarão a intensificação do processo 
erosivo e, consequentemente, o potencial de assoreamento das drenagens. Isso pode alterar a 
qualidade das águas superficiais, e de modo indireto, a biota aquática.  
A abertura da cava ocasionará efeitos em áreas de preservação permanente, que deverão ser mitigados 
e compensados, como indicado neste estudo.  
Os impactos previstos são inerentes às atividades de mineração e por isso, as medidas mitigadoras e o 
monitoramento ambiental nas fases de implantação, operação e desativação do empreendimento, 
garantirão a mitigação dos impactos.  
 

12.2.2 MEIO BIÓTICO 
Para a implantação da área de lavra, a principal modificação ao meio biótico é decorrente da supressão 
de fragmentos de vegetação nativa (Mata Atlântica) que somarão aproximadamente 21,74 ha de 
vegetação em estágio médio, que serão suprimidas em módulos no decorrer da vida útil do 
empreendimento.  
Em relação à fauna, como haverá supressão de vegetação, haverá consequentemente, supressão de 
habitats. A perda de habitats trará prejuízos à fauna terrestre.  
No que tange a espécies da fauna ameaçadas, presentes nas listas de órgãos e instituições estadual, 
federal e internacional, nas amostragens realizadas na ADA/AID, há 1 espécie de ave ameaçada.  
Embora estejam previstas para ocorrer alterações, o que se verifica é que a maior parte dos impactos 
negativos para o meio biótico terá duração temporária. A Pedreira Dovalle irá implementar medidas de 
compensação e mitigação dos impactos à biodiversidade que irá causar com a implantação do 
empreendimento. Neste contexto, foram propostos programas e medidas de mitigação dos impactos, 
destacando-se o Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação, que visa minimizar os 
impactos sobre a flora e a fauna e que possui interação com o Programa de Monitoramento da Fauna 

Página: 1123



 

565 
Praça Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 162, São Paulo - SP, 04004-070 - São Paulo – SP - Tel./Fax: (011) 5575-9900 - Email: minaplan@minaplan.com.br 

Terrestre durante as atividades de Supressão de Vegetação, que permitirá avaliar os efeitos do 
empreendimento da Pedreira Dovalle. Incluem-se ainda, entre outros, o Programa de Compensação 
Florestal, Programa de Comunicação e Educação Ambiental, Programa de Gestão da Disponibilidade 
Hídrica, Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos, e, principalmente, o Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas.  
Por outro lado, as áreas do entorno da mina projetada permanecerão em processo de regeneração 
natural.  
Após o encerramento das atividades, resultará uma cava drenada, com taludes e bermas em solo 
revegetadas enquanto que o entorno estará numa situação melhor devido a conservação da vegetação 
nativa que tem capacidade de suporte para abrigar os elementos da fauna mais sensíveis à perturbação.  
 

12.2.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 
Quanto ao meio socioeconômico, principal contribuição do empreendimento é a postergação do 
encerramento da atividade minero industrial no município por 43 anos. Neste período serão mantidos 
os benefícios da atividade já auferidos pelo poder público e pela população, relacionados à circulação de 
massa monetária correspondente aos salários pagos pela mineração, ao repasse dos impostos 
referentes ao ICMS, aos benefícios trabalhistas e a animação econômica promovida pelo atendimento 
das demandas da Pedreira Dovalle por bens e serviços diversos.  
Considerando as condições socioeconômicas sensíveis no município de Santa Isabel e o potencial 
encerramento da atividade da Pedreira Dovalle, cujo empreendimento tem vida útil de 4 a 5 anos, o 
prolongamento da vida útil do empreendimento é vital para a vida socioeconômica deste município.  
No cenário futuro com a implantação do empreendimento, a demanda mercadológica por agregados 
seria parcialmente atendida, diminuindo a pressão pela viabilização de outros empreendimentos 
similares, e que podem causar impactos mais significativos do que os analisados neste EIA, considerando 
que as principais reservas de rocha para mercado de agregados, quando não inseridos em unidades de 
conservação e Áreas de Proteção de Mananciais, onde a atividade é restritiva, estão mais próximas 
destas.  
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13 CONCLUSÕES 
A atividade mineradora é tida como importante atividade econômica e de utilidade pública, conforme 
legislação, pois as matérias primas e insumos advindos da extração mineral constituem fator necessário 
para manutenção da vida humana, pois oferece produtos utilizados, como por exemplo, na saúde, 
agricultura, comunicação, construção, transporte, entre outros. No entanto, ao mesmo tempo em que a 
atividade minerária é importante para o ser humano, ela provoca impacto sobre os meios físico, biótico 
e socioeconômico. Portanto, se estabelece um binômio complexo e polêmico: assegurar suprimento de 
matérias-primas minerais para a sociedade e garantir as condições de qualidade ambiental.  
Fator de grande relevância é o grau de tecnologia atingido pela indústria extrativa mineral, que se utiliza 
de técnicas cada vez mais avançadas na extração e beneficiamento do minério que reduzem os impactos 
nos demais recursos naturais.  
Com o cenário sem a implantação do empreendimento, os impactos da abertura da mina não 
aconteceriam, em contrapartida a Pedreira Dovalle não poderia fazer um melhor aproveitamento das 
reservas. Isso geraria uma redução na oferta de rocha gnáissica para produção de agregados, levando à 
abertura de novas minerações para atender à demanda deste produto e possivelmente com os mesmos 
ou maiores impactos que os relacionados ao projeto em estudo.  
Já no cenário com a implantação do empreendimento é um pressuposto básico às atividades de 
operação, a adoção de medidas mitigadoras que devem ocorrer tendo em vista a sustentabilidade 
social, econômica e ambiental do empreendimento, além da obrigação legal de recuperar a área 
degradada. Estas medidas devem ser adotadas de modo a viabilizar ambientalmente o 
empreendimento.  
Quanto aos impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento, embora a maioria 
deles tenha sido considerada de pequena magnitude e significância, (vide Capítulo 10), cabe destacar 
como principais impactos negativos aqueles associados à supressão de vegetação nativa, e 
consequentemente perda de habitats para a fauna e flora, e ao rebaixamento do nível d’água 
subterrânea.  
Contudo, se considerada também a incorporação de medidas mitigadoras, de controle, de recuperação, 
monitoramento e, principalmente, de compensação, o empreendimento poderá representar ganho 
ambiental no conjunto do empreendimento da Pedreira Dovalle por meio da compensação da 
supressão. Deve-se ressaltar que com a otimização da área de lavra foi prevista a preservação de 17,68 
hectares de vegetação nativa em estágio médio, como forma de manter um equilíbrio entre o 
aproveitamento de recurso mineral, não renovável, com recurso natural renovável. 
Neste contexto, a partir da identificação e classificação dos potenciais impactos ambientais decorrentes 
das ações e processos das fases de implantação, operação e desativação do empreendimento, foram 
relacionados os programas ambientais para acompanhamento, monitoramento e viabilização ambiental 
do projeto. O objetivo é de acompanhar a evolução da qualidade ambiental e permitir, caso necessário, 
a adoção de medidas complementares de controle para as atividades do empreendimento.  
Como impactos positivos podem-se ser citados o aproveitamento de minério e o aumento da vida útil 
do empreendimento atualmente em operação. O prolongamento da vida útil do empreendimento é de 
grande importância para a socieconomia de Santa Isabel em termos de geração de postos de trabalho, 
de arrecadação tributária, e animação econômica. Municípios vizinhos, como Arujá, Guararema e Mogi 
das Cruzes também se beneficiam da animação econômica proporcionada tanto por massa salarial como 
pelo atendimento de parte das demandas por bens e serviços da Pedreira Dovalle.  
Por fim, cabe mencionar que, conforme exposto na síntese da avaliação de impactos, considerando a 
importância dos impactos positivos previstos e a adoção das medidas mitigadoras e programas 
ambientais, o Empreendimento da Pedreira Dovalle, da forma como está concebido, foi considerado 
ambientalmente viável pela equipe técnica responsável pela elaboração do presente Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA. 
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