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RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO – PROCESSO ANM Nº 820.530/1984
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.

O QUE É O RIMA?

Página: 826

O Relatório de Impacto Ambiental, ou simplesmente RIMA, é um documento que tem por
finalidade apresentar de maneira sucinta, os objetivos, diagnósticos, análise de possíveis
impactos ambientais, assim como as medidas de controle relacionadas aos impactos
identificados para o projeto que se deseja desenvolver.
O RIMA é redigido a partir das informações levantadas para elaboração do EIA (Estudo de
Impacto Ambiental), que é um documento técnico completo apresentado ao órgão
ambiental no momento do requerimento de licença ambiental.
Tanto o EIA quanto o RIMA, são desenvolvidos pro uma equipe multidisciplinar, formada
por biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, geólogos, engenheiros de
minas, socioeconomistas, educadores, arqueólogos, dentre outros profissionais envolvidos
no estudo da fauna, flora, solo, recursos hídricos e demais fatores ambientais
relacionados.
Dentre as diferenças, entre o EIA e o RIMA, destaca-se a linguagem simples e o modo
mais direto para apresentação dos resultados presente no RIMA, sendo um documento de
fácil compreensão, ilustrado com tabelas, mapas e figuras.

APRESENTAÇÃO
A atividade de mineração consiste na extração de
substâncias minerais encontradas em depósitos
subterrâneos que recebem o nome de “jazidas” e da
preparação destas substâncias, seja para consumo
direto, ou como base para outros processos industriais
(BRANDT, 2010).
Trata-se de uma atividade indispensável para o ser
humano moderno, uma vez que a extração mineral
fornece matéria-prima para confecção de produtos e
materiais presentes no dia a dia do homem, como
carros, roupas, construções e até mesmo os
alimentos.
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Fundada em 1978, a Mineração Longa Vida é uma empresa que
atua na extração de filito. O material extraído pela empresa é
destinado à indústrias para fabricação de cerâmicas, porcelanatos e
similares.
O produto oferecido pela Mineração Longa Vida é o filito bruto, ou
seja, o produto sem mistura com outros materiais, sendo beneficiado
apenas por um sistema de britagem que reduz o tamanho do grão e
uma mistura de diferentes tipos de filito, de acordo com a
necessidade do cliente.

O filito é um mineral não metálico responsável
por proporcionar resistência à peça fabricada e
reduzir a temperatura da cerâmica durante a
queima do material, evitando que seja
danificado pelas altas temperaturas.
Além do uso na indústria cerâmica, também
pode ser utilizado para fabricação de louças
sanitárias, borrachas, inseticidas e fertilizantes.

Os principais tipos de filito existentes são o
branco, rosa e preto

Amostra de filito branco, rosa e preto
(Fonte ITP, 2008).

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
RESPONSÁVEIS PELA OBRA E OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
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RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS

A Mineração Longa Vida Ltda. é uma empresa privada
dedicada à exploração de recursos minerais, cujo produto
extraído atualmente é destinado às indústrias cerâmicas
dos Estados de São Paulo e Paraná.

Os estudos ambientais foram realizados pela empresa
Chiavini & Santos Mineração e Meio Ambiente.

Empresa: Mineração Longa Vida Ltda.
Endereço: Sítio Olho D’água - Bairro do Alegre - Nova Campina/SP.
CEP: 18.430-000
Telefone: (15) 3222-2376
Site: www.mineracaolongavida.com.br

Empresa: Chiavini & Santos Mineração e Meio Ambiente
Endereço: Rua Aldo Russo, 605 - Jardim Brasil - Itapeva/SP.
CEP: 18.405-205
Telefone: (15) 3521-2699
Site: www.chiaviniesantos.com

Os estudos foram elaborados por uma equipe
multidisciplinar composta por profissionais especialistas em
fauna, flora, socioeconomia, recursos hídricos, geologia,
cartografia, análise de impactos, mineração, entre outras.

LOCALIZAÇÃO
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A Mineração Longa Vida situa-se no Bairro do Alegre, no município de Nova Campina, região Sudoeste do Estado de São Paulo,
numa propriedade denominada Sítio Olho D’água.

O
mapa
à
esquerda mostra a
localização
do
município de Nova
Campina
no
Estado de São
Paulo
(Fonte:
Adaptado de IPT,
2008).

O mapa situado à
esquerda localiza a
propriedade
da
Mineração Longa Vida de
maneira regional, levando
em consideração os
limites do município de
Nova Campina - SP
(Fonte:
Estudo
de
Impacto Ambiental da
Mineração Longa Vida,
2019).

A figura acima, identifica a área da Mineração
Longa Vida tomando como referência, o
perímetro urbano situado na porção central da
cidade de Nova Campina (Fonte: Chiavini &
Santos, 2019).

OBJETIVOS
O objetivo do licenciamento ambiental é a ampliação da área de lavra para extração
de filito já existente na propriedade da Mineração Longa Vida e a ampliação de um
DCE - Depósito Controlado de Estéril. A poligonal ANM (Agência Nacional de
Mineração) outorgada ao empreendimento corresponde ao processo n.º
820.530/1984, que possui uma área de 52,1 hectares.
O
Depósito
Controlado de Estéril
é uma estrutura
projetada para a
disposição
dos
materiais que não
sejam o mineral
extraído.
Estes
materiais
referem-se
aos
solos e minerais
acompanhantes que
não tem aplicação
econômica.
O DCE recebe o
nome de controlado,
pois todo o material
que é destinado e a
ele
segue
um
planejamento e um
controle, a fim de
garantir a qualidade
ambiental da região.
Foto aérea da área de lavra em operação da Mineração Longa Vida (Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida, 2019).
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É
o
método
utilizado
para
extração mineral.
Geralmente,
o
método de lavra
pode ser dividido
em subterrâneo ou
lavra a céu aberto.
No
caso
da
Mineração Longa
Vida, trata-se de
uma lavra a céu
aberto
com
bancadas.
Define os limites
espaciais do título
minerário
outorgado
ao
empreendimento,
nela está inserida a
configuração final
de lavra onde se
encontra o mineral
a ser extraído. O
regime do título é
de Concessão de
Lavra outorgado
através da Portaria
de Lavra n.° 206.

JUSTIFICATIVAS
Segundo o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) elaborado com a
finalidade de verificar a viabilidade da ampliação da Mineração
Longa Vida, como principais justificativas para a ampliação, do
empreendimento, se destacam:
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O Estudo de Impacto Ambiental, ou simplesmente EIA, é definido como um
estudo elaborado por uma equipe profissional multidisciplinar, responsável pelo
diagnóstico da área e a análise dos possíveis futuros impactos da atividade que
se pretende desenvolver, a fim de se verificar se há viabilidade para implantação
ou ampliação de empreendimentos diversos.

Demanda de mercado: A extração mineral é uma importante atividade produtiva da região, responsável por
sanar parte da demanda de matéria-prima para indústria cerâmica dos Estados de São Paulo e Paraná.

Infraestrutura consolidada: Por se tratar de uma ampliação de empreendimento já existente, toda a
infraestrutura como estradas, escritórios, sanitários, pátios de estocagem, estruturas de beneficiamento e
outras, já se encontram instaladas, o que diminuirá significativamente o impacto do empreendimento.

Fácil acesso: A Mineração Longa Vida está situada em uma área privilegiada, com grande proximidade às
principais rodovias utilizadas para escoamento do seu produto (SP 258, SP 270, SP 127, entre outros).

Baixa interferência em ambientes protegidos: A ampliação da jazida da Mineração Longa Vida não prevê
intervenção em áreas protegidas como sítios arqueológicos ou paleontológicos, patrimônios naturais ou
históricos, cavernas ou áreas prioritárias para conservação.

ALTERNATIVAS
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

De acordo com o EIA, como maneira a garantir o bem-estar
da população vizinha, assim como a integridade ambiental da
área de entorno da jazida, a Mineração Longa Vida optou por
utilizar em seu processo produtivo, as metodologias mais
eficazes do mercado e que produzem o menor impacto
possível, conforme detalhamento abaixo:

Pode se definir alternativa locacional como a possibilidade de
se instalar determinado empreendimento em outras áreas
diferentes do planejamento inicial, seja por questões
financeiras, ambientais ou outras restrições ou facilidades.

 Desmonte mecânico: Em sua maior parte a extração será
realizada por meio da utilização de tratores e máquinas, o
que recebe o nome de desmonte mecânico;
 Uso de explosivos: Quando a rocha for dura demais para
extração com tratores, pode-se recorrer ao uso de
explosivos. A Mineração Longa Vida prevê o uso de linha
silenciosa, considerada uma das metodologias de menor
impacto para a população;
 O sistema de beneficiamento é feito por meio de
britadores que fragmentam as rochas em tamanhos
menores, que resultarão no produto final.
O beneficiamento é um conjunto de ações que transforma a rocha extraída na
mineração em matéria prima para a indústria. No caso da Mineração Longa
Vida, o beneficiamento é feito pela britagem do filito que o fragmenta em partes
menores e a mistura dos diferentes tipos de filito para se obter o produto
desejado. Essa mistura é chamada de “blend”.

Possuindo um significado contrário às alternativas
locacionais, um conceito fundamental para a compreensão
plena do setor mineral e sua relação com o ambiente a sua
volta, é a rigidez locacional. O termo significa que,
diferentemente de outras atividades, nas quais se pode
escolher entre vários locais para instalar o empreendimento,
em mineração, somente é possível instalar a mina onde há a
efetiva disponibilidade de minérios, ou seja, onde existe uma
jazida.
Dessa maneira o empreendedor não pode escolher
livremente o local onde minerar, pois, as jazidas devem ser
exploradas em seu local de ocorrência.
Portanto, conforme detalhado no Estudo de Impacto
Ambiental, pode-se dizer que mineradoras não apresentam
alternativas locacionais, devido à rigidez apresentada pelo
mineral a ser extraído.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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Resumidamente, o procedimento produtivo da Mineração Longa vida é dividido em cinco etapas, conforme detalhado abaixo:
Nessa etapa, o filito é extraído por meio de desmonte
mecânico ou detonações. Ressalta-se que as
detonações são feitas apenas em último caso e com
periodicidade muito pequena. As detonações são feitas
com o devido planejamento, através de documento
chamado Plano de Fogo, assinado e executado por
profissionais habilitados.

Depois de extraído, o filito é carregado
até a área de beneficiamento por meio
de caminhões basculantes.
1 - Extração

5 - Expedição

2 - Transporte para área de beneficiamento

Como última etapa do processo, o
filito extraído é destinado ao
mercado consumidor por meio do
transporte rodoviário.
Os caminhões responsáveis pelo
transporte recebem manutenção
periódica,
enlonamento
e
lavagem, a fim de garantir o
menor impacto possível durante o
transporte.
4 - Estocagem e carregamento
O pátio de estocagem é o local onde as
pilhas de filito ficam dispostas aguardando o
carregamento para expedição final ao cliente.

3 - Beneficiamento

Ao chegar na área de beneficiamento, o
filito é despejado no britador, onde a rocha é
fragmentada em tamanhos menores e
empilhadas no pátio de estocagem.
Com a finalidade de garantir a qualidade do
filito fornecido ao mercado, são coletadas
amostras das pilhas e a qualidade do
material é avaliada em laboratório.
Na área de beneficiamento também é feita a
mistura dos diferentes tipos de filito
(chamada de blendagem) para se adquirir o
material ideal para fabricação de cerâmicas
conforme a necessidade dos clientes.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Sucintamente, o licenciamento ambiental pode ser definido como um procedimento onde os órgãos ambientais verificam a
viabilidade que um empreendimento possui para instalar ou ampliar suas atividades em determinado local.
É durante as fases do licenciamento que se apresenta os estudos e diagnósticos com a finalidade de prever os impactos que o
empreendimento pode gerar e também as medidas voltadas ao controle ou à compensação desses impactos.
Resumidamente, o Licenciamento Ambiental pode ser dividido em três etapas que se complementam, conforme descrito a seguir:
A Licença Prévia, ou simplesmente LP, é a primeira etapa do licenciamento. É nessa fase que se licencia a
viabilidade para existência de empreendimento em determinada área.
É nesse momento que realiza um diagnóstico completo da região e se propõe as devidas medidas de controle.

A Licença de Instalação é a fase do licenciamento ambiental onde é autorizada a construção e instalação das
estruturas necessárias para o funcionamento do empreendimento.

A Licença de Operação autoriza o funcionamento dos empreendimentos.
Quando determinada atividade possui uma Licença de Operação, significa que ela está em acordo com as leis
e realizando os devidos controles ambientais exigidos.
No Estado de São Paulo, as licenças ambientais são emitidas pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

SITUAÇÃO ATUAL DO EMPREENDIMENTO
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Atualmente, a Mineração Longa Vida possui três licenças ambientais de operação vigentes, sendo uma delas para extração de
filito e duas para o beneficiamento do material, conforme detalhado no item 7.1.2 do EIA. A descrição de tais licenças está listada
nos itens abaixo:

Licença de Operação n°. 70000380: Trata-se de uma licença de extração emitida 31 de maio de 2017 e
válida até 31 de maio de 2020. Essa licença autoriza a Mineração Longa Vida a extrair 180.000 toneladas de
filito por ano em uma área de 12,6 hectares e uma área de 14.500,00 m² para o DCE.

Licença de Operação n°. 70000375: Emitida em 31 de maio de 2017 e com vencimento em 31 de maio de
2020, essa licença de operação tem por objetivo a regularização da atividade de beneficiamento do filito e de
pátio de estocagem de minérios de 1.080,00 m².
Essa licença autoriza o uso dos seguintes equipamentos: um britador, duas correias transportadoras, um
alimentador para o britador e um trator do tipo pá carregadeira.

Licença de Operação n°. 70000515: Essa licença é um complemento da Licença de Operação nº.
70000375, que tem por finalidade, ampliação do beneficiamento com o acréscimo de uma correia
transportadora, uma peneira vibratória, três motores para os equipamentos, uma caixa de força e uma
carroceria, e ainda, uma área de 14.631,11 m² destinada à pátios de estocagem de minérios.

OBRAS NECESSÁRIAS
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De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, para ampliação das áreas de lavra pertencentes à Mineração Longa vida, dois
tipos de obras serão necessárias, sendo elas: o corte de vegetação e a retirada da camada de solo da superfície, conforme
detalhado abaixo:

Fonte: Imazon (1998).

Corte da vegetação: A retirada de vegetação, também chamada de supressão, é um procedimento
necessário para se acessar as camadas do mineral de interesse abaixo do solo, no caso, o filito.
Para a ampliação que está sendo solicitada, será necessário o corte de 6,47 hectares de vegetação
nativa em estágio médio de regeneração e 0,85 hectares de vegetação nativa em estágio inicial de
regeneração.
A previsão é de que a limpeza da área seja realizada durante um período de seis meses, conforme o
cronograma apresentado no EIA.

Retirada de Solo: A retirada da camada se solo, também conhecido como decapeamento, é um
procedimento necessário para a retirada da terra que está sobre o mineral a ser extraído.
Para o decapeamento completo de toda área que será minerada, está prevista a retirada de
351.982,73 m³ de terra.
O Estudo de Impacto Ambiental prevê o decapeamento da área que será destinada à extração de
filito em um espaço de cinco anos, conforme apresentado pelo cronograma.

AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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As áreas destinadas às alterações ambientais a serem realizadas pela Mineração Longa Vida podem ser divididas em camadas.
O esquema abaixo, exemplifica as camadas que sofrerão alteração pelo empreendimento:

Primeira camada: Situada acima da superfície da terra, a primeira camada é
ocupada pela vegetação existente.

Segunda camada: Como primeira camada do subsolo, é composta de solo
orgânico (terra). Por não possuir quantidade significativa de filito, essa camada
é descartada como o material que chamamos de estéril, pois não possui a
quantidade de filito necessária para atingir valor de venda.
Terceira camada: Abaixo da segunda camada, a terceira é o mineral que será
extraído – o filito.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A área de influência podem ser entendida como o local ou área que recebe os

impactos causados por determinado empreendimento, sejam positivos ou
negativos.
As áreas de influência se dividem em três, sendo elas: ADA, AID e AII.
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Impacto ambiental pode ser definido como
alteração no ambiente ou na sociedade, motivada
pelas ações de um determinado empreendimento.
Quando a ação gera algum benefício, o impacto é
definido como positivo e quando se trata de
alterações que diminuem a qualidade atual do
ambiente, o impacto é considerado como negativo.

A Área Diretamente Afetada, ou simplesmente ADA,
corresponde aos locais onde ficarão todas as estruturas do
empreendimento: área de lavra, estradas e vias de acesso,
pátios, escritórios e áreas de apoio.

A AID (Área de Influência Direta) é a área no entorno da ADA,
que pode ter também alterações (ou impactos) diretas,
positivas ou negativas, devido às obras e à operação do
empreendimento.
A Área de Influência Indireta, também chamada de AII, tem seus
limites um pouco mais afastado do empreendimento e é a maior
da áreas. É a área no entorno da AID e que pode sofrer impactos
apenas indiretamente.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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Segundo a Resolução 01 de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em acordo com as informações apresentadas no
Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida, as áreas de influência são demarcadas de acordo com sua finalidade,
seguindo as explicações dadas anteriormente.
Dessa forma, uma área deve estar inserida dentro dos limites da outra, conforme mostrado no esquema a seguir:
O esquema ao lado mostra a disposição das áreas de influência.
Nota-se que a ADA está inserida dentro da AID, que por sua vez,
está dentro da AII.

RIMA
Mineração Longa Vida
ADA
AID
AII

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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Com base nas definições quanto às áreas de influência, o Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida delimitou como
AII a bacia hidrográfica do Rio Taquari-Mirim e as zonas urbanas do município de Nova Campina e Itapeva; como AID, ficou
definido um raio de três quilômetros a partir dos limites da ADA, que por sua vez, é a área onde o empreendimento realmente irá
ocupar (ampliação da Área de Lavra e DCE).

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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Conforme pode ser visualizado no mapa ao
lado, a Área Diretamente Afetada (ADA) tem
um tamanho total de 12,33 hectares e está
completamente inserida nos limites da
propriedade denominada Sítio Olho D’Água,
de propriedade da Mineração Longa Vida e
identificado pela matrícula nº. 17.594.

A matrícula é o documento que identifica o imóvel e
comprova a posse do seu dono legítimo.
Para ter valor perante à justiça,
obrigatoriamente, a matrícula
deve ser registrada em
cartório e possuir os dados do
proprietário e os limites oficiais da
propriedade.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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O diagnóstico de uma área é dividido em três grupos de características, também conhecidos como meios. Cada um deles
possuem características que podem ser analisadas separadamente ou em conjunto, de acordo com a área de estudo:

MEIO FÍSICO

De maneira sucinta, podemos definir o meio biótico como o
estudo da fauna e da flora existente em uma determinada
região, assim como a relação de uma espécie com outra.

MEIO
SOCIOECONÔMICO

Os estudos relacionados ao meio físico se destinam à
compreensão dos solos, ar, água, ruídos, vibrações e outros
relacionados.
Através desse diagnóstico podemos verificar os aspectos
físicos da região estudada.

MEIO BIÓTICO

O meio socioeconômico, também conhecido como antrópico,
está relacionado aos impactos e influências de um
empreendimento ou atividade sobre a população nos
aspectos sociais e econômicos.

DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO
Clima
O clima da região sudoeste do Estado de São Paulo é
predominantemente tropical de altitude, fortemente influenciado pela sua
localização junto ao trópico de capricórnio.
O clima dessa região é bastante diversificado no que diz respeito à
temperatura, em função de três fatores principais: a posição latitudinal
próximo ao trópico de capricórnio (área de transação entre climas mais
frios e amenos), a topografia acidentada (presença de vales, baixadas, e
ao mesmo tempo, picos e serras) e a influência dos sistemas de
circulação perturbada, onde os ventos frios sopram do sul e os ventos
quentes vêm do norte, causando variação no clima da região.

O clima na região do empreendimento pode ser considerado ameno. A temperatura média é de 19ºC,
variando na maior parte do ano entre 13,1 e 25,1ºC.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a precipitação chuvosa anual reduz nos períodos de
março a agosto e se elevam no período de setembro a fevereiro.
A direção dos ventos na região de Nova Campina tem predominância nas direções noroeste e sudoeste.
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DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO
Qualidade do Ar
Os levantamentos se concentraram em três pontos, sendo um na Estação de Monitoramento da Silicate,
próximo à portaria do empreendimento, o segundo na região dos prédios administrativos da Mineração
Longa Vida e o terceiro nas dependências da SABESP que faz divisa com o Sítio Olho D’Água.
A localização dos pontos podem ser vistas no mapa apresentado no Anexo I.

O Amostrador de Grande Volume, ou
simplesmente Hi-Vol, é um equipamento
utilizado para levantamento da qualidade do
ar.
Os levantamentos consistem na sucção do
ar por um período de 24h ± 1h. O ar é
aspirado por um motor e passa por um filtro,
onde as partículas de poeira ficam presas.
Antes das medições, o filtro é pesado para
se ter um parâmetro de peso do filtro limpo e
seco.
Após o período de 24h de amostragem o
equipamento é desligado e realizada
novamente a secagem do filtro e pesagem.
É feita a comparação entre o peso do filtro
limpo e o peso após as medições, o que
revelará o ganho líquido em massa das
partículas de poeira suspensas no ar.

Para avaliação da qualidade do ar, foram
realizados levantamentos no local utilizando
Amostrador de Grande Volume que recebem o
nome de Hi-Vol.

Fotos dos levantamentos
Mineração Longa Vida
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DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO
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Qualidade do Ar
Os resultados dos levantamentos foram realizados entre os dias 26 de março a 14 de abril de 2019. O equipamento se manteve
realizando as amostragens no local 24h por dia, durante nove dias.
Por se tratar de um empreendimento que já se encontra em operação, as medições puderam levantar com precisão os níveis de
poeira emitidos pela operação da mineradora.
Os resultados foram comparados com a legislação vigente (Resolução 491 de 2018, do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente) e apontaram para uma boa qualidade, sendo que em nenhuma das amostragens, a emissão de poeira ultrapassou os
limites determinados por lei, de 250 miligramas por metro cúbico de ar. O valor mais alto obtido foi de 71 miligramas por metro
cúbico, como pode ser visto no gráfico abaixo:
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Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida (2019).
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Geologia
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental da
Mineração Longa Vida, a Área Diretamente
Afetada para ampliação da mineradora está
situada em uma região com formações rochosas
do grupo Itaiacoca, unidade terrígena e o grupo
Itararé.
Nessas formações geológicas, predominam
rochas com características influenciadas por
granito, arenito e calcário.

ARENITO
CALCÁRIO

GRANITO
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Geotecnia
A área da Mineração Longa Vida está situada sobre solos
formados pela decomposição de rochas sedimentares da
Formação Furnas, com cava interceptando unidades
terrígenas do Grupo Itaiacoca.

Pedologia
Os tipos de solos mais comuns dentro dos
limites da área estudada, são os argissolos,
cambissolos háplicos e o latossolo vermelho.
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Geomorfologia
A geomorfologia revela um terreno com presença de colinas
suavemente onduladas com declividades moderadas.

Rampa 01 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981).
Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude
trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,
1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é
Moderado (DEMECK, 1972).
Rampa 02 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981).
Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude
trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,
1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é
Moderado (DEMECK, 1972).
Rampa 03 - O terreno está situado sobre uma Colina (IPT, 1981).
Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude
trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,
1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é
Moderado (DEMECK, 1972).
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Recursos Hídricos
A área de estudo está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 14 - Alto
Paranapanema, sub-bacia do Rio Taquari-Mirim. O córrego mais próximo do empreendimento, denominado
localmente como Córrego do Alegre é afluente do Rio Taquari-Mirim, que por sua vez deságua no Rio Taquari.

O mapa à direita destaca a Área
Diretamente Afetada para a
ampliação da Mineração Longa Vida,
enfatizando que a ADA está inserida
na microbacia do Córrego do Alegre.

O mapa de detalhe à esquerda indica os limites
da microbacia do Córrego do Alegre.
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Recursos Hídricos
De acordo com os dados
apresentados no EIA, para
verificação da qualidade das
águas no entorno da Mineração
Longa Vida, foram realizadas
amostragens
de
águas
superficiais nos dias 22 de
fevereiro de 2019 e no 16 de maio
de 2019.

As amostragens tiveram o objetivo
de verificar, não somente a
qualidade das águas no Córrego
do Alegre que passa pela
propriedade,
mas
também,
possíveis contaminações vindas
de um lançamento de água
realizado
pela
Prefeitura
Municipal.
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Recursos Hídricos
Foram coletadas amostras de água nos pontos indicados e encaminhadas para análise laboratorial especializada. Os resultados
foram comparados com os padrões de qualidade de água, fixados pela legislações: Resolução CONAMA 357 de 2005 e 396 de
2008.
De maneira resumida, a qualidade das águas possui cinco classificações, sendo
elas: classe zero, 01, 02, 03 e 04, de maneira que a classe zero possui maior
qualidade e a quatro possui a mais baixa qualidade.

Classe Zero

Os levantamentos foram feitos à montante (antes da água passar pela
propriedade da Mineração Longa Vida) e à jusante (depois do córrego passar
pela mineradora) do empreendimento.
Após as análises e comparações dos resultados verificou-se que a qualidade da
água é considerada como classe 02, destinada ao abastecimento para consumo
humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à
recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; à irrigação de hortaliças que
são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que
sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à proteção das comunidades
aquáticas em Terras Indígenas.

Possíveis
classificações da
qualidade de água
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Ruídos
Os ruídos emitidos na Mineração Longa Vida são advindos do processo de extração, beneficiamento e transporte do mineral.
Para se verificar o nível de ruídos emitidos pela empresa, foram realizados trabalhos de campo destinados à medições com
finalidade de verificação se as emissões estão em acordo com a legislação (Norma ABNT NBR 10.151:2000). Os levantamentos
ocorreram 28 e 29 de março e 01 de abril de 2019.

A tabela abaixo mostra os pontos de levantamento dos ruídos, assim como
os níveis máximos de emissão permitidos pela legislação:

Fonte: ABNT NBR 10.151:2000

Fotos dos levantamentos
Mineração Longa Vida
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Com base nos gráficos apresentados, verifica-se que, excetuando as medições noturnas realizadas no ponto P04, nenhuma das
avaliações de ruídos revelou valores acima do que preconiza a legislação vigente.

Os valores de 66,1 dBA, 67,1 dBA e 67,9 dBA, registrados no P04 durante as medições noturnas durante os dias 28/03, 29/03 e
01/04, respectivamente, foram os únicos que ultrapassaram os limites definidos pela ABNT NBR 10.151:2000 de 60 dBA.
Ressalta-se que as medições diurnas (período de operação do empreendimento), não apresentaram níveis de ruídos excedente
em nenhum dos pontos.
Tendo em vista que a Mineração Longa Vida não possui expediente noturno e a operação da empresa se encerra às 17h, levando
em consideração que o P04 (ponto que apresentou alteração) se situa próximo a empreendimentos industriais, verifica-se que a
geração de ruídos excessivos no período noturno não se refere à operação do empreendimento e sim de instalações industriais
vizinhas. O mapa de localização dos pontos pode ser visualizado no Anexo I.
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Vibrações

As vibrações foram medidas durante as
detonações, planejadas com o objetivo de se
levantar dados quanto à emissão sísmicas
durante o desmonte de rochas. As medições
foram feitas em três pontos, conforme é
demonstrado na imagem ao lado.
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Vibrações
Os resultados das amostragens mostraram-se satisfatórios.
O primeiro ponto de monitoramento resultou em
vibrações muito abaixo do limite definido pela Norma
Técnica CETESB D7.013, que fixa um limite
aceitável de VR – Velocidade Resultante de
Vibração de Partícula de igual a 4,2 mm/s.
O maior valor foi obtido durante a segunda
detonação (D02), situada a 421 metros do ponto de
medição, que obteve uma VR igual a 2,159 mm/s.
A primeira detonação (D01) não atingiu níveis de
vibração e partículas o suficiente para acionar o
disparo do equipamento, de maneira que a VR foi
inferior a 1,016 mm/s.

4,5

O ponto de monitoramento 02 resultou em valores
acima do limite definido pela Norma Técnica
CETESB D7.013 durante a segunda e terceira
detonações (D02 e D03), que fixa um limite
aceitável de VR – Velocidade Resultante de
Vibração de Partícula de igual a 4,2 mm/s.
O maior valor foi obtido durante a segunda
detonação (D02), situada a 173 metros do ponto de
medição, que obteve uma VR igual a 5,842 mm/s.
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A primeira e terceira detonações (D01 e D03) não
atingiram níveis de vibração de partículas o
suficiente para acionar o disparo do equipamento,
de maneira que a VR foi inferior a 0,508 mm/s.

A primeira detonação (D01) apresentou o menor
nível de vibrações e pressão acústica, resultando
em uma VR de 1,016 mm/s.

4,2

4

O maior valor foi obtido durante a segunda
detonação (D02), situada a 712 metros do ponto de
medição, que obteve uma VR de 0,635 mm/s,
considerada quase imperceptível, levando em conta
os ruídos.
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Áreas Protegidas
Para o levantamento de áreas protegidas, se verificou a existência de Unidades de Conservação, Patrimônio Espeleológico
(cavernas), Terras Indígenas, Estações Experimentais, Aeródromos e Reservas Legais.
Verificou-se que a ampliação da
Mineração Longa Vida não possui
potencial para causar interferência
em nenhuma das áreas de
interesse para preservação citadas
acima, sendo a Estação Ecológica
de Itapeva a área protegida mais
próxima com sua Zona de
Amortecimento a uma distância de
16km.
Trata-se de uma unidade de
proteção integral, denominada
Estação Ecológica de Itapeva,
dimensionada em 106,77 ha. A
referida UC, situa-se no município
de Itapeva/SP e foi estabelecida a
partir do Decreto nº 23.791 de 13
de agosto de 1985, tendo como
coordenada média (SIRGAS2000):
24°4’44,77” S / 49°4’32,28” O.
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Flora
A vegetação da região do empreendimento possui características de Floresta Ombrófila Mista – Bioma da Mata Atlântica. No
entorno do empreendimento existem fragmentos isolados de vegetação, plantações de pinus e eucalipto, áreas de pastagem e
áreas de vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração.
De acordo com a Resolução CONAMA 01
de 1994, vegetação em estágio Inicial de
regeneração são aquelas consideradas de
pequeno porte, com algumas espécies
indicadoras, de altura até 8 m e diâmetro do
tronco a altura do peito menor que 10 cm.
A mesma legislação define como estágio
médio, com algumas espécies indicadoras,
com altura de 4 a 12 m e diâmetro do tronco
a altura do peito abaixo de 20 cm.

Para compreender a flora local, foi realizado o levantamento de vegetação na ADA do
empreendimento e seu entorno, através da implantação de parcelas de amostragem, que
resultou em 490 indivíduos distribuídos em 54 espécies. Nenhuma das espécies da flora
foi considerada ameaçada de extinção.
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Fauna
Para composição da fauna local, o Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida levou em consideração os três grandes
grupos faunísticos: mastofauna, herpetofauna e avifauna.

Mastofauna

A Herpetofauna é representada por répteis (lagartos e
serpentes) e anfíbios (sapos, rãs e pererecas), desde as
espécies de maior porte como jacarés e serpentes até
pequenos sapos e lagartos.

Avifauna

O grupo é composto por todos os mamíferos terrestres,
aquáticos ou voadores, sejam de pequeno, médio ou grande
porte.

Herpetofauna

Considerado o grupo que possui a maior quantidade de
espécies, a avifauna engloba todos os tipos de aves, das
pequenas aves como o beija-flor até aves de maior porte como
gaviões e seriemas.
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Fauna
Para o levantamento de fauna, os estudos foram concentrados em duas campanhas, sendo uma no período seco e uma no
período de chuvas. Cada uma contou com 10 dias de trabalhos de campo e com as seguintes metodologias:
A primeira campanha ocorreu
entre os dias 08 e 17 de
dezembro
de
2018,
completando 10 dias de
campo, considerado como o
período chuvoso.
Do mesmo modo, a segunda
campanha teve duração de 10
dias, com início em 25 de
março e término em 04 de abril
de 2019, considerado como
período seco.

Busca ativa por visualização
A Busca ativa por visualização das espécies consiste em caminhadas ao longo dos
locais de amostragem, procurando de forma minuciosa os animais onde se abrigam,
se alimentam ou transitam.
De acordo com o grupo a que se destina a busca ativa, os locais alvo das
. observações podem ser alterados, por exemplo, no caso de répteis e
. anfíbios, é dada uma atenção maior às cavidades de árvores, entre frestas
. de rochas, sob rochas e troncos, no solo, na serrapilheira, nas moitas de
. bromélias e ao longo de vegetação marginal dos cursos d’água. Para aves,
. por sua vez, o foco é nas árvores e áreas de ninhos.

5m

Armadilha de interceptação e queda (pitfall)
Armadilhas de interceptação e queda são construídas com o uso de baldes
imersos no chão e linhas centrais formadas com uso de lonas de cinco metros
(medida pode variar), formando as cercas guia responsável por conectar os
baldes. O objetivo desta metodologia é guiar os animais que se depararem com
as cercas para que sejam conduzidos até os baldes, onde cairão e ficarão
presos nele.

5m

Lona guia
Balde de captura

Lona guia
Balde de captura
Nível do solo

5m

Nível do solo
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Fauna
Armadilha fotográfica
O armadilhamento fotográfico, também chamado de câmera trap, consiste em fixar
uma câmera com sensor de movimento em uma árvore, de maneira que a câmera
fará a captura da imagem toda vez que um animal passar na frente da câmera.

Zoofonia
A zoofonia é o método de identificação por meio da vocalização (canto). Usado na
maioria das vezes para reconhecimento de pássaros, anfíbios e primatas. Pode ser
com uso de gravadores ou audição no local.

Armadilhas de vida livre
As armadilhas de vida livre mais comuns são as gaiolas dos modelos sherman
(fechada) e tomahawk (grades). São mais comuns para o levantamento de pequenos
mamíferos.

Armadilha de pegadas
Armadilhamento de pegada consiste em disponibilizar um quadrado de
aproximadamente 60 cm x 60 cm, com areia fofa em uma espessura de 2 cm, de
maneira que, ao pisar na armadilha, as pegadas ficarão registradas. Como maneira
de ampliar a eficiência do método, se utiliza iscas como frutas, sardinha e outros.
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Mastofauna
A mastofauna presente da Área Diretamente Afetada e na Área de Influência Direta da Mineração Longa Vida foi inventariada a
partir do uso de armadilhas fotográficas (câmeras trap), armadilhas de vida livre (gaiolas) do tipo sherman e tomahawk, armadilhas
de queda, armadilhas de pegadas e busca ativa.
Como pode ser observado na tabela ao
lado, foram encontradas nove espécies
pertencentes à mastofauna na área do
empreendimento, sendo duas de médio
porte (cão doméstico e quati) e sete de
pequeno porte (tatu, gambás, cuíca-dequatro-olhos, coelho, rato do chão e
rato).
Nenhuma espécie de mamíferos
encontrada é considerada ameaçada de
extinção.

ORDEM
Carnívora
Cingulata

Didelphimorphia

Lagomorpha
Rodentia

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ENDEMISMO

Canidae

Canis lupus familiaris

cão doméstico

-

Procyonidae

Nausa nasua

quati

-

Dasypodidae

Dasypu sp.

tatu

-

Didelphis albiventris

gambá

-

Didelphis aurita

gambá

-

Philander frenatus

cuíca-de-quatro-olhos

MA*

Sylvilagus brasiliensis

coelho

-

Juliomys pictipes

rato-do-chão

-

Oligoryzomys sp.

rato

MA*

Didelphidae

Leporidae
Cricetidae

MA: Mata Atlântica
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – Mineração Longa Vida (2019)
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Herpetofauna
TAXONOMIA
Ordem

Família

Espécies
Ischnocnema parva
Brachycephalidae
Ischnocnema aff. guentheri
Rhinella icterica
Bufonidae
Rhinella ornata
Craugastoridae
Haddadus binotatus
Aplastodiscus leucopygius
Boana bischoffi
Boana faber
Bokermannohyla sp.
Hylidae
Bokermannohyla hylax
Dendropsophus minutus
ANURA
Phyllomedusa tetraploidea
Scinax fuscovarius
Scinax perereca
Crossodactylus
caramaschii
Hylodidae
Hylodes sp.
Adenomera marmorata
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus notoaktites
Leptodactylidae
Physalaemus cuvieri
Physalaemus maculiventris
Leptodactylus sp.
Teidae
Salvator merianae
Bothrops jararacussu
Viperidae
Bothrops jararaca
SQUAMATA
Enyalius perditus
Leiosauridae
Enyalius iheringii
Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi
Dipsadidae
Oxyrhopus guibei

HISTÓRIA NATURAL

MÉTODO

Habitat
Nome popular
rãzinha-do-folhiço
Ba
F
rãzinha-do-folhiço
Ba
F
sapo-cururu
Ba/Pt/Zo
AF
sapo-cururuzinho
Ba/Pt/Zxo AF
rã-do-folhiço
Ba/Pt/Zo
F
perereca-verde
Zo
F
perereca-verde
Zo
AF
sapo-ferreiro
Ba
AF
perereca
Ba
F
perereca
Ba
F
pererequinha-do-brejo
Zoo
A
perereca
Ba
A
pererca-de-banheiro
Ba
A
perereca
Ba
A

Hábito

Endemismo

Te
Te
Te
Te
Te
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

S
S
S
S
S
S
-

rãzinha-do-riacho

Zoo; Ba

F

Riv

S

rãzinha-do-riacho
rãzinha-do-folhiço
rã-assobiadora
rã-gota-d'água
rã-cachorro
rã
rã
teiú
jararacuçu
jararaca
camaleão
camaleão
lagartinho-do-folhiço
falsa-coral

Ba/Pt/Zo
Ba/Pt/Zo
Ba/Pt/Zo
Zoo
Ba/Pt/Zo
Ba
Ba
Ba; O
Ba
Ba
Pt
Pt
Pt
Ba

F
AF
A
A
A
F
AF
AF
F
AF
F
F
F
AF

Riv
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
AR
AR
AR
TE
TE

S
-

Método: BA = Busca Ativa; PT = Pitfall; Zo = Zoofonia. Habitat: F = Florestal; AF = Aberto e Florestal; A = aberto. Habito: Te = terrestre; Ar = arborícola.
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – Mineração Longa Vida (2019)

A herpetofauna foi
amostrada por meio
de busca ativa e
armadilhas de
queda.

Os resultados
revelaram 29
espécies, sendo 22
anfíbios (sapos,
pererecas e rãs) e
sete répteis
(lagartos e cobras).
Ressalta-se que
nenhuma espécie
representante da
herpetofauna foi
considerada como
ameaçada de
extinção.
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Avifauna
O levantamento da avifauna presente da Área Diretamente Afetada e na Área de Influência Direta da
Mineração Longa Vida se deu por meio do método de observação, também chamado de busca ativa
e zoofonia (reconhecimento por meio do canto dos pássaros).
Ao trabalhos de fauna resultaram em um total de 103 espécies de aves
pertencentes a 40 famílias e distribuídas em 17 ordens.
Das espécies encontradas, apenas uma possui registro nas listas oficiais
nacionais e internacionais de espécies ameaçadas de extinção. Se trata da
Spizaetus tyrannus, conhecida popularmente como o gavião-pega-macaco.
De acordo com o Decreto Estadual nº 63.853, de
27 de novembro de 2018, que declara as espécies
da fauna silvestre no Estado de São Paulo
regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção,
as quase ameaçadas e as com dados insuficientes
para avaliação, e dá providências correlatas, a
espécie Spizaetus tyrannus é enquadrada como
quase ameaçada de extinção, portanto, não
recebendo o status de ameaçada até o
momento.

quase
ameaçada de
extinção,
portanto, não
recebendo o
status
de
ameaçada
até
o
momento.

.. ..

.

.

Foto de QUENTAL, J. G. (2010)

DIAGNÓSTICO - MEIO BIÓTICO
Espécie
Dryocopus lineatus
Cariama cristata
Caracara plancus
Falco sparverius
Dysithamnus mentalis
Pyriglena leucoptera
Thamnophilus caerulescens
Conopophaga lineata
Xiphorhynchus fuscus
Cranioleuca obsoleta
Furnarius rufus
Lochmias nematura
Philydor rufum
Synallaxis ruficapilla
Chiroxiphia caudata
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus validus
Platyrinchus mystaceus
Poecilotriccus plumbeiceps
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
Empidonomus varius
Fluvicola nengeta
Hirundinea ferruginea
Machetornis rixosa
Myiarchus ferox
Myiodynastes maculatus
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Satrapa icterophrys
Sirystes sibilator
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Xolmis velatus

Nome popular
Pica-pau-de-banda-branca
Seriema
Caracará
Quiriquiri
Choquinha-lisa
Papa-taoca-do-sul
Choca-da-mata
Chupa-dente
Arapaçu-rajado
Arredio-oliváceo
João-de-barro
João-porca
Limpa-folha-de-testa-baia
Pichororé
Tangará
Caneleiro
Caneleiro-de-chapéu-preto
Patinho
Tororó
Risadinha
Guaracava-de-barriga-amarela
Peitica
Lavadeira-mascarada
Gibão-de-couro
Suiriri-cavaleiro
Maria-cavaleira
Bem-te-vi-rajado
Bentevizinho-de-penacho-vermelho
Bem-te-vi
Suiriri-pequeno
Gritador
Suiriri
Tesourinha
Noivinha-branca

quase
ameaçada de
extinção,
portanto, não
recebendo o
status
de
ameaçada
até
o
momento.

Espécie
Nome popular
Penelope obscura
Jacuguaçu
Theristicus caudatus
Curicaca
Cathartes aura
Urubu-de-cabeça-vermelha
Coragyps atratus
Urubu
Buteo brachyurus
Gavião-de-cauda-curta
Geranoaetus abicaudatus Gavião-de-rabo-branco
Harpagus diodon
Gavião-bombachinha
Ictinia plumbea
Sovi
Rupornis magnirostris
Gavião-carijó
Spizaetus tyrannus
Gavião-pega-macaco
Aramides saracura
Saracura-do-mato
Vanellus chilensis
Quero-quero
Columba livia
Pombo-doméstico
Columbina squammata Fogo-apagou
Columbina talpacoti
Rolinha
Leptotila sp.
Juriti
Patagioenas cayennensis Pomba-galega
Patagioenas picazuro
Asa-branca
Zenaida auriculata
Avoante
Crotophaga ani
Anu-preto
Guira guira
Anu-branco
Piaya cayana
Alma-de-gato
Tyto furcata
Suindara
Athene cunicularia
Coruja-buraqueira
Streptoprocne zonaris
Taperuçu-de-coleira-branca
Chlorostilbon lucidus
Besourinho-de-bico-vermelho
Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura
Thalurania glaucopis
Beija-flor-de-fronte-violeta
Trogon surrucura
Surucuá-variado
Baryphthengus
Juruva
ruficapillus
Malacoptila striata
Barbudo-rajado
Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde
Ramphastos toco
Tucanuçu
Colaptes campestris
Pica-pau-do-campo
Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado
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Espécie
Nome popular
Cyclarhis gujanensis
Pitiguari
Vireo chivi
Juruviara
Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa
Stelgidopteryx ruficollis
Andorinha-serradora
Troglodytes musculus
Corruíra
Turdus amaurochalinus
Sabiá-poca
Turdus leucomelas
Sabiá-branco
Turdus rufiventris
Sabiá-laranjeira
Mimus saturninus
Sabiá-do-campo
Zonotrichia capensis
Tico-tico
Basileuterus culicivorus Pula-pula
Myiothlypis leucoblephara Pula-pula-assobiador
Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra
Setophaga pitiayumi
Mariquita
Chrysomus ruficapillus
Garibaldi
Molothrus bonariensis
Chupim
Coereba flaveola
Cambacica
Dacnis cayana
Saí-azul
Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei
Saltator fuliginosus
Bico-de-pimenta
Saltator similis
Trinca-ferro
Sicalis flaveola
Canário-da-terra
Sporophila caerulescens Coleirinho
Sporophila lineola
Bigodinho
Tachyphonus coronatus Tiê-preto
Tangara seledon
Saíra-sete-cores
Tangara cayana
Saíra-amarela
Tangara desmaresti
Saíra-lagarta
Tangara sayaca
Sanhaço-cinzento
Volatinia jacarina
Tiziu
Habia rubica
Tiê-de-bando
Chlorophonia cyanea
Gaturamo-bandeira
Euphonia chlorotica
Fim-fim
Passer domesticus
Pardal

DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Uso e Ocupação do Solo
Por ter uma área extensa (três quilômetros a
partir da ADA) a AID do empreendimento
abrange a área urbana do município de Nova
Campina, bem como indústrias, escolas, igrejas,
comércios, residências, órgãos públicos,
unidades de saúde, áreas de pastagem e de
monoculturas.
A ADA (Área Diretamente Afetada), por sua vez,
corresponde a uma porção da propriedade da
Mineração Longa Vida e o uso do solo na área
se restringe a áreas de lavra, estruturas e
edificações necessárias para o funcionamento
do empreendimento, fragmentos de vegetação
nativa e algumas áreas destinadas ao plantio de
vegetação exótica (pinus e eucalipto).
O mapa ao lado mostra o detalhamento do uso
do solo na ADA e nos limites da propriedade
denominada Sítio Olho D’Água, pertencente à
mineradora.
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DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Lazer e Turismo
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A ADA do empreendimento não interfere em estruturas voltadas ao lazer e turismo. No entanto, de acordo com levantamentos
bibliográficos, visitas ao município e levantamentos junto à secretaria de turismo e lazer de Nova Campina, as principais atrações
turísticas e atividades voltadas ao lazer são:

Cânions: Nova Campina está situada na área do circuito dos Cânions,
que abrange, além desse município, as cidades de Itararé e Itapeva.

Cavernas e grutas: Segundo dados obtidos
junto à secretaria de cultura, lazer e turismo de
Nova Campina, o município possui grutas com
presença de pinturas rupestres, o que indica a
presença do homem primitivo na região.

Cachoeiras: Devido à riqueza hídrica da região,
a cidade de Nova Campina possui cachoeiras e
quedas d’água abertas à visitação. As mais
visitadas são: Cachoeira Sete Quedas, Orsa 1 e
Orsa 2.

DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Saúde e Educação
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O município de Nova Campina conta com uma UBA – Unidade Básica de
Atendimento. Atualmente, a cidade conta com um total de oito médicos, sendo
dois destes, plantonistas. As especialidades atendidas pelo município são:
clínico geral, pediatria, obstetrícia e psiquiatria.

De acordo com as informações apresentadas no EIA, o quadro de pessoal
envolvido no atendimento à saúde é suficiente para atender as demandas do
município, muito embora a cidade não ofereça leitos de internação ou
especialidades médicas além das citadas anteriormente, utilizando como
principal suporte, a estrutura de saúde instalada no município vizinho (Itapeva).
Segundo a Secretaria de Educação, Nova Campina possui um total de 10
escolas municipais, sendo três dessas, consideradas como EMEIs – Escola
Municipal de Educação Infantil. As demais, atendem aos alunos do 1° ao 9° ano
do ensino fundamental.
Existe ainda uma unidade voltada ao ensino médio, que atende aos estudantes
do 1° ao 3° ano do ensino médio.
A prefeitura municipal possui ainda, a oferta de cursos profissionalizantes e
ensino na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), no entanto, devido
á falta de alunos, algumas modalidades de ensino não possuem turmas em
andamento no momento.

DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Trabalho e Renda

Página: 868

Estima-se que a população economicamente ativa do município de Nova Campina seja de 6.377 habitantes (pessoas entre 15 a
60 anos), representando uma parcela de 66,78% da população estimada em 2018 (SEADE, 2019).
O mercado de trabalho formal do município apresentou em cinco anos, saldos negativos na geração de novas ocupações entre
2013 e 2017. No período de análise, o número de empregos formais reduziu em 384 vagas, porém quando analisados somente os
anos de 2016 e 2017 o município apresenta saldos positivos para a geração de novos postos de trabalho, resultando na abertura
de 48 novos postos de trabalho.

Fonte: Adaptado de SEADE, 2019

DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Percepção Ambiental

Página: 869

Conforme dados disponibilizados no EIA, foi realizado um estudo de percepção ambiental na área de entorno da Mineração Longa
Vida no dia 17 de julho de 2018 com a finalidade de verificar a percepção da população do entorno do empreendimento quanto à
sua ampliação. Na oportunidade, foram aplicados 50 questionários semiestruturados para se verificar possíveis impactos da
Mineração Longa Vida, possíveis incômodos causados pelo empreendimento ou posicionamentos contrários à sua ampliação.
Dentre outros aspectos considerados, foi verificado que 100% dos entrevistados consideram a geração e empregos como o
principal impacto positivo trazido pela empresa.
Dos impactos negativos, o mais citado foi o incômodo com ruídos e poeira. No entanto, é importante frisar que tal impacto na
maioria das vezes não é causado pela Mineração Longa Vida, mas por outros empreendimentos no entorno, tendo em vista o
método de extração mecânica controlado e as devidas medidas de controle ambiental instaladas na Mineração Longa Vida.
Por fim, quando os entrevistados foram questionados quanto ao
posicionamento sobre a ampliação da Mineração Longa Vida, foram
dadas as opções para manifestação: “plenamente favorável”,
“parcialmente favorável”, “parcialmente desfavorável”, “totalmente
desfavorável” ou “indiferente”.
Os resultados finais mostraram que 74% das pessoas que
responderam o questionário são plenamente favoráveis ao
empreendimento e 26% são indiferentes. Não houve nenhum
posicionamento desfavorável parcial ou totalmente.

26%

74%

Plenamente favorável

Parcialmente favorável

Totalmente desfavorável

Indiferente

Parcialmente desfavorável

DIAGNÓSTICO - MEIO SOCIOECONÔMICO
Patrimônio
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Em consulta do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, não foram verificados patrimônios registrados pelos devidos órgãos de
proteção presentes na área do empreendimento.
Ressalta-se que o empreendimento possui manifestação favorável dos dois órgãos citados acima para sua ampliação.
Como maneira de complementar os estudos sobre os patrimônios, foi realizado um estudo no local
visando o levantamento de possíveis sítios arqueológicos, presença de cavernas ou de vestígios
paleontológicos.

Conforme detalhado no Estudo de Impacto Ambiental, as buscas se deram nos dias
14 e 18 de meio de 2018 e não resultaram em nenhuma área propícia à existência
de bens patrimoniais.
Ressalta-se que o diagnóstico não aponta para nenhuma intervenção em bens
materiais ou imateriais regionais pela ampliação a Mineração Longa Vida.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
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De maneira sucinta, avaliação de impactos é uma metodologia aplicada para diagnosticar a área de determinado empreendimento
ou atividade, prever os possíveis futuros impactos ambientais, assim como propor as devidas medidas de controle ou de
compensação. Em outras palavras, a avaliação de impactos irá apontar o que vai mudar na área e em seu entorno com a
instalação, operação ou ampliação do empreendimento.
Vale lembrar que os impactos podem ser considerados como positivos ou negativos, de acordo com seu efeito na área ou na
população vizinha.
Sendo assim, de acordo com o EIA apresentado pela Mineração Longa Vida, as possíveis alterações causadas pela ampliação do
empreendimento, serão apresentadas na sequência.

Ressalta-se que para cada impacto negativo, existe uma medida mitigadora ou compensatória relacionada.

MEDIDA MITIGADORA

MEDIDA COMPENSATÓRIA

Toda medida voltada a diminuição de um impacto gerado.
São aplicadas com a finalidade de manter a integridade
ambiental ou da população vizinha a um empreendimento ou
atividade.

As medidas de compensação ambiental são aplicadas
sempre que existe a impossibilidade de mitigação do
impacto, logo, ele deverá ser compensado.
O principal caso onde a medida compensatória se aplica é
quando há corte de vegetação

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
Impacto Visual
Todo empreendimento é um causador de impacto visual, pois altera a paisagem
natural da área onde é instalado. No entanto, conforme apresentado no EIA, o
impacto visual será minimizado com a manutenção de cortina vegetal.

Perda da Cobertura Vegetal
Conforme tratado no capítulo de flora, a ampliação da Mineração Longa Vida prevê o
corte de 12,33 hectares de vegetação em estágio inicial e médio de regeneração. A
perda da vegetação será compensada conforme previsto por lei.
Ressalta-se que o empreendimento manterá sua área de Reserva Legal e outros
fragmentos de vegetação nativa existentes, a fim de manter a integridade da
vegetação.

Impacto Sobre a Fauna
Com a perda da vegetação, a fauna terá sua área reduzida, contudo, os trabalhos de
ampliação prevê o devido afugentamento e/ou realocação de espécimes, para áreas
preservadas, garantindo uma área de vida adequada para a fauna silvestre.
Existe ainda, um programa de controle do tráfego voltado à preservação da fauna e
diminuição do risco de atropelamento de animais.

Impacto Sobre Unidades de Conservação
A ampliação da Mineração Longa Vida não prevê impactos sobre unidades de
conservação, sendo a mais próxima (Estação Ecológica de Itapeva), situada a mais
de 16 quilômetros de distância, conforme esclarecido no EIA.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
Alterações na superfície
Os principais impactos superficiais são decorrentes da compactação do solo pelo uso
de máquinas e degradação causada pelas chuvas. O impacto será minimizado pelo
controle dos acessos e direcionamento adequado das águas da chuva. Ainda, para
complementação do sistema de drenagem, serão mantidas bacias de decantação
para tratamento das águas.

Impacto Sobre a Qualidade e Disponibilidade de Águas
Como apresentado no EIA, a operação da empresa não conta com captação de água
subterrânea ou superficial, sendo a água fornecida pela concessionária local
(SABESP). Sendo assim, a mineradora não interferirá na disponibilidade de água.
Conforme discutido em capítulos anteriores, a qualidade da água também não é
alterada pela presença da empresa.

Geração de Resíduos
Por ser uma empresa que já se encontra em funcionamento, a Mineração Longa Vida
possui um Sistema de Gestão de Resíduos em funcionamento, onde todo resíduo
gerado na empresa é armazenado e destinado adequadamente. Ressalta-se que os
relatórios de gerenciamento de resíduos são apresentados anualmente para a
CETESB.

Intervenção em Possíveis Áreas Contaminadas
Durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, investigações quanto à
possível existência de áreas contaminadas na Área de Influência da Mineração Longa
Vida não revelaram nenhuma situação de risco de contaminação.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
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Alteração na Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações
O empreendimento não prevê ampliação dos impactos na geração e ruídos e
vibrações, de maneira que tais impactos manterão a mesma proporção atual.
Ressalta-se que tais impactos já possuem as devidas medidas de controle instaladas,
como: umectação de vias, cortina vegetal e uso de alternativas tecnológicas
avançadas nos processos de extração para diminuição desses impactos.

Impactos Sobre Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Por se tratar da uma ampliação de um empreendimento já existente, mas sem
aumento significativo na produção, o EIA não prevê aumento e interferência nos
equipamentos urbanos, mantendo os impactos muito próximos ao que existe
atualmente.

Geração de Empregos
Apontado pelo EIA como o principal impacto positivo, a permanência e ampliação da
Mineração Longa Vida na cidade de Nova Campina é um importante gerador de
renda para a população local, além de gerar receita ao município com a arrecadação
de impostos.

Sendo assim, ressalta-se que todos os impactos negativos causados pelo empreendimento possuem as devidas medidas de
controle instaladas ou planejadas para futura implantação, conforme cronograma apresentado no EIA.

PROGRAMAS AMBIENTAIS E
MEDIDAS
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Os programas ambientais são os meios pelos quais as medidas mitigadoras e medidas compensatórias de impactos ambientais
são aplicadas visando a redução, eliminação ou compensação dos impactos negativos provenientes da implantação, operação,
ampliação ou até mesmo desativação de determinado empreendimento. São complementos dos estudos e avaliações ambientais.

Implantação e Manutenção de Cortina Arbórea
Como medida mitigadora para os impactos de geração de poeira, ruídos e vibrações,
a cortina vegetal já existente na Mineração Longa Vida será enriquecida.

Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações
Como maneira de verificar a eficiência das medidas de controle para esses impactos,
se prevê um monitoramento contínuo da qualidade do ar, emissão de ruídos e
vibrações, de forma que sempre que os valores ultrapassarem o estipulado pela
legislação, as medidas mitigadoras deverão ser revistas e reforçadas.

Plano de Gerenciamento de Resíduos
O Plano de Gerenciamento de Resíduos garante que cada resíduo gerado pelo
empreendimento seja classificado junto à legislação de referência, armazenado e
destinado adequadamente, seguido as premissas da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
Ressalta-se que a Mineração Longa Vida já tem um Programa de Gerenciamento de
Resíduos aprovado pelos órgãos ambientais e que relatórios anuais da eficiência do
programa são enviados à CETESB.

PROGRAMAS AMBIENTAIS E
MEDIDAS
Programa de Acompanhamento Espeleológico
Durante a ampliação a cava, haverá aplicação de um procedimento para retirada da
camada de estéril chamado de decapeamento. Durante essa retirada de terra, existe
a possibilidade de surgirem cavidades subterrâneas (cavernas). Dessa forma, se
prevê uma programa de acompanhamento espeleológico para o monitoramento da
existência dessas cavidades durante a ampliação e operação da mineração.

Programa de Acompanhamento e Resgate Paleontológico
Assim como o programa de acompanhamento espeleológico, o programa de
acompanhamento e resgate paleontológico tem por finalidade se monitorar possíveis
surgimento de fósseis.
Caso registros fossilíferos sejam detectados, os devidos órgãos responsáveis pela
proteção do material serão acionados e o resgate do material será feito para posterior
envio para museus ou instituições de pesquisa e ensino.

Programa de Controle do Tráfego
O Plano de Controle do Tráfego visa o cumprimento das normas de mineração para
circulação em área interna da mina, assim como a proteção do trabalhador e a
mitigação de impactos relacionados aos ruídos, vibrações e emissão de poeira.
O controle da velocidade dos caminhões tem por finalidade, ainda, preservar a fauna
silvestre no entorno da Mineração Longa Vida, de maneira que a velocidade reduzida
das máquinas e caminhões diminuem a possibilidade de atropelamento da fauna.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E
MEDIDAS
Programa de Resgate da Fauna Silvestre
Cumprindo o disposto na Resolução SMA 22 de 30 de março de 2010, a supressão
da vegetação ocorrerá de maneira gradativa no sentido do fragmento vegetal
remanescente, de modo que a fauna consiga fugir para essas áreas de mata
momentos antes do corte das árvores.
Complementando essa medida, será realizado um resgate por biólogos especialistas
no manejo da fauna silvestre. O resgate ocorrerá dias antes da supressão, durante o
corte da vegetação e após a queda das árvores.
Todos os animais resgatados serão soltos em áreas seguras.

Monitoramento da Fauna Silvestre
Complementando as atividades de resgate, será realizado um programa de
monitoramento, de maneira a verificar a adaptação da fauna às novas áreas de vida.
O monitoramento será dividido em três momentos, sendo o primeiro deles antes da
supressão da vegetação, durante o corte das árvores e após o encerramento dessa
atividade.

Programa de Supressão da Vegetação
O programa de supressão visa dimensionar as frentes de supressão (quantidades de
equipes trabalhando no corte), delimitação das áreas, planejamento do corte,
alinhamento das atividades com as equipes de fauna, resgate de vegetação (se
necessário), preparo da madeira para destinação final e a destinação da lenha
propriamente dita.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E
MEDIDAS
Programa de Comunicação Social
A Mineração Longa Vida prevê a manutenção de um programa de comunicação social
promovendo conhecimento da população acerca das atividades da empresa,
implantação de um boletim eletrônico interno contendo um resumo do andamento dos
programas ambientais para conhecimento dos colaboradores e outras ações
complementares.

Programa de Compensação Ambiental
O Programa de Compensação Ambiental visa compensar o corte da vegetação
segundo a legislação vigente (Resolução SMA 07 de 18 de janeiro de 2017), bem
como a compensação prevista pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, conhecida
como SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, ou simplesmente PRAD, é onde
se prevê a recuperação de toda a área após o encerramento das atividades da
mineradora. O PRAD tem por finalidade fazer com que a área retorne para a situação
o mais próximo possível das características originais da área.
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PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES
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O presente Estudo de Impacto Ambiental refere-se à ampliação da jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida,
identificada pela poligonal ANM n° 820.530/1984, situado no município de Nova Campina – SP, cuja vida útil prevista é de 87,15
anos.
A ampliação do empreendimento prevê a interferência em uma área total de 12,33 ha, sendo que 0,85094 ha desse montante,
será objeto de supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração e 6,47110 ha em estágio médio. A ampliação não
prevê interferência em Áreas de Preservação Permanente ou o corte de árvores isoladas.
O inventário da vegetação realizado por meio de levantamentos primários e secundários, revelou um total de 54 espécies, sendo
que nenhuma delas é considerada como ameaçada de extinção.

O levantamento faunístico, realizado por meio de campanhas sazonais, resultou em um total de 141 espécies detectadas, sendo
22 anfíbios e 7 répteis, 103 de aves e 9 de mamíferos. Ressalta-se que, dentre as espécies inventariadas, apenas Spizaetus
tyrannus (gavião-pega-macaco) recebe o status de ameaçada de extinção, conforme a Decreto Estadual nº 63.853 de 2018.
Durante os levantamentos de campo, não foram encontradas cavidades subterrâneas, sítios arqueológicos, sítios paleontológicos,
bens materiais e imateriais protegidos ou mesmo áreas prioritárias para conservação, cujo empreendimento possua potencial para
interferir negativamente.
A avaliação de impactos ambientais revelou que todos os possíveis impactos relacionados a atividade minerária são mitigáveis
e/ou compensáveis. Ressalta-se que as devidas medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e voltadas ao monitoramento,
são previstas nos planos e programas ambientais, disponibilizados no Estudo de Impacto Ambiental.
Dessa maneira, a equipe técnica responsável pelo presente Relatório de Impacto Ambiental, recomenda sua aprovação e a
emissão da Licença Ambiental Prévia para o projeto de ampliação da atividade de extração de filito da Mineração Longa Vida
Ltda., no município de Nova Campina, Estado de São Paulo.
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