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APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado pela Multiam-
biente Consultoria Ltda. e é parte integrante do processo de licenciamento ambien-
tal da ampliação da área de lavra de argila da empresa Barra do Tietê Comercial 
e Serviços Ltda. (BTC), em uma área localizada no município de Rio Claro (SP).

O RIMA é uma publicação que resume os resultados obtidos em um estudo am-
biental denominado EIA (Estudo de Impacto Ambiental). Este estudo foi elaborado 
de acordo com a legislação vigente e respeitando as orientações da CETESB – Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo, registradas em um Termo de Referência 
específico (Parecer Técnico nº 366/2016/IE), emitido quando a empresa iniciou o 
processo de licenciamento ambiental desta atividade, a partir de uma consulta prévia 
a este órgão que gerou o processo CETESB nº 056/2016.

O EIA é um estudo bastante extenso e detalhado, contendo uma série de infor-
mações técnicas, análises e outros dados necessários para a avaliação ambiental do 
projeto. O RIMA, por sua vez, sintetiza estas informações em uma linguagem mais 
acessível e de forma didática para a população, permitindo sua participação mais 
efetiva ao longo do processo de licenciamento.

Neste relatório, são apresentadas as características da atividade para a qual se 
pretende obter as licenças ambientais, um panorama geral do diagnóstico ambien-
tal da região, a avaliação dos impactos ambientais potenciais desta atividade, as 
medidas necessárias para evitar ou minimizar impactos negativos, compensações 
ambientais, bem como o plano de recuperação da área que será impactada. 

O principal objetivo do RIMA é garantir à população o acesso às principais 
informações acerca do projeto, seus impactos ambientais e propostas da empresa, 
de forma clara e simples, de modo que o processo de licenciamento ambiental possa 
ocorrer com transparência.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: O EIA | RIMA

EIA|RIMA é a sigla que se dá para Estudo de Impacto Ambiental | Relatório de 
Impacto Ambiental. Apesar de se tratarem de dois documentos distintos, são partes 
integrantes de um mesmo estudo. O EIA é o instrumento utilizado para a Avaliação 
de Impactos Ambientais de empreendimentos, documento necessário para a obten-
ção das licenças ambientais. A exigência deste estudo surgiu pela publicação da Re-
solução Conama nº 001 de 1986, que estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração 
de EIA | RIMA e sua apresentação para aprovação junto aos órgãos ambientais, para 
atividades causadoras de impacto ambiental.
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O EIA é um estudo extenso e bastante detalhado, que compila, em um docu-
mento, dezenas de relatórios, informações e uma base de dados extensa, elaborados 
por uma equipe multidisciplinar, ou seja, formada por profissionais especialistas 
em diversas áreas (como biólogos, geólogos, engenheiros, geógrafos, arqueólogos 
e outros), e que tem dentre os tópicos principais:

I. Justificativas para implantação do empreendimento;
II. Estudo de alternativas (tecnológicas, locacionais e alternativa 

zero);
III. Aspectos legais e institucionais relativos ao empreendimento;
IV. Compatibilidade com políticas, planos e programas governa-

mentais e projetos colocalizados;
V. Caracterização detalhada da atividade planejada;
VI. Definição das áreas de influência do projeto;
VII. Diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico;
VIII. Avaliação dos impactos ambientais potenciais e proposição de 

medidas mitigadoras, de monitoramento e controle;
IX. Programas ambientais;
X. Compensação ambiental;
VII. Plano de recuperação ambiental da área degradada.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento que sintetiza as 
informações do EIA em linguagem acessível ao público geral, ilustrado por mapas 
com escalas adequadas, tabelas, gráficos e outras técnicas de comunicação visual 
de modo que se possa entender de forma clara e didática a atividade proposta, suas 
interferências no meio ambiente, as alternativas técnicas e locacionais e as vanta-
gens e desvantagens de sua implantação, bem como a proposta da empresa para 
gestão ambiental do projeto.

BARRA DO TIETÊ COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA: CONHECENDO A EMPRESA

A Barra do Tietê Comercial e Serviços Ltda. (BTC) é uma empresa de mine-
ração, que realiza a atividade de extração de argila (utilizada na fabricação de pisos 
e revestimentos cerâmicos) há mais de 40 anos (desde 1977) e é uma das grandes 
fornecedoras de matéria prima para as indústrias cerâmicas de Rio Claro e região.

Durante todos estes anos de operação, sempre foi premissa da BTC estar total-
mente regularizada perante os órgãos que regulamentam a atividade de mineração, 
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cumprindo todas as exigências e obrigações ambientais e exercendo sua atividade 
de acordo com as licenças ambientais e demais autorizações no âmbito municipal, 
estadual e federal, necessárias ao seu funcionamento. 

QUAL É O OBJETIVO DA EMPRESA

A partir deste estudo ambiental (EIA) a empresa tem como objetivo obter as 
devidas licenças ambientais para ampliação da área de lavra de seu empreendi-
mento minerário de Rio Claro, SP. Tendo em vista que a exaustão da jazida em 
operação ainda não ocorreu e está prevista para aproximadamente 7 anos (ou seja, 
final da vida útil das reservas minerais que a empresa tem autorização para lavrar 
atualmente), e devidos aos trâmites burocráticos e tempo necessário, a empresa 
iniciou o processo de licenciamento ambiental para ampliação de uma área de lavra 
de 306,94 ha, dividida em 6 cavas (contendo uma reserva lavrável calculada em 
aproximadamente 65 milhões de toneladas de argila), o que permitirá aumentar a 
vida útil em 69 anos, garantindo a continuidade do empreendimento, a manutenção 
das atividades no local e o fornecimento de matéria prima para as indústrias cerâ-
micas da região.

A área de ampliação localiza-se integralmente dentro dos limites da poligonal 
autorizada pela ANM – Agência Nacional da Mineração, com número de processo 
DNPM/ANM 820.987/1995.

Todas as demais características do empreendimento atualmente licenciado, 
como volume de produção (média de 80 mil toneladas / mês), atividades de bene-
ficiamento, transporte e equipamentos serão mantidas sem alteração. Assim, a em-
presa objetiva lavrar em outras áreas objeto de licenciamento quando terminarem 
as reservas das áreas já licenciadas e em operação, sem alteração nos volumes e já 
utilizando os equipamentos e outras áreas licenciadas.

O QUE É MINERAÇÃO?

Mineração é a atividade econômica que promove a extração e o beneficiamen-
to de minerais que se encontram em seu estado natural, nas rochas ou nos solos. A 
importância dos recursos minerais é evidenciada ao longo da história da humanida-
de pela contribuição destas matérias-primas em nosso dia a dia.

Os produtos da mineração estão presentes em inúmeros itens do nosso coti-
diano e em praticamente toda a infraestrutura e comodidade da sociedade moderna. 
Toda a indústria depende, em maior ou menor escala, de produtos gerados a partir 

Sua casa vem da mineração
Além de toda infraestrutura urbana, 
o prédio ou a casa em que você mora 
tem inúmeros produtos provenientes 
de substâncias minerais.
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da mineração, como a indústria cerâmica, siderúrgica, automobilística, tecnológica, 
cosmética e construção civil.

Até mesmo alguns produtos alimentícios, como a água mineral que consumi-
mos, são provenientes da atividade de mineração.

A ARGILA E SEUS USOS

A argila é a principal matéria prima para a fabricação de cerâmica. Ela é utili-
zada desde os primórdios da humanidade para a confecção de diversos itens como 
potes, tijolos, telhas, pisos e revestimentos.

A argila pode ser definida como um material natural terroso de granulação fina 
(apresentando grãos inferiores a 2 µm ou 0,001 mm) e cuja composição química é 
formada por silicatos hidratados (uma classe de minerais), principalmente de alu-
mínio e, por vezes, de ferro e magnésio.

A argila é um material bastante comum na natureza, que pode ser encontrado 
em diversos tipos de depósitos minerais em todas as regiões do Brasil. Há, porém, 
diversos tipos de argila, algumas de maior qualidade ou com características espe-
cíficas para a fabricação de produtos mais nobres, como louça sanitária, pisos e 
revestimentos cerâmicos, cujos depósitos são bastante restritos a formações geoló-
gicas específicas (como no caso da jazida em questão); e outras com menor quali-
dade, normalmente encontradas em várzeas de rios e utilizadas para a fabricação de 
produtos mais rústicos como tijolos ou telhas “de barro”.

As argilas da Formação Corumbataí, em Rio Claro-SP, possuem característi-
cas que as diferenciam das demais argilas como as encontradas em Santa Catarina. 
Suas propriedades mineralógicas, granulométricas e plásticas permitem um ganho 
de produtividade muito importante no processo industrial, que utiliza a moagem a 
seco para o preparo da matéria prima, diferentemente de outras argilas que deman-
dam processamento a úmido, em operações mais complexas, caras e ambiental-
mente mais impactantes.

O MUNICÍPIO DE RIO CLARO E A VOCAÇÃO 
CERÂMICA

A existência de abundantes reservas de argila de qualidade na região, boa in-
fraestrutura, proximidade do mercado consumidor, capacitação de trabalhadores e 
empresários proporcionou a instalação de indústrias ceramistas no município da 
região de Rio Claro-SP a partir de 1970, principalmente por iniciativa de famílias 
de imigrantes italianos e portugueses.
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Argilito das jazidas da BTC  
em seu estado natural

Argila já desagregada pronta  
para comercialização
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Polo Cerâmico de Santa Gertrudes
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A vocação para este setor tomou maiores proporções com a criação nesta época 
do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, formado pelos municípios de Rio Claro, Cor-
deirópolis, Ipeúna, Iracemápolis e Santa Gertrudes, incluindo a indústria cerâmica, de 
mineração e parque industrial especializado na produção de pisos e revestimentos. 

Esta concentração geográfica de empresas e instituições que se relacionam em um 
setor particular é definida como um Arranjo Produtivo Local (APL). O APL de Santa 
Gertrudes se diferencia de outros brasileiros, como o de Criciúma, pela adoção de tec-
nologias de produção via seca, representando, aproximadamente, 70% da produção e 
atendendo às faixas de consumo mais populares. O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes 
se insere no contexto da APL de Santa Gertrudes, que inclui a indústria cerâmica, de 
mineração e parque industrial especializado na produção de pisos e revestimentos.

Mais tarde, os ceramistas diversificaram os produtos passando a confeccionar 
tubos e pisos extrudados não esmaltados, ganhando popularidade. Já na década de 
1980 apareceram inovações tecnológicas no processo de moagem e prensagem a 
seco, e no início dos anos 1990 começa uma época de modernização das plantas, 
aparecem leis ambientais mais rigorosas e consumidores mais exigentes.

A produção de telhas pouco a pouco foi cessando e o setor passou a se espe-
cializar na produção de cerâmica de revestimento. O polo cerâmico chega à fase de 
maturidade no início dos anos 2000 e com essa especialidade congrega mais de 30 
empresas cerâmicas, sendo responsável por uma produção de 576 milhões de m2 de 
placas cerâmicas em 2014 e 641 milhões em 2015, sendo que esse valor correspon-
de a 90% da produção paulista e a 64% do total da produção brasileira, o que lhe 
confere a projeção de maior polo produtor cerâmico das Américas.

O progresso do polo atraiu novas indústrias e, dessa maneira, aumentou a pro-
dutividade e competividade entre elas, melhorando a qualidade e lançando produtos 
diferenciados para atingir o mercado externo. Em 2017, o Brasil exportou para 111 
países, cujos principais destinos eram América do Sul, América Central, América 
do Norte e Caribe.
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CONHECENDO A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO 
DA BTC EM RIO CLARO, SP

Para melhor compreender a necessidade do licenciamento ambiental da am-
pliação da área de lavra da BTC, é importante entender como é realizada a atividade 
de mineração e quais são as principais operações unitárias.

Para o depósito mineral em questão (denominado de argilitos) é empregado 
um método denominado desmonte mecânico a céu aberto por bancadas em meia 
encosta e em cava. Este método é adotado por conta das características da jazida 
(depósitos sedimentares horizontais ou sub-horizontais friáveis, que desagregam 
facilmente) que apresenta boas condições de suporte e possibilidade de desagrega-
ção por escavação mecânica, ou seja, pela utilização de máquinas como retroesca-
vadeiras e pás carregadeiras.

A atividade de extração mineral nas frentes de lavra da BTC inicia-se com a 
remoção de uma camada de estéril (solo orgânico e material que não possui interes-
se econômico). Esta camada, constituída de um material arenoso, possui espessura 
variável na jazida, com média de aproximadamente 2 metros na região. O material 
estéril é transportado para áreas que já foram lavradas e estocado em pilhas para 
posterior reutilização em atividades de recuperação ambiental, com objetivo de re-
composição do perfil topográfico. Esta operação, chamada de decapeamento, tem 
como finalidade expor o minério (argilito) para a lavra.

Frentes de lavra da BTC
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A lavra (ou extração do argilito) se dá pelo posicionamento da escavadeira ou 
pá-carregadeira na frente de lavra e remoção por escavação de porções do material 
na seção inferior (no caso da escavadeira) ou de mesmo nível (no caso da pá-car-
regadeira). O minério extraído é carregado em caminhões basculantes e transpor-
tado até os pátios de secagem. A escavadeira avança, então, repetindo o processo 
até a completa exploração da camada argilosa. A extração do minério ocorre sem 
a utilização de explosivos, o que reduz o impacto ambiental e a possibilidade de 
ocorrência de acidentes.

O minério é extraído em camadas horizontais de espessura uniforme, as cha-
madas bancadas, que terão altura de até 10 m, bermas finais com 5 m e inclinação 
de 80° para a face do talude em relação à horizontal. As bancadas, principais com-
ponentes da exploração a céu aberto, devem ser dimensionadas de modo a oferecer 
segurança e produtividade operacional, bem como boa recuperação. Tais parâme-
tros (altura, inclinação, bermas, etc.) são definidos em função das características do 
material e da jazida, do porte das máquinas e veículos de carga e transporte, além 
de parâmetros de segurança adotados no empreendimento.

Após a lavra, a argila deve passar por um processo de secagem e desagregação 
dos torrões antes de ser comercializado para as indústrias cerâmicas. O processo de 
secagem pode ser realizado de duas formas. A primeira forma, e a mais utilizada na 
região, é a secagem ao ar livre. Este método consiste no espalhamento da argila em 
grandes pátios e revolvimento com tratores equipados com grades semelhantes às 
utilizadas na agricultura e destorroadores (espécie de rolo de arrasto). Durante este 
processo, os torrões de argila são fragmentados e o material perde umidade. Quan-
do a argila atingir uma umidade ótima, é realizado o carregamento e transporte para 
pilhas a céu aberto ou galpões de estocagem.

O segundo método é a secagem em equipamentos denominados secadores 
rotativos. Por este método, a argila lavrada passa por grandes cilindros pelos 
quais também passa uma corrente de ar aquecido. O combustível utilizado nes-
tes secadores é o gás natural. Após a secagem, a argila pode ser comercializada 
para as indústrias cerâmicas para ser utilizada como matéria prima no processo 
industrial.

Todo o processo de beneficiamento da argila realizado pela BTC (seja a se-
cagem em pátios ao ar livre ou em secador a gás) já possui as devidas licenças 
ambientais. Desta forma, é importante esclarecer que a atividade a ser licenciada 
objeto deste EIA consiste exclusivamente da ampliação da área de lavra.
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Capeamento estéril que recobre o minério

Pátio de secagem, pilha de estoque  
e galpão de armazenamento de argila
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Instalações da BTC; manutenção, abastecimento, 
refeitório, vestiários e área administrativa

Cava da BTC com detalhe na pilha de material estéril no interior da cava para utilização futura na recuperação ambiental.
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POR QUE AMPLIAR A ÁREA DE LAVRA  
DA BARRA DO TIETÊ?

A ampliação da área de lavra da BTC é condição essencial para a continuidade 
das atividades de mineração pela empresa. As atuais reservas minerais em explora-
ção da empresa (áreas que possuem licença ambiental) estão chegando ao final de 
sua vida útil.

A continuidade das atividades de mineração da BTC na região garantirá o 
fornecimento de argila, matéria-prima fundamental para a indústria cerâmica do 
município e região, além da manutenção dos empregos, de toda uma cadeia pro-
dutiva que depende desta atividade, gerando ainda benefícios econômicos com a 
arrecadação de impostos e recursos financeiros.

A ampliação se dará em área contígua à cava atual da empresa, de modo que 
as instalações, infraestrutura, máquinas e equipamentos, mão de obra e outros pro-
cessos produtivos necessários para o desenvolvimento da atividade permanecerão 
inalterados. Neste contexto, é importante destacar que a continuação da atividade 
no mesmo local é oportuna e desejável (econômica e ambientalmente) quando com-
parada à abertura de um novo empreendimento minerário em área ainda não explo-
rada, que demandaria a instalação de toda uma infraestrutura não existente, gerando 
diversos outros impactos ambientais que poderão ser evitados com a ampliação. 

O mercado consumidor da argila extraída pela BTC, está totalmente instala-
do no município de Rio Claro e região (Polo Cerâmico de Santa Gertrudes). Esta 
proximidade com as indústrias garantem uma sustentabilidade de custos da maté-
ria-prima e do produto final.

Os trabalhos de pesquisa realizados na área de interesse demonstraram que as 
argilas possuem características especiais em termos de granulometria, assembléia 
mineralógica, fácil secagem e alta fusibilidade, o que lhes conferem excelente de-
sempenho cerâmico.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS  
E LOCACIONAIS

Dentre os capítulos iniciais do EIA, o estudo de alternativas tem como obje-
tivo embasar as tomadas de decisão quanto à escolha das áreas onde o empreendi-
mento será implantado (alternativa locacional), das técnicas que serão empregadas, 
ou método de lavra (alternativas tecnológicas) e, num contexto mais amplo, a alter-
nativa zero, ou de não implantação do empreendimento.
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O estudo de alternativas tecnológicas e locacionais é realizado considerando 
diversos cenários, nos quais são avaliados, de forma preliminar os prós e contras 
de cada um, em termos sociais, ambientais, econômicos e de viabilidade técnica - 
operacional. Ao final, a escolha deve privilegiar as alternativas que promovam os 
maiores ganhos econômicos e sociais com os menores impactos ambientais.

A jazida é, por assim dizer, o ativo mais importante de uma empresa de mine-
ração. Os depósitos minerais são formados por milhões de anos a partir da atuação 
de processos geológicos e a matéria-prima é extraída de uma única fonte geológica 
(neste caso, de um conjunto de rochas sedimentares denominado de Formação Co-
rumbataí), que aflora próximo à superfície em regiões restritas. Pode-se dizer que 
um projeto de mineração não possui alternativa a não ser escolher estar localizado 
aonde a jazida está (chamamos esta característica de rigidez locacional), diferente 
de outros projetos de grande impacto, como rodovias, ferrovias ou linhas de trans-
missão, cujo traçado do projeto pode ser alterado de acordo com fatores diversos. 

Numa escala local, entretanto, dentro dos limites da jazida identificada (loca-
lizada nos limites da poligonal ANM/DNPM), é realizada uma série de simulações 
considerando diversos fatores (ambientais, técnicos, econômicos e sociais), com o 
intuito de se definir a localização mais viável do empreendimento que será subme-
tido à aprovação dos órgãos ambientais.

No presente caso, houve um estudo detalhado para que a ampliação da lavra 
minimizasse os impactos ambientais na área, portanto a BTC optou por excluir do 
projeto as Áreas de Preservação Permenente - APPs e seus respectivos cursos hídri-
cos, a supressão de fragmentos de vegetação nativa e árvores nativas classificadas 
em alguma categoria de ameaça ou de grande porte.

Dentre as alternativas tecnológicas que são usualmente empregadas na mine-
ração, o método de lavra a que se apresentou mais viável para este projeto foi o de 
escavação mecânica a céu aberto em bancadas a meia encosta e em cava. Este é um 
método que emprega técnicas simples, já consagrado há décadas nas minerações 
de argila da região e de amplo conhecimento da BTC, que conduz as operações de 
lavra seguindo as melhores práticas e normas técnicas pertinentes, garantindo:

• alta produtividade;
• menor custo operacional;
• melhor seleção e aproveitamento das reservas minerais de interesse;
• Possibilidade de dimensionamento de equipamentos de lavra mais adequados e 

menores;
• maior segurança operacional; e
• maior recuperação da jazida.

A escolha deste método de lavra levou em conta a economicidade do em-
preendimento, os aspectos geológicos da jazida, as características esperadas para 
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o minério e as condições ambientais em que a mineração está inserida. O método 
de lavra a ser utilizado nas frentes de lavra em licenciamento é o mesmo utilizado 
pela empresa nas frentes de lavra que atualmente encontram-se em operação e nas 
demais empresas da região e o mesmo é autorizado pela CETESB.

COMO A ATIVIDADE SE ENQUADRA NAS LEIS 
E NORMAS VIGENTES?

O licenciamento ambiental de uma atividade de mineração prescinde da obten-
ção de vários documentos, certidões e autorizações nas esferas municipal, estadual e 
federal, antes que a mesma esteja apta a ser avaliada. Para tanto, há diversas etapas 
que devem ser cumpridas e, via de regra, um projeto de mineração possui um prazo 
de maturação muito longo (o projeto em questão, por exemplo, teve início em 1995).

No âmbito federal, a atividade de mineração no Brasil é regulada pelo Códi-
go de Mineração instituído pelo Decreto-Lei nº 227/67. A ANM – Agência Nacional 
de Mineração, recentemente criada (em substituição ao DNPM – Departamento 
Nacional da Produção Mineral), é o órgão responsável pela análise, autorização e 
controle da atividade de mineração.

Nesta esfera, a área de interesse da BTC para ampliação da lavra está inse-
rida nos limites da poligonal autorizada pertencente ao processo DNPM/ANM 
820.987/1995. Este processo já superou todas as fases iniciais (pesquisa mineral e 
viabilidade econômica), possui Declaração da ANM atestando que o seu Plano de 
Aproveitamento Econômico está satisfatório e o processo apto a receber a Portaria 
de Lavra (documento final que autoriza a lavra em âmbito federal), bastando para 
isso a obtenção da Licença de Instalação.

No que diz respeito a áreas protegidas, o empreendimento não está inserido em 
nenhuma Unidade de Conservação de Proteção Integral ou áreas envoltórias de bens 
tombados, cujas atividades previstas nestas áreas não incluam mineração. Além dis-
so, o projeto foi totalmente desenvolvido de forma a evitar a interferência em APPs 
(Áreas de Preservação Permanente), cursos d’água ou maciços florestais nativos.

No âmbito estadual, o órgão que deverá avaliar o projeto de licenciamento 
ambiental é a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, órgão 
vinculado à SMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Na esfera municipal, a atividade deve estar de acordo com as diretrizes de orde-
namento territorial e uso do solo estipuladas na lei de zoneamento municipal e mais 
especificamente em seu Plano Diretor. Nestes aspecto, o empreendimento localiza-se 
em Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Rural, do município de Rio Claro, 
SP, zona que permite a atividade de mineração. O documento que atesta esta condi-
ção é a Certidão de Uso do Solo que foi emitida para este projeto específico.
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SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA

N
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LEGENDA

Processo ANM no 820.987/1995

Pontos cotados (m)

Curvas de nível primárias (m)

Curvas de nível secundárias (m)

Taludes

Cursos hídricos perenes

Cursos hídricos intermitentes

Acessos não pavimentados

Área Diretamente Afetada (ADA)

Corpos d’água

Água pluvial

Áreas de Preservação Permanente (APP)

Vegetação nativa

SITUAÇÃO FINAL DA ÁREA

Página: 1069



Página: 1070



ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA E 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL

Página: 1071



Página: 1072



29
29

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO

Para uma análise completa dos impactos sobre o meio ambiente, deve-se antes 
definir as áreas de influência do projeto ou empreendimento. Para este estudo foram 
adotadas três categorias de Áreas de Influência, com proporções distintas, sendo 
elas, da mais ampla para a mais local: Área de Influência Indireta (AII), Área de 
Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). Para cada meio estu-
dado (físico, antrópico ou biótico), a delimitação espacial das áreas de influência 
indireta (AII) e direta (AID) pode variar, de modo a garantir um diagnóstico eficaz 
e uma Avaliação de Impacto Ambiental mais precisa.

A suscetibilidade dessas áreas de influência aos potenciais impactos ambientais 
pode estar relacionada com as diferentes fases do empreendimento, sendo elas de im-
plantação, operação e desativação. As modificações nas condições ambientais podem 
ocorrer devido à inserção de elementos do empreendimento capazes de afetar dire-
tamente as relações físico-químicas, biológicas, sociais e econômicas do ambiente. 

Área de Influência Indireta (AII)
A Área de Influência Indireta (AII) é a área que possui maior extensão terri-

torial, apresentando abrangência regional. É considerada como o território sujeito 
a alterações em virtude de consequências ou efeitos secundários ou difusos do em-
preendimento.

Para o meio físico, a AII foi estabelecida a partir das características topográ-
ficas e hidrológicas da região, adotando-se como recorte geográfico a bacia hidro-
gráfica do rio Corumbataí. Para o meio biótico, a AII foi traçada abrangendo parte 
da bacia hidrográfica do rio Corumbataí, mas considerando também na definição de 
seus limites, barreiras ecológicas naturais e antrópicas (estradas e rodovias). Para 
o meio antrópico, a AII considerada foi o município de Rio Claro, uma vez que 
os parâmetros de interesse, tais como mão de obra, rota de escoamento e mercado 
consumidor, concentram-se em seu território.

Área de Influência Direta (AID)
A Área de Influência Direta (AID) é a porção do território que pode ser afetado 

pelas consequências diretas das alterações provocadas pelo empreendimento (é o 
espaço onde se revelam as consequências diretas dos efeitos primários).
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Para os meios físico e biótico, a AID considerada foi a mesma, delimitada 
a partir de um raio de 3 km do entorno dos limites do polígono autorizado pelo 
processo DNPM/ANM 820.987/1995, onde se insere a área de ampliação. Para o 
meio antrópico, a AID foi definida pelo traçado de 4 setores censitários do IBGE 
(354390715000001, 354390715000002, 354390715000003 e 354390705000226), 
onde o empreendimento tem maior influência social. Estes setores abrangem os 
bairros situados no entorno da mineração.

Área Diretamente Afetada (ADA)
A Área Diretamente Afetada (ADA) é o território no qual o empreendimento 

se insere fisicamente e, portanto, onde as alterações são provocadas por intervenção 
direta do empreendimento (é o espaço de manifestação direta da relação causa-efei-
to, ou efeitos primários).

A ADA é a mesma para todos os meios estudados, e corresponde aos limites da 
área de lavra a ser ampliada, com 306,94 ha.

Plantio de cana-de-açúcar  
na Área Diretamente Afetada
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO MEIO BIÓTICO

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO MEIO FÍSICO

MAPA DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA DO MEIO FÍSICO

LEGENDA

Área de Influência Indireta (AII)

Área de Influência Direta (AID)

Área Diretamente Afetada (ADA)

N
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MAPA DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA DO MEIO BIÓTICO

LEGENDA

Área de Influência Indireta (AII)

Área de Influência Direta (AID)

Área Diretamente Afetada (ADA)

N
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MAPA DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA DO MEIO ANTRÓPICO

LEGENDA

Área de Influência Indireta (AII)

Área de Influência Direta (AID)

Área Diretamente Afetada (ADA)

N
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O Diagnóstico Ambiental tem como objetivo caracterizar o local e a região 
onde o empreendimento será implantado. É o capítulo mais extenso de um EIA, 
pois envolve dezenas de estudos e projetos conduzidos por profissionais de diver-
sas áreas e a compilação de grande quantidade de dados primários (coletados em 
campo) e secundários (pesquisa bibliográfica).

Através do Diagnóstico Ambiental, são apresentadas as informações sobre os 
principais aspectos dos meios físico (solo, ar, águas), biótico (fauna, flora e as áreas 
protegidas) e antrópico (uso do solo, infraestrutura, qualidade de vida, economia, 
etc.) passíveis de alterações diretas ou indiretas em decorrência do empreendimen-
to, em suas fases de planejamento, implantação e operação.

Meio Físico
O meio físico corresponde ao substrato onde a vida se desenvolve, sendo cons-

tituído por atmosfera, águas superficiais e subterrâneas, solos e rochas.
O estudo do meio físico é realizado em diferentes disciplinas, em função de 

abordagens específicas e variados graus de complexidade. Os principais temas 
abordados são:

• Clima (temperatura, pluviometria, umidade do ar, insolação, evaporação e ventos);
• Geologia (tipos e associações de rochas e demais componentes geológicos);
• Geomorfologia (formas de relevo);
• Paleontologia (estudo dos fósseis);
• Espeleologia (estudo das cavernas e cavidades subterrâneas);
• Pedologia (tipos de solos);
• Geotecnia (estabilidade das rochas e demais elementos geológicos);
• Hidrografia (características da rede de drenagem);
• Hidrogeologia (comportamento da água subterrânea); e
• Qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Clima
O clima na área de estudo é marcado por uma transição entre dois tipos: clima 

subtropical de inverno seco com verão quente e clima tropical com inverno seco.
No município de Rio Claro, as médias de temperatura e pluviosidade apontam 

para duas estações bem definidas: inverno seco, com temperaturas médias próxi-
mas a 18° C e precipitações em torno de 50 mm/mês; e verão quente e chuvoso, 
com temperaturas médias próximas a 23° C e precipitação média de 175 mm/mês.

Definição de Meio Ambiente
Segundo definição da CETESB, meio 
ambiente, sistema ecológico, ou ainda 
ecossistema, constituem um conjunto 
de elementos e fatores indispensáveis 
à vida. Qualquer unidade que inclua 
todos os organismos (meio biótico) 
de uma determinada área interagindo 
com o meio físico, constitui um sistema 
ecológico ou ecossistema, onde há um 
intercâmbio de matérias vivas e não vi-
vas. Sob esta ótica, para se caracterizar 
o meio ambiente, deve-se caracterizar os 
meios físico, biótico e antrópico.
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Geologia
Geologicamente a área de estudo está inserida em uma compartimento geoló-

gico denominado Bacia do Paraná. Nesta região, ocorrem, por ordem cronológica 
das rochas, sedimentos paleozoicos associados ao Grupo Itararé (arenitos e diamic-
titos), às Formações Tatuí (arenitos e lamitos), Irati (folhetos e calcários), e Corum-
bataí (argilitos), seguidos por sedimentos arenosos da Formação Piramboia e Botu-
catu e pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral, de idade Mesozoica, e 
na sequência, por sedimentos aluvionares arenosos cenozoicos presentes nos leitos 
e margens dos corpos d’água. O retrabalhamento de rochas mais antigas durante o 
período Cenozoico deu origem aos sedimentos arenosos da Formação Rio Claro.

Na área em questão predominam os argilitos da Formação Corumbataí que são 
as rochas de interesse da BTC mineração. Em algumas porções da área, ocorrem 
arenitos da Formação Rio Claro recobrindo os argilitos. Esta camada de arenito 
consiste no material estéril que deverá ser removido antes da extração da argila.

Afloramento de argilitos da Formação Corumbataí

Afloramento de argilitos da Formação Corumbataí
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Processo ANM no 820.987/1995

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área urbana

Corpos d’água

Cursos hídricos perenes

Cursos hídricos intermitentes

Seção geológica

Falha definida, inferida, encoberta

Dique de diabásio

Caminhamentos realizados em campo

Pontos com afloramentos de rocha descritos em campo

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS (Garcia et al., 2000)

LEGENDA

Cenozoicos
Depósitos Aluvionares
Sedimentos arenosos, argilosos, siltosos, cascalheiras e turfas associadas a sistemas fluviais, depositados em planícies de inundação, fundos de canal 
e margens
Formação Rio Claro
Cascalho, areia, argila, lamito; ambiente continental fluvial meandrante
Mesozoicos
Formação Serra Geral
Derrames tabulares de lavas predominantemente basálticas, com rochas intermediárias a ácidas e arenitos da Formação Botucatu associados.  
Ao topo, vesículas preenchidas (quartzo, zeólitas, calcita, calcedônia, ametista, entre outros) ou não
Paleozoicos
Formação Corumbataí
Siltito argiloso, folhelho siltoso, com lâminas descontínuas de arenito calcário micrítico e microesparítico, maciço ou laminado; sucedidos por arenito, 
interlaminação entre arenito, siltito e argilito, siltito arenoso, calcário micrítico e marga; ambiente marinho a shoreface (transicional)
Formação Irati
Folhelho, siltito e argilito cinza escuro; calcário, marga e folhelho betuminoso com fósseis de répteis mesossaurídeos; ambiente marinho, com 
decantação em profundidades, abaixo do nível de ação das ondas, períodos de estratificação da coluna de água ou com influência de tempestades
Formação Tatuí
Siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho; lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos discoides; cor cinza e cinza 
esverdeada, amarelada quando alterados; ambiente marinho raso
Grupo Itararé-Indiviso
Arenito, tilito, siltito, folhelho, ritmito, conglomerado e raras camadas de carvão; ambiente glácio-marinho
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MAPA GEOLÓGICO DA AID

N
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Paleontologia
Os registros paleontológicos são importantes para o entendimento da evolução 

do planeta. Além da importante contribuição acadêmica, o conhecimento trazido pelo 
estudo dos fósseis também auxilia na interpretação do contexto geológico das ocor-
rências minerais. Dada essa importância, é necessária a realização da avaliação das 
potencialidades paleontológicas a partir de estudos bibliográficos e dados de campo.

Nos domínios da AID não existem ocorrências fossilíferas registradas na Base 
Paleo GeoSGB/CPRM (banco de dados oficial que compila as informações sobre 
registros fossilíferos cadastrados). Assim, na etapa de verificação in loco foram 
delimitadas as unidades geológicas potencialmente fossilíferas para execução de 
caminhamentos e coleta de dados diretos. 

Na região de Rio Claro, ocorrem as rochas da Formação Irati (calcários e fo-
lhelhos) conhecidas pelo rico conteúdo fossilífero. Entretanto, na área objeto deste 
licenciamento, a unidade geológica de interesse são os argilitos da Formação Co-
rumbataí sobrepostos por sedimentos arenosos da Formação Rio Claro, unidades 
geológicas separadas cronologicamente por milhões de anos, que possuem poten-
cial fossilífero pequeno. Nos afloramentos visitados e nas cavas existentes nas áre-
as de mineração de argila não foram verificados indícios ou registros fósseis.

Espeleologia
A espeleologia é o estudo das cavernas e cavidades subterrâneas. O diagnós-

tico do potencial espeleológico é essencial para identificar as unidades geológicas 
propícias à ocorrência de cavidades subterrâneas naturais e feições morfológicas 
que possam indicar áreas de carste (que podem conter cavernas). Cavidades na-
turais ou cavernas podem se desenvolver em diversos tipos de rocha, sendo mais 
comuns em formações calcárias, e menos comuns, em arenitos ou rochas graníticas.

Assim, o estudo da geologia e das formas de relevo em escala de detalhe foi 
desenvolvido a partir da identificação de formações com rochas carbonáticas (For-
mação Irati) e areníticas (Grupo Itararé). Nessas regiões buscou-se por feições mor-
fológicas associadas ao exocarste, domínio geomorfológico que reúne as feições 
cársticas superficiais, como dolinas, vales cegos, sumidouros, paredões e lapiás.

Complementarmente, foi realizado um levantamento com base nos dados 
do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), instituído pela 
Resolução CONAMA n° 347/2004, desenvolvido pelo CECAV/ICMBio e apoia-
do no modelo conceitual-metodológico da Base CAVE do Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM. 

Nesse levantamento constatou-se que as ocorrências de cavidades subterrâ-
neas cadastradas mais próximas da AID estão localizadas cerca de 10 km a oeste, 
na Serra de Itaqueri. Essas cavernas desenvolveram-se nos arenitos das formações 
Pirambóia e Botucatu, um tipo de carste mais raro. 
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Tendo em vista que as rochas de interesse estão associadas aos argilitos da For-
mação Corumbataí, e não ocorrem na área arenitos da Formação Pirambóia e Botu-
catu ou calcários, o potencial espeleológico é considerado como praticamente nulo.

Geomorfologia e caracterização do relevo
O relevo da região é caracterizado por colinas a morros médios, sendo que a 

maior parte dos cursos d’água presentes entre os morros estão bem escavados for-
mando vales em algumas regiões. A variação do relevo na AID e ADA é suave, com 
inclinações que dificilmente alcançam 10% e altitudes que ficam entre 550 e 650 m.

Solos e pedologia
Nas áreas de estudo ocorrem predominantemente solos podzólicos vermelho-

-amarelos (argissolos) e latossolos vermelho-amarelos. 
Os argissolos são mais presentes, com níveis mais expressivos de coloração 

vermelho-amarela e textura silto-argilosa, com seu nome derivando da presença 
de uma camada subsuperficial com maior concentração de argila do que as outras. 

Os latossolos, também vermelho-amarelos, possuem diferentes graus de de-
senvolvimento, ocorrendo de forma rasa ou profunda, normalmente em escala mé-
trica e estão associados aos arenitos da Formação Rio Claro.

Geomorfologia característica da região

Perfil pedológico da região
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Processo ANM no 820.987/1995

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área urbana

Corpos d’água

LEGENDA

Cursos hídricos perenes

Cursos hídricos intermitentes

Curvas de nível (m)

Pontos de controle de geomorfologia

FORMAS DE RELEVO (Garcia et al., 2000) 
Relevo de degradação em planaltos dissecados
Relevo colinosos
Colinas amplas
Predominam interflúvios com áreas superiores a 4 km2, topos extensos e aplainados e vertentes com perfis retilíneos a convexos. 
Drenagem de baixa densidade, padrão subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e presença eventual de 
lagoas perenes ou intermitentes
Colinas médias
Predominam interflúvios com áreas de 1 a 4 km2, topos aplainados e vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média 
a baixa densidade, padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais interiores restritas e presença eventual de 
lagoas perenes ou intermitentes
Relevo de morrote
Morrotes alongados e espigões
Predominam interflúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a achatados e vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 
Drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados

menor que 500

500 – 550

550 – 600

600 – 650

maior que 650

Hipsometria
(Altitude em metros)

N
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MAPA GEOMORFOLÓGICO DA AID

N
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MAPA PEDOLÓGICO DA AID

N

Processo ANM no 820.987/1995

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área urbana

Corpos d’água

Cursos hídricos perenes

Cursos hídricos intermitentes

Localização dos perfis pedológicos

LEGENDA

Garcia et al., 2000 Embrapa, 2009

Latossolo vermelho-amarelo e latossolo 
vermelho-amarelo em associação

Latossolo vermelho-amarelo e latossolo 
vermelho-amarelo em associação

Podzólico vermelho-amarelo e podzólico 
vermelho-amarelo em associação (Argissolos)

Podzólico vermelho-amarelo e podzólico 
vermelho-amarelo em associação

Pedologia
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Geotecnia
A geotecnia é uma área do conhecimento que abrange a mecânica das rochas 

e dos solos. Usa dados da geologia, geomorfologia, pedologia, clima, uso e ocupa-
ção do solo e outros aspectos para estudar a dinâmica dos materiais componentes 
da crosta terrestre. Riscos geotécnicos são aqueles relacionados às ocorrências de 
movimentos de massa e subsolo, inundações e processos erosivos. 

O diagnóstico da geotecnia deve contemplar a completa caracterização das 
suscetibilidades do terreno onde serão realizadas as atividades previstas a movi-
mentos de massa e outros eventos, bem como auxiliar no projeto de engenharia das 
cavas, acessos e pilhas de material.

Na região predominam áreas com média suscetibilidade a escorregamentos e 
erosão, tendo em vista que o relevo é suave e há áreas de uso agropecuário ou de 
extração mineral que ficam expostas às intempéries.

A maior parte da área proposta para intervenção (ADA) é atualmente ocupada 
por plantios extensivos de cana de açúcar e pastagens. A estas áreas, está associado 
potencial processo erosivo, resultado dos solos descobertos, podendo acarretar em 
escorregamentos, além de carreamento de partículas para os cursos d’água.

Atual frente de lavra da BTC com taludes estáveis
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Para a implantação das futuras frentes de lavra, foi realizada, através do pro-
grama Geoslope 2018, a análise de estabilidade global na sua configuração final. 
Foi considerada uma situação crítica, com maciço muito fraturado e com caracte-
rísticas que possibilitem a rápida ação intempérica e sua transformação em material 
com comportamento tal como os solos, para a qual foram realizados estudos para a 
determinação de seu grau de segurança. 

Os resultados obtidos indicam grau de segurança médio para os taludes estu-
dados, segundo a norma NBR 11.682 (ABNT, 2009). Assim, mantidas as condi-
ções geotécnicas averiguadas, entende-se que os parâmetros operacionais a serem 
utilizados serão suficientemente adequados para garantir a estabilidade estrutural 
e geotécnica do maciço. Após reafeiçoamento da geometria dos taludes e recupe-
ração ambiental, espera-se, ainda, um relevante incremento na estabilidade global 
da cava.

Para o estudo dos taludes das pilhas de solo e material estéril, previstas para 
implantação dentro das áreas já mineradas e em recuperação, o fator de segurança 
obtido foi de 1,337. Este valor também apresenta grau de segurança médio.

Taludes recuperados com material estéril
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Análise de estabilidade global dos taludes da área de lavra  
objeto deste licenciamento

Análise de estabilidade para os taludes da área de deposição  
de solo para recuperação de áreas já mineradas

1.337
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Hidrografia
A área de interesse localiza-se na Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos nº 5 (UGRHI 05), que é uma divisão política baseada na hidrografia. Esta 
unidade é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. A área localiza-se mais especificamente na bacia do rio Corumbataí, que 
pertence à bacia do Rio Piracicaba.

Na AID são identificadas seis microbacias definidas em função de alguns pa-
râmetros, tais como, escoamento da água para os corpos d’água, relação com seus 
afluentes, declividade e área. As 3 principais microbacias dentro das quais o em-
preendimento se localiza são a do córrego dos Cochos, a do rio Passa Cinco e a do 
rio Corumbataí.

Córrego dos Cochos

Rio Corumbataí
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HIDROGRAFIA DA AID

Processo ANM no 820.987/1995

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área de Influência Direta (AID)

Área urbana

Cursos hídricos perenes

Cursos hídricos intermitentes

MICROBACIAS

MB-01

MB-02

MB-03

MB-04

MB-05

MB-06

LEGENDA

N
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Hidrogeologia
A hidrogeologia é a área de conhecimento que relaciona o ciclo hidrológico e 

as águas subterrâneas (hidrologia) com as propriedades físicas e estruturais das ro-
chas (geologia). No estudo da hidrogeologia, procura-se entender as características 
e propriedades hidráulicas do terreno e dos corpos geológicos que serão lavrados, 
para que se possa prever potenciais impactos, como a redução da disponibilidade de 
água, a alteração do fluxo subterrâneo, a interferência em nascentes, entre outros. 

Os estudos evidenciaram que a área apresenta uma camada arenosa correspon-
dente à Formação Rio Claro, que consiste em um aquífero do tipo poroso, livre e 
suspenso em toda sua extensão. É um aquífero raso e com alta correlação com os 
eventos pluviométricos, ou seja, a água pluvial infiltra entre os poros dos grãos de 
areia e se acumula logo acima de uma camada argilosa impermeável pertencente à 
Formação Corumbataí, seguindo o fluxo subterrâneo para os corpos d’água exis-
tentes no entorno da área.

A Formação Corumbataí é classificada como “aquiclude“. Isso significa que 
são rochas muito pobres em água, pois, devido à baixíssima permeabilidade, não 
permite o fluxo da água das zonas de recarga. O fluxo de água neste corpo rochoso 
pode se dar por percolação de pequenos volumes por meio de zonas de fraturas no 
argilito. Tanto é que poços tubulares profundos perfurados nesta formação normal-
mente resultam em baixíssima vazão ou estão secos. Portanto, não se pode conside-
rar a Formação Corumbataí como um reservatório de água subterrânea.

Qual a diferença entre aquífero 
e aquiclude?
Aquífero é um reservatório de águas 
subterrâneas que ficam armazenadas 
em determinados tipos de rocha, porosa 
ou permeável, que permitem que essa 
água possa se mover de um lugar ao 
outro. Podem ser utilizados pelo homem 
como fonte de abastecimento, desde 
que sejam tomados os devidos cuidados 
para que não haja contaminação.
Aquiclude é um termo aplicado para 
definir rochas, que apesar de terem 
uma grande porosidade, possuem uma 
permeabilidade baixa, não permitindo 
que a água flua em seu meio. Estas ro-
chas se comportam como um meio im-
permeável. 

Medição do nível d’água em poço cacimba
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Qualidade do ar
A qualidade do ar está relacionada a dois fatores principais. O primeiro diz 

respeito às fontes emissoras de poluentes, que podem ser estacionárias (indústrias, 
queimas de lixo, etc.) e móveis (veículos automotores e outros). O segundo fator 
está relacionado às características morfológicas ou climáticas de determinada área.

Nesse sentido, a aquisição de dados na atual etapa do licenciamento ambiental 
representa os níveis que atualmente ocorrem nessa área de influência e deverão ser 
utilizados para futura comparação quando da ampliação do empreendimento (i.e., 
valores de background), podendo auxiliar assim na identificação de eventuais mu-
danças de qualidade do ar.

O parâmetro utilizado para o estudo da qualidade do ar foi a poeira em circu-
lação, tecnicamente denominada como Partículas Totais em Suspensão (PTS). Para 
avaliar a qualidade do ar e, posteriormente, controlar a emissão de particulados (poei-
ra), é necessário que se façam medições no entorno da área de interesse, de acordo 
com os padrões vigentes (Resolução CONAMA nº 491/2018). Estas medições são 
importantes para caracterizar o ambiente antes da instalação do empreendimento.

A medição de PTS é realizada por meio de um equipamento denominado 
Amostrador de Grande Volume ou Hi-Vol.

Hi-Vol – equipamento utilizado 
para medição de poeira (PTS)
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A avaliação da qualidade do ar na região de estudo objetivou a identificação das 
principais fontes (fixas e móveis) de emissão de poeira listadas na tabela a seguir:

Tabela - Principais fontes de Material Particulado (PTS) na AID.

Atividade Fonte de Poluição Tipo da Fonte

Cultivo de cana-de-açúcar
Plantio Fixa

Colheita Fixa

Tráfego de veículos Vias não pavimentadas Móvel

Mineração

Escavação Fixa

Carregamento Fixa

Descarregamento Fixa

Transporte Móvel

Beneficiamento Móvel

O Decreto Estadual nº 59.113/13 estabelece os padrões de qualidade do ar, 
considerando fora dos padrões as concentrações de PTS acima de 240 µg/m3 (amos-
tragem em um período de 24 horas, não podendo ser excedido mais que uma vez no 
ano) ou 80 µg/m3 (média geométrica anual).

Adicionalmente, a Resolução CONAMA Nº 03 de 28/06/1990 estabelece os 
critérios para episódios críticos de poluição do ar, estipulando episódios agudos 
(amostragem em um período de 24 horas) e classificando-os conforme os critérios: 
atenção (PTS acima de 375 µg/m3); Alerta (PTS acima de 625 µg/m3) e Emergência 
(PTS acima de 875 µg/m3).

As medições realizadas em dois períodos no ano resultaram em valores de PTS 
entre 61,94 µg/m3 e 146,19 µg/m3, indicando que nas datas das medições a qualida-
de do ar estava satisfatória.

Todavia, considerando o histórico da região do Polo Cerâmico de Santa Ger-
trudes quanto à qualidade do ar, foi dada especial atenção a este parâmetro na aná-
lise de impactos ambientais e medidas de controle.

Qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
Os cursos d’água existentes na AII e AID enquadram-se na classe 2. Atualmen-

te a BTC realiza o monitoramento periódico de águas superficiais em três pontos 
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localizados no córrego dos Cochos, a montante e a jusante da mineração. Também 
é realizado o monitoramento em um quarto ponto, localizado na saída do tanque de 
decantação. 

Para a caracterização da qualidade das águas, foram realizadas complementar-
mente análises de água de dois pontos amostrados no córrego dos Cochos, localiza-
dos a montante e a jusante da área objeto de ampliação de lavra. 

Conforme os relatórios anuais apresentados à CETESB, todos os parâmetros 
analisados estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 
357/2005 e Decreto Estadual 8.468/1976. Isto demonstra que a qualidade da água 
do córrego do Cocho não é alterada pela atividade de mineração e os resultados da 
análise da água lançada após decantação, aliado ao atendimento às normas de con-
trole, indicam que o sistema de tratamento é eficiente.

Os resultados das análises de água nos dois pontos escolhidos dentro do esco-
po deste estudo (a montante e a jusante da área de intervenção proposta) mostram 
que a água atende aos padrões estabelecidos pela legislação e deverão ser utilizados 
como referências para futuros monitoramentos.

Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas e estabelecimento 
de valores de referência para futuras medições, foram coletadas amostras em três 
poços do tipo cacimba localizados dentro da área de interesse (ADA). Os resulta-
dos mostraram que os parâmetros de qualidade das águas subterrâneas atendem 
aos padrões estipulados pela CETESB através da Decisão de Diretoria CETESB  
nº 256/2016/E, de 22/11/2016.

Rio Corumbataí
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LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS 
DE AMOSTRAGEM DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Processo ANM no 820.987/1995

Pontos de amostragem de água superficial

Pontos de monitoramento de água superficial (atual)

Pontos de amostragem de água subterrânea

LEGENDA

N
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Emissão de ruídos
O diagnóstico dos ruídos no ambiente é importante para a avaliação de possí-

veis impactos da mineração no entorno (conforto acústico). Para este levantamento 
é utilizado um equipamento denominado decibelímetro e diversas medições são 
realizadas próximo aos receptores, ou seja, locais no entorno mais susceptíveis ao 
incômodo, como residências, escolas, hospitais, etc., para definição dos valores de 
referência.

Neste contexto, os receptores localizados nas proximidades das fontes emisso-
ras, que poderiam ser afetados são:

• Áreas vizinhas ao empreendimento;
• Concentrações residencias nos limites da AID; 
• Equipamentos urbanos localizados nos limites da AID.

As medições foram realizadas em nove pontos distribuídos na AID, próximo 
à região onde se localizará o empreendimento, em conformidade com os proce-
dimentos estabelecidos na NBR 10.151:2000. Os resultados das medições estão 
dentro dos padrões estabelecidos em comparação aos níveis aceitáveis para cada 
cenário identificado.

Medição de nível de ruído por decibelímetro
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
DOS PONTOS DE EMISSÃO E 
MEDIÇÃO DE RUÍDOS DA AID

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Processo ANM no 820.987/1995

Pontos de medição de ruído

Principais fontes de emissão de ruído

LEGENDA

N
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Meio biótico
O meio biótico também denominado apenas como Biota, é o conjunto de seres 

vivos de um determinado ambiente, podendo se referir a um habitat em particular 
ou até ao conjunto mais amplo de organismos da Terra. São os seres vivos de um 
ecossistema, incluindo a flora, a fauna, os fungos e outros grupos de organismos. 

Para este Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com as exigências atuais 
dos órgãos ambientais, devem ser caracterizadas a flora e a fauna em suas subdi-
visões de vertebrados (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) e as áreas protegidas.

Flora

O diagnóstico da flora de uma determinada região é realizado por biólogos 
com especialidade em botânica e abrange a coleta de dados primários em campo 
e levantamentos secundários a partir de dados bibliográficos, imagens aéreas (de 
satélite e com drone). O levantamento da flora tem como principal objetivo a carac-
terização dos maciços vegetais existentes na área de intervenção direta (ADA) e no 
entorno do empreendimento (AID e AII).

Diagnóstico regional - AII

A cobertura vegetal da região de estudo é caracterizada pela transição dos Do-
mínios de Mata Atlântica e Cerrado. Originalmente antes do avanço da ocupação 
antrópica na região, as fisionomias predominantes eram a Floresta Estacional Se-
midecidual e a Floresta Ombrófila Densa que, ao longo dos anos, foi fragmentada 
devido à expansão da fronteira agrícola associada aos ciclos econômicos da cana-
-de-açúcar e do café e a ampliação da linha férrea no final do século XIX. 

Perosa-rosa (Aspidosperma polyneuron)
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Diagnóstico local - AID
A AID está inserida em uma matriz predominantemente rural, com áreas de la-

voura e paisagens com a presença de remanescentes de vegetação nativa e florestas 
plantadas de origem exótica (eucaliptos). 

Dentre as espécies encontradas, predominam as de caráter secundário, evi-
denciando o histórico de antropização regional proporcionado pela atividade rural. 
No total foram identificadas 133 espécies nas diferentes formações percorridas na 
AID, de acordo com sua representatividade, sendo estas formações: Campo Antró-
pico (23,45%), Vegetação Nativa (15,81 %), Cultura (47,88%), Vegetação Exótica 
(0,63%). Os outros 12,22% correspondem a corpos hídricos, área de mineração, 
áreas desprovidas de cobertura vegetal e áreas de várzea. 

Os estudos mostram a predominância dos estágios inicial e médio de regenera-
ção nos fragmentos de vegetação nativa da AID, apresentando famílias de espécies 
características da Floresta Estacional Semidecidual com eventual ocorrência de es-
pécie características de áreas de transição.

Quadro ilustrativo dos estágios sucessionais de vegetação nativa

Fonte: Esquema adaptado de Forest succession por Lucas Martin Frey, CC BY 3.0; Texto baseado na Resolução 
CONAMA nº 01/94.

Lianas bem desenvolvidas encontradas  
no fragmento de vegetação na AID

Indivíduo jovem de Cedrella fissilis (Cedro-rosa) presente 
no sub-bosque do fragmento de vegetação na AID 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID 
DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO

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

Área Diretamente Afetada (ADA)

Processo ANM no 820.987/1995

Curso hídrico perene

Curso hídrico intermitente

LEGENDA

N

Infraestrutura viária

Infraestrutura viária

Áreas antrópicas não agrícolas

Área desprovida de cobertura vegetal
(área urbana e/ou industrial)

Área de mineração

Áreas antrópicas agrícolas

Cultura

Pastagem

Vegetação exótica

Áreas de vegetação natural

Vegetação nativa

Campo antrópico

Outras áreas

Corpo d’água

Área úmida

Área descoberta
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Inflorescência de Byrsonima intermedia (Murici)  
no fragmento de vegetação na AID

Paisagem rural com predominância da cultura de cana-de-açúcar na AID
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Diagnóstico local - ADA
Durante a fase de estudo de alternativas, uma das premissas foi o menor im-

pacto sobre áreas cobertas por vegetação nativa. Assim, ao se definir a área de am-
pliação, evitou-se intervenção em fragmentos florestais nativos, Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) de curso d’água, árvores isoladas de espécies ameaçadas 
de extinção ou de grande porte. Uma das partes mais sensíveis do levantamento da 
flora é a caracterização da vegetação na Área Diretamente Afetada.

Como resultado, são encontradas na ADA apenas áreas ocupadas com plantio 
de cana de açúcar, pastagens e outros usos antrópicos. Entretanto, foi constatada a 
presença de árvores nativas isoladas, que precisarão ser suprimidas para a amplia-
ção da atividade. Estas árvores, denominadas de “indivíduos arbóreos nativos”, fo-
ram cadastradas e identificadas em 279 indivíduos isolados divididos em 23 famí-
lias botânicas, nenhuma das espécies se enquadra como ameaçada de extinção em 
âmbito estadual (Resolução SMA nº 57/16) e federal (Portaria MMA nº 443/14). 
O cadastramento e classificação destas árvores é importante para a proposição de 
compensação florestal.

Dentro da ADA, foram identificadas três tipologias, sendo elas:

• campo antrópico (totalizando 15,7 ha ou 5,12% da ADA), compostas de peque-
nas propriedades rurais apresentando atividades agrícolas e pecuárias, apresen-
tando cobertura vegetal predominantemente composta por gramíneas, espécies 
arbóreas frutíferas nativas ou exóticas e espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas 
paisagísticas;

• áreas de cultura (totalizando 279,41 ha ou 91,03% da ADA), constituídas ba-
sicamente de cultivo de cana-de-açúcar, apresentando esparsos indivíduos arbó-
reos nativos isolados, em sua maioria remanescentes de períodos anteriores ao 
plantio da cana.

• vegetação exótica (totalizando 1,24 ha ou 0,40% da ADA), composta por um 
pequeno plantio de eucaliptos.

Os demais 3,45% da área são compostos por acessos não pavimentados e car-
readores.

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

Ramo selecionado e fotografado em detalhes para 
identificação

Indivíduo da espécie Znthoxylum rhoifolium 
(Mamica-de-porca) presente na ADA
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TIPOLOGIA
DNPM/ANM (ha) ADA (ha)

EM APP FORA DE 
APP TOTAL EM APP FORA DE 

APP TOTAL

Acessos 0,52 17,57 18,09 0,00 10,59 10,59
Área desprovida de cobertura 
vegetal 0,18 9,14 9,32 0,00 0,82 0,82

Campo antrópico 0,37 0,26 0,63 0,00 0,19 0,19

Cultura temporária 1,43 358,25 359,68 0,00 278,59 278,59

Pastagem 7,89 57,39 65,28 0,00 15,51 15,51

Reflorestamento 3,21 8,88 12,09 0,00 1,24 1,24

Vegetação de área úmida 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00

Vegetação nativa em estágio 
pioneiro de regeneração 0,14 0,80 0,94 0,00 0,00 0,00

Vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00

Vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração 25,01 16,92 41,93 0,00 0,00 0,00

Total 38,75 470,17 508,92 0,00 306,94 306,94

MAPA DA VEGETAÇÃO DA ADA E ENTORNO

Processo ANM no 820.987/1995 – 508,92 ha

Área Diretamente Afetada (ADA) – 306,94 ha

Curso hídrico perene

Curso hídrico intermitente

Área de Preservação Permanente (APP)

LEGENDA

N

QUADRO DE ÁREAS
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FAUNA
O Brasil é formado por seis biomas de características distintas: Amazônia, Ca-

atinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Por este motivo, é um dos paí-
ses que apresenta maior riqueza de espécies de animais do mundo. Também é um 
país que abriga 2 dos 35 hotspots de biodiversidade que existem no planeta, que são 
os lugares com grande variedade de espécies, altos níveis de endemismo e com um 
percentual elevado de perda de hábitat. Os 2 hotspots de biodiversidade existentes 
no país são o Cerrado e a Mata Atlântica, ambos ocorrendo no Estado de São Paulo.

O diagnóstico da fauna na AII foi realizado por meio de dados secundários 
(bibliografia, estudos, e levantamentos disponibilizados por órgãos de meio am-
biente). No caso da AID e ADA, o levantamento foi realizado a partir de dados 
primários (2 campanhas de campo com duração de 10 dias em duas estações do 
ano – seca e chuvosa), coletados por biólogos especialistas em cada grupo faunís-
tico levantado (mamíferos, répteis, anfíbios e aves). Tendo em vista que não há na 
área do empreendimento a existência de corpos hídricos e não está prevista a inter-
venção em cursos d’água, não foi necessário o levantamento da ictiofauna (peixes). 

O levantamento da fauna é realizado por caminhamentos (chamados de tran-
sectos) e registro com câmeras fotográficas, câmeras trap (as chamadas armadilhas 
fotográficas), vocalização de aves, observação de pegadas e outros métodos. Para 
este estudo não foi realizada a captura de nenhum animal.

Diagnóstico regional - AII
A fauna da AII foi caracterizada a partir de levantamento de dados disponíveis 

para o município de Rio Claro e região, como Santa Gertrudes, Ipeúna, Charqueada, 
Cordeirópolis e Iracemápolis, sendo registradas na região 34 espécies de mamíferos 
silvestres, 317 espécies de aves e 44 espécies de anfíbios anuros e 41 de répteis. 

Entre elas, 22 espécies (14 de mamíferos, 5 de aves, 3 de anfíbios e répteis) são 
enquadradas em alguma categoria de ameaça nas listas de espécies ameaçadas de 
extinção no Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/18), nacional (Porta-
ria MMA nº 444/14), e/ou mundial (IUCN, 2018).

Diagnóstico local - AID
Mamíferos

Na caracterização do grupo dos mamíferos foram identificadas 20 espécies, den-
tre as quais gambá-de-orelha-branca, veado, porco-feral, tatu-galinha, tatu-peba, sauá, 
lebrão, cachorro-do-mato, irara, mão-pelada, quati, paca, esquilo e capivara, além de 4 
espécies de animais domésticos. Seis espécies de mamíferos são citadas em ao menos 
uma das listas de espécies ameaçadas de extinção, sendo elas: cateto, tapiti, gato-mou-
risco, lobo-guará, lontra e paca.

Busca ativa em levantamento de fauna

Instalação de câmera trap (armadilha fotográfica)
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Grupo de N. nasua (quati)

Registro do D. novemcinctus (tatu-galinha)

Registro de Procyon 
cancrivorus (mão-pelada)

Registro de Lontra  
longicaudis (lontra)

Grupo de Sus scrofa 
(porco-feral)

Registro de Eira barbara (irara)

Página: 1110



67
67

Aves
Foram identificadas 160 espécies de aves, destacando-se em número de 

ocorrência saíras, sanhaçus, bem-te-vis, guaracavas, joão-de-barro, barranquei-
ros, choquinhas, pica-paus, pombos, rolas e beija-flores. O alto número de aves 
insetívoras, de baixa sensibilidade e generalistas reflete a paisagem predomi-
nante da área de estudo (campos de cultivo de cana-de-açúcar). As espécies 
ocorrem preferencialmente em ambientes abertos e bordas florestais, sendo que 
três delas encontram-se classificadas nas listas de espécies ameaçadas de ex-
tinção: garça-real, pica-pau-rei e papagaio-verdadeiro (Decreto nº 63.853/18).

Com relação ao endemismo (espécies que ocorrem exclusivamente em 
determinado bioma) foram registradas na região dezessete espécies endêmicas 
da Mata Atlântica e duas de Cerrado.

Megaschops choliba  
(corujinha-do-mato)

Mimus saturninus (sabiá-do-campo)

Brotogeris chiriri (periquito-de-
encontro-amarelo)

Aramides saracura com filhote (saracura-do-mato)
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Anfíbios e répteis
Foram identificadas 29 espécies, sendo 23 de anfíbios e 6 de répteis. 

5 das espécies identificadas são consideradas endêmicas da Mata Atlântica 
(Bufonídeo, Hylídeos e Leptodactylídeos), uma espécie registrada é consi-
derada nativo-exótica para o Brasil (lagartixa) e nenhuma delas está presente 
nas listas de espécies ameaçadas de extinção em âmbito estadual e federal.

Boana albopunctata (perereca-cabrinha)

Rhinella schneideri 
(sapo-cururu)

Boana prasina 
(perereca-carará)

Rhinella ornata (sapo-cururuzinho)

Phrynops geoffroanus (cágado-de-barbicha)
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Elachistocleis cesarii 
(sapo-oval)

Tropidurus sp. (Calango)

Physalaemus cuvieri (rã-cachorro)

Dendropsophus nanus 
(pererequinha-do-brejo)

Carcaça de Crotalus durissus (cascavel)

Bothrops jararaca 
(jararaca)
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Diagnóstico local - Área Diretamente Afetada (ADA)
O levantamento realizado dentro da área prevista para a ampliação do empreen-

dimento (ADA) resultou na identificação de 8 espécies de mamíferos silvestres, três 
espécies de anfíbios e uma espécie de réptil. Das 160 espécies de aves registradas 
por toda a área de estudo (ADA e AID), apenas uma espécie ameaçada de extin-
ção foi registrada frequentando a ADA: o papagaio-verdadeiro. As demais espécies 
ameaçadas de extinção registradas na ADA pertencem ao grupo dos mamíferos, sen-
do: o cateto, o gato-mourisco e o lobo-guará. Estas, assim como outros vertebrados 
que possuem grandes áreas de vida, utilizam as áreas de canavial para se deslocar 
entre os fragmentos de vegetação nativa da região em busca de alimento e abrigo.

Áreas protegidas
O levantamento de áreas protegidas permitiu concluir que a ampliação do em-

preendimento não afetará quaisquer Áreas de Preservação Permanente (APPs) de 
curso d’água, Reservas Legais, terras indígenas ou áreas tombadas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou pelo Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). 
Com relação às Unidades de Conservação, nenhuma coincide com a ADA, sendo 
que as UCs mais próximas (APA Piracicaba/Juqueri-Mirim – Áreas 1 e APA Co-
rumbataí/Botucatu/Tejupá) estão inseridas na AID do empreendimento. Já dentro 
dos limites da AII, existe apenas a Florestal Estadual Edmundo Navarro de Andrade.

Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro)

Pegada de Chrysocion brachyurus (lobo-guará)

Puma yagouaroundi (gato-mourisco)  
na armadilha fotográfica

Cariama cristata (seriema) na armadilha fotográfica
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Meio antrópico
Dentro do conceito de meio ambiente, o meio antrópico corresponde a tudo 

que tem relação com o ser humano, com a população e suas interações, como in-
fraestrutura, demografia, limites territoriais, economia, uso e ocupação do solo, 
educação, saúde e outras relações políticas. 

O diagnóstico do meio antrópico é fundamental para entender a inserção do 
futuro empreendimento no contexto sócio-econômico local e regional, bem como 
prever os impactos nesta área.

Economia
O perfil econômico de Rio Claro apresenta concentração de mais de 60,1% da 

participação no valor adicionado no setor de serviços. O setor industrial representa 
39,3% e o setor agropecuário representa de 0,6% a 1,7%. O PIB do município de 
Rio Claro é de R$ 8,5 bilhões e o PIB per capita em torno de R$ 43,9 mil.

Na agropecuária, os cultivos em maior quantidade no município são os de 
cana de açúcar, laranja, limão, milho e tangerina. Em menores quantidades estão 
a mandioca, a manga, o abacate, o arroz, o maracujá, a banana, o café e o feijão. A 
criação de animais no município é bastante diversificada, com a presença de oito 
tipos de rebanhos, entre os quais se destacam as aves e os bovinos.

As atividades produtivas mais representativas para o município de Rio Claro 
são a fabricação dos produtos de plástico, minerais não metálicos, produtos químicos 

Município de Rio Claro
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e alimentícios, representando mais de R$ 400 milhões cada no PIB do município. 
Em seguida aparecem a fabricação de máquinas e equipamentos, produtos de metal, 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, móveis, bebidas e indústria extrativa, 
com mais de R$ 100 milhões cada.

O grupo de minerais não metálicos, no qual se insere o empreendimento, com-
preende a fabricação de vidro em todas as formas e por qualquer processo, e seus 
artefatos; fabricação de produtos cerâmicos ou de barro cozido, de cimento, de 
gesso, calcário ou de materiais semelhantes; aparelhamento e outros trabalhos em 
pedras; beneficiamento de minerais não metálicos quando esta atividade não está 
associada à extração. No caso de Rio Claro este grupo é fortemente representado 
pela extração de argila para a indústria cerâmica e ocupa papel de destaque na eco-
nomia regional.

Com relação à mineração, Rio Claro está associada ao Arranjo Produtivo 
Local (APL) de Santa Gertrudes, que se constitui num vetor avançado de extração 
de argila, produção de produtos cerâmicos, bem como de atividades agregadas. 
Segundo dados da Agência Nacional de Mineração, existem 56 empresas de mi-
nerações na região. O mineral mais presente nos prospectos minerais existentes 
na AII (processos de mineração) é a argila (refratária ou para cerâmica vermelha), 
totalizando 46 processos, reafirmando as características geológicas da região. A 
areia fica na segunda posição com 11,7%. Em menores proporções se encontram 
calcário dolomítico, água mineral e outras substâncias.

Quanto ao número de empregos formais associados à atividade minerária em 
Rio Claro, no ano de 2016 haviam 3.444 postos de trabalho, considerando-se as 
indústrias extrativas e de minerais não metálicos, número que representa 17% do 
total de empregos formais no setor industrial.

Lazer e turismo

Rio Claro possui uma ampla variedade de espaços voltados ao lazer, tais como: 
7 museus, 2 teatros, 8 bibliotecas, 1 centro cultural, 2 projetos culturais, 7 clubes 
sociais e recreativos, 6 centros sociais e recreativos, 5 centros culturais, sala de ci-
nema, além de quase uma centena de praças e parques públicos.

No que se refere ao setor de turismo, o município de Rio Claro pertence à Re-
gião Turística Serra do Itaqueri, constituída por 13 municípios, sendo estes: Águas 
de São Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Pi-
racicaba, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Maria da Serra, São Pedro e 
Torrinha, unidos pelo desenvolvimento do turismo regional.

O circuito Serra do Itaqueri “guarda belezas naturais surpreendentes, com 
uma natureza convidativa às grandes emoções, devido aos inúmeros esportes de 
aventura possíveis de se praticar, dentre eles: rapel, cascading, hiking, passeios 
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náuticos, pesca esportiva, rafting, floating, cachoeiras, tirolesa, canyoning, cam-
ping, mountain bike e motocross”. Nesse contexto, atua a Associação de Desenvol-
vimento do Turismo da Região da Serra do Itaqueri (ADTURSI), que é considera-
da em Rio Claro como de Utilidade Pública Municipal, mediante a Lei Municipal 
nº 4.779/2014.

Esta região oferece uma oferta turística ampla que inclui turismo cultural, ru-
ral, de saúde, de eventos, de natureza, aventura e gastronomia, sendo mais de 30 
atrativos turísticos inseridos nesse contexto. O município de Rio Claro apresenta 
6 atrativos dessas categorias, tais como: a Floresta Estadual Edmundo Navarro de 
Andrade, a Usina Parque do Corumbataí, o Parque Municipal do Lago Azul, o Ba-
lonismo, o Carnaval e a Exposição Nacional de Orquídeas.

Patrimônio arqueológico

O município de Rio Claro faz parte da Mesorregião de Piracicaba, a qual é 
reconhecida pelo seu potencial arqueológico, tendo sido objeto de pesquisas cien-
tíficas desde a década de 70 do século XX. Os primeiros grupos a ocuparem esta 
região deixaram como principal evidência de sua passagem artefatos em pedra 
lascada, associados aos grupos caçadores coletores, os quais tiveram uma intensa 
atividade nesta região. Do ponto de vista espacial, as pesquisas até então realiza-
das identificaram um período de ocupação que remonta ao menos a 7 mil anos, 
onde estes grupos se valeram de uma intensa relação com o meio natural, quer 
seja na exploração dos recursos ou na ocupação dos compartimentos paisagísticos 
existentes.

De acordo com o CNSA (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos) do 
IPHAN, Rio Claro apresenta setenta e um sítios arqueológicos cadastrados.

Na área do empreendimento, foram desenvolvidos trabalhos de prospecção, 
conforme Autorização do IPHAN emitida através da Portaria 8 de 1º de fevereiro 
de 2019, não foram encontrados bens arqueológicos presentes na ADA. Em áreas 
contíguas da própria empresa já licenciadas e em operação não se observaram ves-
tígios arqueológicos, o que corrobora para o baixo potencial arqueológica da área 
objeto de licenciamento.

Em caso de constatação da existência de vestígios arqueológicos durante a 
operação, a empresa conta com o apoio institucional do Museu José Raphael Toscano 
em Jaú, SP, para onde os mesmos serão encaminhados.
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Uso e ocupação do solo

O mapeamento das diferentes classes de uso e ocupação do solo é fun-
damental em estudos ambientais, sobretudo no caso da mineração, pois per-
mite a identificação de locais próprios ao desenvolvimento de determinadas 
atividades humanas, de acordo com sua vocação. Assim, o mapeamento de 
uso e ocupação do solo é uma ferramenta útil na realização do ordenamento e 
planejamento do território, na elaboração de políticas para gestão de recursos 
naturais e, especificamente para a mineração, é uma ferramenta essencial para 
o planejamento da lavra, da recuperação e posterior reabilitação das áreas de 
acordo com o contexto local.

O mapeamento do uso e ocupação do solo da AID foi desenvolvido prin-
cipalmente a partir de imagens registradas por drone e em levantamentos de 
dados em campo. As categorias ou classes de uso e ocupação do solo da AID 
foram definidas com base no Manual Técnico de Uso da Terra do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), da seguinte maneira:

a) Áreas antrópicas não agrícolas
• Área urbanizada
• Área de Mineração

b) Áreas antrópicas agrícolas 
• Culturas
• Pastagem
• Reflorestamento

c) Áreas de vegetação natural 
• Área florestal
• Área campestre

d) Outras áreas
• Corpos d’água
• Área descoberta
• Área úmida
• Acessos
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Culturas (cana de açúcar)

Mineração

Pastagens

Área urbanizada

Área florestal

Reflorestamento
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Área descoberta

Corpos d’água

Área úmida

Área campestre

Acessos
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID

Área de Influência Direta (AID) 
do meio socioeconômico

Área Diretamente Afetada (ADA)

Processo ANM no 820.987/1995

Curso hídrico perene

Curso hídrico intermitente

LEGENDA

N

Infraestrutura viária

Ferrovia

Áreas antrópicas não agrícolas

Área urbanizada

Área de mineração

Áreas antrópicas agrícolas

Cultura temporária

Pastagem

Reflorestamento

Áreas de vegetação natural

Área florestal

Área campestre

Outras áreas

Corpo d’água

Área úmida

Área descoberta

Acessos

Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127)

Cultura permanente

Equipamentos urbanos

Estabelecimento de saúde

Estabelecimento de educação

Linhas de alta tensão
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Gráfico: Distribuição das classes de uso do solo na AID.

Infraestrutura viária e estudo de tráfego
Considerando que a atividade de mineração de argila depende exclusivamente 

de transporte rodoviário para o escoamento de sua produção, é necessária e fun-
damental a caracterização da infraestrutura viária para avaliação dos impactos da 
circulação de caminhões na região e, principalmente, sobre a capacidade de suporte 
do sistema viário.

Na região, a rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127) é a principal rodovia utili-
zada no escoamento do minério. Esta possui jurisdição estadual, sendo sua gestão 
de responsabilidade do DER e, no trecho entre Rio Claro e Piracicaba, é de atribui-
ção da concessionária “AB Colinas”.

Entre a área de mineração da BTC e a rodovia SP-127, são atualmente utilizados 
acessos não pavimentados. O trajeto dos caminhões não atravessa áreas urbanizadas.

A ampliação pretendida não demandará a abertura de novos acessos externos, 
sendo que o transporte será realizado pelas vias que já são atualmente utilizadas 
pela mineração de argila na região. Como não está previsto aumento da produção, 
não haverá incremento do número de caminhões em circulação.

Movimento diário de veículos (MDV)
Para a caracterização do MDV, adotou-se métodos e técnicas que permitiram 

o detalhamento volumétrico e a distinção dos diversos tipos de veículos. A carac-
terização com o tratamento de dados quantitativos e qualitativos, permitiu, além da 
verificação do fluxo de veículos, uma análise distintiva entre veículos de passeio, 
principalmente utilizados por moradores e turistas, e caminhões e equipamentos, 
relacionados ao transporte de produtos diversos como a argila.
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Existem diversos métodos de contagem, mas para este estudo optou-se pela gra-
vação em vídeo como técnica de registro dos dados, já que todos os movimentos di-
recionais que ocorrem simultaneamente podem ser levantados por um só observador. 

As filmagens foram realizadas em 5 pontos por um período amostral de 15 minu-
tos, entre 14h e 18h e entre 10h e 14h, abrangendo todo o período de fluxo de caminhões 
saindo da mineração. Com esse intervalo de registro obtido foi possível extrapolar os 
dados para o restante do dia, traçando-se uma situação extrema de fluxo de veículos. 

Considerando a produção atual em sua capacidade máxima (80 mil toneladas 
por mês), estima-se uma média diária de 186 viagens (ida e volta) da mineração 
para a indústria. Este valor foi utilizado para avaliar a influência da atividade no 
tráfego da região considerando o VDM (Volume Diário Médio) de veículos em da-
dos obtidos neste estudo e em estatísticas disponíveis pelo DENATRAN. Com base 
nestes valores, concluiu-se que a circulação de veículos associados à expedição do 
minério (186 viagens) representa pequena fração do VDM registrado neste levan-
tamento e pelo DER na rodovia Fausto Santo Mauro, principal rodovia estadual 
utilizada no escoamento do minério.

Quanto ao trajeto que interliga a mineração à Rodovia Fausto Santo Mauro, a 
representatividade da circulação de caminhões é maior, entretanto, ainda abaixo da 
capacidade máxima destas vias.

 

Ponto de medição em acesso não pavimentado no 
trajeto à mineração

Registro do ponto de medição na Rodovia Fausto 
Mauro (SP-127)

Ponto de medição na Rodovia Fausto Mauro (SP-127)
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LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS 
DE CONTAGEM DO MDV

N

Processo ANM no 820.987/1995

Área de Influência Direta (AID) – Meio Antrópico

Hidrografia

Rodovias

Principal via de escoamento de minério

Vegetação

Cultura temporária

Cultura permanente

Área de mineração

Aterro sanitário

Pontos de contagem de veículos (MDV)

Ponto de contagem de veículo DER (VDM)

LEGENDA
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Pesquisa de Percepção Socioambiental (PPS)
Para identificar as impressões da população em relação à BTC e à ampliação 

da área de lavra pretendida, foi realizada uma Pesquisa de Percepção Socioambien-
tal a partir de entrevistas com a população local. 

Foram realizadas 73 entrevistas individuais representando uma amostra alea-
tória. Tendo em vista a baixa densidade demográfica dos setores censitários envol-
vidos (17,19 hab/km²), a marca de 73 entrevistas pode ser considerada expressiva 
visto ter abrangido 4,23% da população total residente na AID (1.726 habitantes).

Quando perguntados se conhecem especificamente a BTC, apenas 30% afir-
maram conhecê-la. Sobre a importância da BTC para a região e a sociedade, cons-
tatou-se que 55% reconhecem que há certa importância, sendo que 19% dos entre-
vistados a julgam “muito importante” e 33% apenas “importante”.

Questionados quanto à intensão de ampliar a área de lavra, apenas 7% dos en-
trevistados afirmaram ter conhecimento sobre este planejamento da empresa. Uma 
vez explicada a contextualização do projeto (a ampliação da área de lavra) e das 
razões que levaram a empresa a essa decisão, os entrevistados foram questionados 
sobre o entendimento a respeito desta ampliação e quanto às consequências se posi-
tivas ou negativas, sendo que 43% responderam “sim” (trarão consequências boas), 
34% responderam “não” e 23% não souberam informar. 

Questionados se eram favoráveis à ampliação, 52% afirmaram que sim (con-
cordam com a ampliação do empreendimento), 12% se mostraram contrários e 36% 
declararam ser indiferentes.

Com relação aos problemas ambientais da região, 41% informaram que o des-
pejo de esgoto e lixo nos cursos hídricos é o maior dos problemas. Em seguida, 
aparecem questões associadas às indústrias, cerâmicas e minerações, poeira e ou-
tros representando 14% das citações. Problemas com os canavieiros ou com o uso 
de agrotóxicos foram citados por 11% dos entrevistados.

Quando questionados se a região é considerada “barulhenta” e da percepção 
dos ruídos provenientes da operação da BTC, 70% da população amostrada não 
considera a região barulhenta. Dentre os entrevistados que consideram a região ba-
rulhenta (22 entrevistados ou 30%), 13 associaram de forma genérica às rodovias, 
circulação de máquinas e veículos; 4 à atividade de diferentes mineradoras; 3 ao 
plantio de cana de açúcar; 3 aos ruídos da rotina do bairro; e 1 à circulação de trens. 
Apenas 11% dos entrevistados afirmaram já ter escutado algum barulho proveniente 
da BTC, sendo que a maior parte deles mencionou que o barulho não atrapalha.

Em relação à poeira, a questão inicial perguntava ao entrevistado sobre o co-
nhecimento da origem da poeira na região, ao que 93% afirmaram que sabiam dizer 
a origem da poeira. A respeito da origem específica da poeira, era facultado ao 
entrevistado apontar mais de uma origem. Houve 54 menções a questões de circu-
lação de máquinas, veículos e caminhões em vias não pavimentadas, 28 à atividade 
de mineração, e 10 a atividade canavieira.
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Com relação à questão social, os entrevistados apontaram questões positivas, 
tais como ter bastante emprego, ter tranquilidade, os moradores se relacionarem 
bem, receberem ajuda da prefeitura e haver projetos para as crianças. Em contra-
partida, apontaram alta criminalidade no campo/falta de segurança, precariedade 
das estruturas urbanas, usuários de droga, falta de atendimento de saúde, evasão 
do campo para a cidade, falta de cuidado com o lixo, problemas como vias não 
pavimentadas, buracos nas pistas, falta de manutenção e passagem de ônibus cara.

Pesquisa de Percepção Socioambiental

Pesquisa de Percepção Socioambiental
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IMPACTOS AMBIENTAIS

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é uma ferramenta de planejamento e 
de gestão ambiental adotada em inúmeros países e reconhecida internacionalmente 
como um mecanismo potencialmente eficaz na prevenção do dano ambiental e na 
promoção do desenvolvimento sustentável.

De acordo com a Resolução CONAMA nº 01/86, que regulamenta as avalia-
ções de impacto ambiental, considera-se “impacto ambiental” qualquer modifica-
ção das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, advindas 
de qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que 
direta ou indiretamente afetem: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
as atividades socioeconômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.

O conceito de impacto ambiental está relacionado à ideia de alteração ou efeito 
ambiental considerado significativo ou importante, sendo estes impactos positivos 
ou adversos (negativos). Assim, tomando como base os diagnósticos do meio físi-
co, biótico e antrópico, foi realizada uma previsão e avaliação de potenciais impac-
tos ambientais que a futura ampliação da área de lavra da BTC poderia desencadear. 

Após a avaliação dos impactos ambientais são propostas medidas para evitar a 
ocorrência dos impactos (quando possível), e quando não for possível, são propos-
tas medidas para mitigar (ou reduzir) estes impactos. Neste contexto, são elencadas, 
também, medidas de compensação ambiental.

A avaliação e classificação dos impactos ambientais tem como objetivo prever 
sua magnitude, considerando o empreendimento como um todo, e não apenas o 
impacto isoladamente. A avaliação dos impactos ambientais foi realizada com base 
na Resolução CONAMA nº 01/86, ou seja:

• Natureza - Positivo (P) quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou 
Negativo (N), quando resultar em dano ou perda ambiental;

• Ordem - Direto (D) por decorrência da ação geradora, ou Indireto (In), quando 
consequência de outro impacto ou ação;

• Espacialização - Localizado (L) quando a abrangência é restrita ao local do em-
preendimento e seu entorno imediato, ou Disperso (Ds) quando ocorre de forma 
disseminada no espaço;

• Temporalidade - Temporário (T) quando ocorre em período de tempo definido, 
ou Permanente (Pe), quando se manifesta durante toda a vida útil do empreendi-
mento ou até após o seu encerramento;

• Ocorrência - Imediata (Im) quando desencadeada a ação geradora, ou de Médio 
e Longo Prazos (ML) quando perdura além do tempo de duração da ação; e

• Reversibilidade - Reversível (R) quando for passível de adoção de medidas que 
reestabeleçam a condição ambiental preexistente, ou Irreversível (Ir) quando a 
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alteração não pode ser revertida por ações de intervenção, isto é, controle ou 
mitigação.

Além destes parâmetros, foi estabelecido um sistema classificatório dos im-
pactos ambientais conforme sua “Significância”. Este sistema permite a avaliação 
do impacto ambiental considerando sua importância ecológica e social na dinâmica 
vigente. Tendo em vista ser este um conceito abstrato e ainda pouco discutido ou 
detalhado em bibliografia, foi proposta neste estudo uma sistemática de avaliação 
com o intuito de estabelecer critérios mais objetivos para a análise.

Assim, a Significância foi definida a partir de dois parâmetros sendo eles:

• Magnitude - Grau de incidência de um impacto sobre um fator ambiental se-
gundo a intensidade de transformação da situação anterior do fator ambiental 
impactado, atribuindo-se valor de 0 a 10 conforme a intensidade.

• Relevância - Grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes fatores 
ambientais, relacionando-se estritamente com a relevância da perda ambiental 
(e.g. extinção local de uma espécie e a desapropriação e realocação de famílias) 
segundo sua influência sobre a qualidade ambiental local. Atribui-se um valor de 
0 a 10 para a relevância.

Neste estudo, a Significância de um impacto ambiental foi definida como alta 
ou baixa, a partir da combinação destes dois parâmetros base (relevância e magni-
tude), conforme representação visual da Figura abaixo.

Numericamente, a significância é a soma da magnitude e da relevância, po-
dendo variar numa escala de 0 a 20. Caso a soma seja maior ou igual a 10, classi-
fica-se o impacto como de alta significância. Caso o resultado seja menor que 10, 
classifica-se o impacto como de baixa significância.

Para este projeto, foram identificados os seguintes impactos ambientais por 
meio afetado.
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Meio Afetado Impacto Ambiental

Meio Físico

Intensificação de processos da dinâmica superficial (erosão e outros)

Alteração nas condições geológicas e geotécnicas do terreno

Alteração no fluxo e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas

Degradação da qualidade das águas e do solo

Aumento da capacidade de reservatório de água para abastecimento público

Perda de solo fértil

Esgotamento da capacidade de suporte do meio

Deterioração da qualidade do ar

Meio Antrópico

Aumento do desconforto acústico

Aumento da expectativa da população quanto à ampliação do empreendimento

Esterilização de terras produtivas

Aumento de conflitos de uso do solo

Deterioração da infraestrutura rodoviária local

Piora da percepção da população sobre a paisagem

Manutenção da atividade econômica

Arrecadação tributária e geração de renda

Manutenção da oferta de matéria-prima para a indústria cerâmica

Manutenção da oferta de empregos

Exposição de registros arqueológicos subsuperficiais

Meio Biótico

Perda de cobertura vegetal – Corte de árvores isoladas

Perda de Hábitat

Perturbação e Afugentamento da Fauna Silvestre

MATRIZ DE IMPACTOS
Um dos elementos mais importantes na Avaliação de Impactos Ambientais é a 

Matriz de impactos, que consolida em uma tabela todos os impactos identificados, 
suas classificações e medidas mitigadoras propostas.
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Impactos ambientais previstos

Meio afetado Fase
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Intensificação de processos da dinâmica superficial N D Ds T Im R A

Decapeamento concomitante ao avanço da frente de lavra, no sentido de reduzir a área exposta à ação do intemperismo e direcionamento das águas pluviais para dentro das cavas; Implantação de escada de 
dissipação de energia e caixas para contenção de sólidos carreados pelas águas pluviais; Implantação de sistema de drenagem adequado às intervenções, nas áreas de lavra, a fim de disciplinar o escoamento 
superficial das águas pluviais; Seleção de materiais apropriados à execução e acabamento das obras de terra; Compactação do solo de forma a garantir a estabilidade e segurança das estruturas de terra 
construídas nas cavas exauridas; Revegetação de áreas em recuperação; Implantação do Programa de Monitoramento Geológico-Geotécnico

Alteração nas condições geológicas, geotécnicas e no potencial fossilífero do terreno N D L T M/L R A
Adoção de parâmetros geométricos de taludes compatíveis com as características geotécnicas do maciço rochoso; Decapeamento concomitante ao avanço da frente de lavra; Implantação de sistema de 
drenagem para o correto escoamento superficial das águas pluviais; Uso de materiais adequados para compactação das camadas de solo e material estéril dispostos em pilhas ou utilizados para recuperação de 
áreas já mineradas; Revegetação de áreas em recuperação; Implantação do Programa de Monitoramento Geológico-Geotécnico

Alteração no fluxo e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas N D L Pe M/L Ir A Monitoramento periódico do nível freático; Implantação do Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos.

Degradação da qualidade das águas e do solo N D Ds T Im R A Monitoramento dos parâmetros físicos e químicos dos recursos hídricos e que também possam monitorar a qualidade do solo; Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais e 
Programa de Gestão e Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Aumento da capacidade de reservatório de água para abastecimento público ¬ P D L Pe Im Ir B A água pluvial deverá ser utilizada em atividades de umectação das vias ou irrigação. Para consumo humano a água deverá passar por ensaios laboratoriais de potabilidade

Perda de solo fértil N D L Pe Im R B O solo a ser removido do local será utilizado para recuperação de áreas já lavradas pela empresa. No caso da necessidade de armazenamento temporário do solo o mesmo deverá ser disposto em pilhas de até 2 
m de altura e deverá ser realizado o plantio de gramíneas para preservação das características e nutrientes do mesmo, aumentando a eficácia do seu aproveitamento

Esgotamento da capacidade de suporte do meio N D L Pe Im Ir B A correta implantação das medidas de controle ambiental e o cumprimento do cronograma de recuperação previsto no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) são medidas eficazes para garantir a 
estabilidade ambiental da área e a capacidade de suporte do meio

Deterioração da qualidade do ar ¬ N D Ds T Im R A Umectação das vias de acesso e da praça coletora; Programa de Implantação de Barreira Vegetal; Enlonamento das caçambas dos caminhões; Regulagem e manutenção dos motores a combustão; Substituição 
dos pátios de secagem de argila por tecnologia mais adequada ou por secador já licenciado com filtro de mangas para retenção de poeira; Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar.

Aumento do desconforto acústico ¬ N D Ds T Im R B Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído, manutenção preventiva dos equipamentos de beneficiamento, silenciadores/abafadores de ruído, Manutenção de cortina vegetal que circunda o 
empreendimento já licenciado e Programa de Implantação de Barreira Vegetal nas novas cavas objeto de licenciamento

Aumento da expectativa da população quanto à ampliação do empreendimento N/P D Ds T Im R B Aplicação de um Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental junto aos moradores da região; Desenvolvimento de Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental junto aos colaboradores.

Esterilização de terras produtivas N D L Pe Im R B Estocagem de solo orgânico para posterior utilização na recuperação das áreas; Aplicação do PRAD ao final da vida útil do empreendimento; Aplicação de Programa de Comunicação Social e Educação 
Ambiental junto à comunidade; Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental para orientação dos colaboradores.

Aumento de conflitos de uso do solo N D L T Im R A Tratativas com os superficiários imediatamente após a obtenção da Licença Prévia, buscando-se por acordos vantajosos para todas as partes; Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental junto aos 
moradores da região; Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental para orientação dos colaboradores.

Deterioração da infraestrutura rodoviária local N D Ds T Im R B Orientação de colaboradores nos termos do Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental; Atendimento às normas e legislações de tráfego; Reconformação/manutenção das pistas; Manutenção 
periódica dos veículos; Umectação das vias; Orientações aos residentes no entorno durante a aplicação do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental.

Piora da percepção da população sobre a paisagem N D Ds Pe M/L R B Programa de Implantação de Barreira Vegetal; Aplicação do PRAD ao final da vida útil do empreendimento; Orientações à comunidade nos termos do Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental; 
Orientações aos colaboradores no Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental.

Manutenção da atividade econômica P In Ds T Im R A Manutenção da interação comercial com clientes e fornecedores.

Arrecadação tributária P D Ds T Im R B Manutenção do recolhimento de impostos, com apoio de assessoria contábil.

Manutenção da oferta de matéria-prima para a indústria cerâmica P D Ds T Im R A Manutenção das negociações de fornecimento de material a ceramistas da região.

Manutenção da oferta de empregos P D L T Im R A Manutenção do atual quadro de colaboradores; incentivos à educação e treinamento para fortalecimento do conhecimento técnico dos mesmos.

Exposição de registros arqueológicos subsuperficiais P D L Pe Im Ir A Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico a ser elaborado de acordo com as diretrizes do IPHAN, após conclusão do diagnóstico.

Perda de cobertura vegetal N D L Pe Im Ir B Dimensionamento da área de lavra de forma a reduzir a supressão de indivíduos nativos de grande porte ou ameaçados de extinção; Programa de Compensação Florestal; Programa de Implantação de Barreira 
Vegetal; Aplicação do PRAD ao final da vida útil do empreendimento.

Perda de hábitat N In L T Im Ir B Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre; Programa de Compensação Florestal

Perturbação e afugentamento da fauna ¬ N D L T Im R B Programa de Controle e Monitoramento dos Níveis de Ruído; Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade do Ar; Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental junto aos moradores da região; 
Desenvolvimento de Programa de Comunicação Interna e Educação Ambiental junto aos colaboradores; Programa de Compensação Florestal; Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre.

(1) Positivo (P) quando resultar em melhoria da qualidade ambiental, ou Negativo (N), quando resultar em dano ou perda ambiental; (2) Direto (Dr) por decorrência da ação geradora, ou Indireto (In), quando 
consequência de outro impacto ou ação; (3) Localizada (L) quando a abrangência é restrita ao local do empreendimento e seu entorno imediato, ou Disperso (Ds) quando ocorre de forma disseminada no 
espaço; (4) Temporário (T) quando ocorre em período de tempo definido, ou Permanente (Pe), quando se manifesta durante toda a vida útil do empreendimento ou até após o seu encerramento;  
(5) Imediato (Im) quando desencadeada a ação geradora, ou de Médio e Longo Prazos (M/L) quando perdura além do tempo de duração da ação; (6) Reversível (R) quando for passível de adoção de medidas 
que reestabeleçam a condição ambiental preexistente, ou Irreversível (Ir) quando a alteração não pode ser revertida por ações de intervenção, isto é, controle ou mitigação; e (7) combinação entre magnitude e 
relevância dos impactos, podendo gerar significância Alta (A) ou Baixa (B); ¬Principal meio afetado.

Matriz de impactos ambientais
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os Programas Ambientais são propostas de medidas de controle, ações, pro-
cedimentos operacionais, e outras atividades de ordem técnica e gerencial que tem 
como objetivo a mitigação e o controle dos impactos ambientais potenciais. Po-
dem ser entendidos como o Plano de Gestão Ambiental visando assegurar que o 
empreendimento seja implantado, operado e desativado de acordo com a legisla-
ção ambiental e outras normas e diretrizes pertinetes, a fim de minimizar os riscos 
ambientais e os impactos adversos da atividade, maximizar os efeitos benéficos e 
traçar estratégias de manejo.

A partir dos programas ambientais, poderá ser realizado o acompanhamento 
dos efeitos e impactos do empreendimento sobre o meio ambiente, avaliando a 
eficácia das medidas de mitigação propostas por meio do monitoramento periódico 
de parâmetros ambientais. 

Os programas considerados para o empreendimento são os seguintes:

Meio Programa Ambiental Impacto Ambiental Indicador Ambiental

Meio 
Físico

Programa de Monitoramento 
Geológico-Geotécnico

Intensificação de processos da dinâmica superficial (erosão e 
outros); Alteração nas condições geológicas, geotécnicas e no 
potencial fossilífero do terreno

Estabilidade geológico-geotécnica 
da área afetada

Programa de Gestão e Monitoramento 
dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Alteração no fluxo e disponibilidade das águas subterrâneas; 
Degradação da qualidade das águas

Concentração de poluentes / 
índices de qualidade das águas

Programa de Gestão e Monitoramento 
do Solo e das Águas Superficiais

Alteração no fluxo das águas superficiais; Degradação da 
qualidade das águas e do solo

Concentração de poluentes / 
índices de qualidade das águas

Programa de Gestão e Monitoramento 
da Qualidade do Ar Deterioração da qualidade do ar Concentração de PTS

Meio 
Antrópico

Programa de Controle e 
Monitoramento dos Níveis de Ruído Aumento do desconforto acústico Nível sonoro

Programa de Comunicação Social e 
Educação Ambiental Aumento da expectativa da população quanto à ampliação do 

empreendimento; Esterilização de terras produtivas; Aumento de 
conflitos de uso do solo; Deterioração da infraestrutura rodoviária 
local; Piora da percepção da população sobre a paisagem

Nível de divulgação / abrangência

Programa de Comunicação Interna e 
Educação Ambiental Nível de divulgação / abrangência

Meio 
Biótico

Programa de Implantação de Barreira 
Vegetal

Deterioração da qualidade do ar; Piora da percepção da 
população sobre a paisagem

Concentração de PTS e 
desenvolvimento da cortina vegetal

Programa de Compensação Florestal Perda de hábitat Desenvolvimento da vegetação da 
área preservada

Programa de Monitoramento da Fauna 
Silvestre Perturbação e afugentamento da fauna silvestre Registro da fauna monitorada
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COMPENSAÇÕES

As compensações são propostas que tem a finalidade de garantir uma repara-
ção proporcional a determinados impactos. Para este empreendimento, conforme as 
características técnicas do mesmo, são consideradas duas compensações: A com-
pensação florestal e a compensação ambiental.

A compensação florestal tem por finalidade reparar e garantir a preservação 
florestal em outra área devido à supressão vegetal (corte de árvores nativas isola-
das) necessária ao projeto. Os procedimentos são embasados nas legislações am-
bientais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal. 

A Compensação ambiental formalizada a partir da Lei Federal nº 9.985/00, 
que criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pode ser en-
tendida como o recurso que a empresa geradora de dano ambiental deve provisio-
nar como forma de compensação dos impactos do projeto. Ela se faz na forma de 
disponibilização de verba a uma unidade de conservação próxima à área afetada ou 
constituinte de mesmo bioma. A escolha da unidade de conservação a ser beneficia-
da é feita pela Câmara de Compensação Ambiental do órgão licenciador uma vez 
apresentadas propostas pelo empreendedor. O cálculo do valor a ser disponibilizado 
à unidade de conservação é feito utilizando-se métodos e parâmetros de avaliação 
constantes em legislação federal. 

Compensação florestal
A compensação florestal foi calculada de acordo com o número de espécies 

arbóreas nativas que precisarão ser suprimidas (279 árvores isoladas) e ocorrerá por 
meio da preservação de 4,19 ha de um fragmento florestal nativo. 

A área destinada à realização da compensação é de propriedade da própria 
empresa, que a adquiriu com a finalidade de preservação e compensação flores-
tal. Esta área está localizada no município vizinho, Ipeúna, componente da mesma 
bacia hidrográfica da área do projeto e apresenta a mesma fitofisionomia da área, 
conforme diretrizes do §3º do item III constante no Artigo 7º da Resolução SMA 
nº 07 de 2017.

A área destinada à compensação apresenta vegetação nativa em estágio médio 
de regeneração, classificada como floresta estacional semidecidual. A vegetação 
nativa apresenta espécies arbóreas nativas secundárias, com dossel fechado e serra-
pilheira contínua de espessura fina a média. 
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ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO FLORESTAL

N

Limite da propriedade

Áreas de Reserva Legal

Área proposta para compensação florestal (4,19 ha)
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Compensação ambiental
A Compensação Ambiental será realizada pelo Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC, com a destinação dos recursos financeiros a uma Uni-
dade de Conservação (UC) de uso sustentável, conforme estabelecem o Artigo 36 da 
Lei Federal nº 9.985/00 e o Artigo 5º da Instrução Normativa IBAMA nº 08/11.

Tendo em vista que o empreendimento se localiza no município de Rio Claro, 
a empresa propôs que a Unidade de Conservação (UC) cujos recursos de compen-
sação ambiental sejam repassados fosse a Floresta Estadual Edmundo Navarro de 
Andrade, ou Horto Florestal de Rio Claro.

O valor dos recursos de compensação ambiental foi calculado pela relação 
entre o grau de impacto ambiental (GI), determinado através dos índices de impac-
to sobre a biodiversidade (ISB), do comprometimento da área prioritária (CAP) e 
da influência em unidades de conservação (IUC), com o valor de referência (VR), 
conhecido como o custo do investimento do projeto, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Decreto nº 6.848/09. Neste contexto, a compensação ambiental 
gerará um investimento de R$ 6.500,00 que perfaz 0,5% do investimento necessá-
rio para a ampliação prevista.
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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E USO FUTURO

Na elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o 
termo “recuperação” é empregado de forma mais genérica, entretanto, é importante 
definir três conceitos fundamentais desta matéria, que são:

• Restauração (restoration) - Retorno completo da área degradada às condições 
existentes antes da degradação;

• Recuperação (reclamation) - Busca de condições ambientais próximas às con-
dições anteriores à intervenção, ou seja, trata-se de devolver ao local o equilíbrio 
e a estabilidade dos processos atuantes; e 

• Reabilitação (reabilitation) - Reaproveitamento da área para outra finalidade 
(redestinação ou redefinição).

Muitas vezes, a restauração (restoration) de uma área degradada não é possí-
vel ou viável técnica e economicamente, devido às próprias características da inter-
venção (como no caso da mineração, onde ocorre a alteração topográfica do terreno 
com a remoção de um volume elevado de material). Em muitos projetos, entretan-
to, é possível a recuperação (reclamation) de modo que a área degradada retome 
características muito próximas de uma realidade não degradada anteriormente. Na 
maioria dos casos, vislumbra-se um uso futuro da área para outra finalidade, seja 
ela outra atividade econômica (como um aterro, obra de infraestrutura, agricultura, 
loteamento, etc) ou para fins sociais (como um parque, por exemplo). Neste caso, 
adota-se o conceito de reabilitação (reabilitation). 

Em todos os casos, de modo geral, a recuperação ambiental de áreas degrada-
das deve garantir a possibilidade de um novo uso às porções do terreno, situação 
que requer condições de estabilidade física, química e biológica.

A recuperação de uma área degradada requer planejamento e a execução de 
trabalhos que envolvem geotecnia, processos biológicos (revegetação) e, em alguns 
casos, engenharia civil e hidrogeologia. 

Antigamente, era comum planejar a recuperação de uma área degradada ape-
nas após o término das atividades ou exaustão da jazida. Isso significaria esperar 
décadas (tendo em vista que a vida útil de uma jazida pode ser muito longa) para 
iniciar trabalhos de recuperação, o que é extremamente negativo em termos am-
bientais. Hoje em dia, os conceitos e técnicas evoluíram de maneira relevante, e 
adota-se na área de mineração, a recuperação ambiental concomitante à evolução 
da lavra.

Neste modelo, frentes de lavra que vão chegando em sua configuração final 
já estão aptas ao desenvolvimento das atividades de recuperação ambiental. Como 
resultado, com a recuperação concomitante ao desenvolvimento das atividades de 
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lavra, ao término da vida útil, em pouco tempo a área já estará completamente 
restaurada ou reabilitada para um uso futuro compatível com o momento, e é este 
conceito que será adotado no empreendimento em questão.

O plano de recuperação, portanto, tem como objetivo criar condições para 
garantir a completa recuperação ou reabilitação e o posterior uso da área minerada, 
adotando como bases as diretrizes constantes na norma ABNT NBR 13.030/99 - 
Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração, em consonância com as Normas Reguladoras da Mineração - NRM 20 
e 21, a partir da seguinte sequência de atividades:

• Recuperação ambiental concomitante ao avanço da lavra: consistindo na 
adoção de sistema de lavra em módulos, onde os módulos ou frentes exauridos 
recebem trabalhos de recuperação ao mesmo tempo em que se iniciam trabalhos 
de lavra em novas frentes de lavra;

• Desmobilização: consistindo no desmonte de instalações e equipamentos que 
compõem a infraestrutura do empreendimento. Apesar da ampliação da área de 
lavra não necessitar da construção ou instalação de obras civis ou equipamentos 
fixos, considera-se nesta etapa a desmobilização da estrutura atual já existente 
da mineração, numa hipótese de encerramento do empreendimento ao final da 
vida util;

• Adequação topográfica: Trabalhos de reconformação topográfica dos taludes e 
estabilização geotécnica das frentes de lavra exauridas e áreas de apoio;

• Recomposição do perfil pedológico: Realizado a partir do espalhamento do ma-
terial estéril e solo orgânico provenientes do decapeamento das novas frentes de 
lavra. O espalhamento de solo será realizado nos taludes ou para reconformação 
de parte das áreas no entorno das cavas;

• Cobertura vegetal: Realizada com o plantio de gramíneas nos taludes, quando 
possível;

• Implantação de sistema definitivo de drenagem: com a construção de canale-
tas, valas de escoamento, escadas hidráulicas e caixas de dissipação de energia 
dimensionadas conforme parâmetros construtivos de projeto específico e dire-
cionamento da água até a formação de lagoas artificiais ao término da vida útil 
das áreas de extração;

• Acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação: a partir do mo-
nitoramento constante da evolução das medidas de recuperação até a estabilidade 
ambiental do terreno; e

• Atualização topográfica.
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PLANTA DA SITUAÇÃO 
FINAL DA ÁREA LAVRADA

N

Lagoa
artificial Lagoa

artificial

Lagoa
artificial

Lagoa
artificial

Lagoa
artificial

Lagoa
artificial
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USO FUTURO
A atividade de mineração deve ser olhada como uma atividade econômica 

temporária, a primeira etapa de uma ciclo. O projeto de uma mineração que inclui o 
plano de recuperação ambiental deve pressupor o aproveitamento racional ou rea-
bilitação do terreno após o termino da atividade de mineração. Este aproveitamento 
ou uso racional pode variar conforme as condições econômicas no momento. Já são 
comuns hoje em dia, diversos exemplos de áreas mineradas que foram reaproveita-
das para a implantação de aterros de inertes e, após o preenchimento, foi reabilitada 
para empreendimentos imobiliários, gerando recursos e desenvolvimento econômi-
co e social nas três fases.

No estudo de potenciais usos futuros para a área em questão, deve-se conside-
rar, inicialmente, que a atividade de mineração é uma atividade de muito longo pra-
zo (neste caso, mais de 60 anos). Assim, é importante levar em conta que há muitas 
variáveis decisivas na definição destas alternativas de uso futuro, como momento 
econômico, aspectos legais, urbanização, zoneamento municipal, diretrizes de uso 
do solo, etc., que podem sofrer mudanças ao longo deste longo período. Desta for-
ma, qualquer proposição de uso futuro leva em consideração as condições atuais 
que não necessariamente serão as mesmas no futuro.

A definição de uso futuro para este empreendimento é um exercício de iden-
tificação de alternativas para a utilização das áreas considerando as características 
de cada uma das 6 cavas previstas, e baseando-se em exemplos reais de sucesso na 
reabilitação de áreas mineradas.

Após o término da extração mineral em cada uma das cavas serão formadas 
lagoas artificiais com taludes estáveis em suas margens e com plantio de gramíneas.

Exemplos reais de uso futuro de mineração

Reservatório de água para abastecimento ou psicultura
A cava V prevista neste projeto, por exemplo, com extensão de 45,16 ha, per-

mitirá o acúmulo de águas pluviais, cujo reservatório será de aproximadamente 
13,5 milhões de metros cúbicos. O mesmo poderá ocorrer nas outras áreas de extra-
ção onde se formarão lagoas ao final da vida útil do empreendimento.

A utilização de antigas cavas como reservatório de água não é recente, e há 
diversos casos em que a utilização destas estruturas como parte de um sistema 
de abastecimento pode solucionar diversos problemas relacionados à escassez de 
água, como ocorreu com a própria BTC, que em 2014, durante a grave crise hídrica 
de São Paulo, pôde contribuir com a prefeitura para abastecimento a partir da 
água de uma cava recuperada da empresa e que se transformou em lago artificial.
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Cava da BTC recuperada (reservatório de água)

Reservatório para 3 bilhões de litros pode evitar falta d’água 
na Baixada Santista – Notícia vinculada ao Portal G1 de 
08/01/2019

Uma cava de mineração recuperada pode ser transformada em um reservatório 
de água com capacidade para 3 bilhões de litros buscando evitar o desabasteci-
mento de água na Baixada Santista, especificamente no Guarujá e em Vicente de 
Carvalho, durante a temporada de verão. Como parte de um programa de recupera-
ção de área degradada, o projeto pode ficar pronto ainda em 2019, dependendo das 
licenças e licitações para execução e início das obras.

 

Fonte: G1 Santos (Acessado em 22/03/2019)
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Parques e áreas para uso científico e recreativo
Há muitos exemplos de sucesso de recuperação de áreas mineradas, reinte-

gração da mesma à paisagem natural e posterior utilização da área para fins recrea-
tivos e parques. A transformação de áreas mineradas em parques é especificamente 
interessante em áreas urbanas, como o Parque Curupira em Ribeirão Preto, que 
foi antiga mineração de basalto e os Parques do Ibirapuera e Villa Lobos em São 
Paulo, antigas minerações de areia. Considerando o crescimento urbano e a vida 
útil da mineração, de quase 70 anos, é uma alternativa que pode ser uma realida-
de, como pode ser comprovado pelo Parque Geológico Municipal da Assistência, 
em Rio Claro, SP, projeto que ainda está em fase de aprovação. Este Parque será 
construído em uma antiga cava de calcário em parceria entre a empresa Partecal – 
Partezani Calcários, a UNESP e a Prefeitura de Rio Claro.

Parque Geológico Assistência – Rio Claro, SP

Página: 1152



110

Projeto Eden – Cornwall, UK 
(antiga mineração de argila)

Projeto Eden – Cornwall, UK 
(foto atual da área recuperada)

Outros exemplos importantes remetem até mesmo à destinação de áreas para 
pesquisa científica (como o Eden Project em Cornwall, UK), que era uma antiga 
mineração de argila transformada em uma área de pesquisa botânica.
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Parque Curupira, Ribeirão Preto, SP
Foto acima – antiga mineração de basalto
Foto atual à esquerda – área recuperada

Parque do Ibirapuera, São Paulo, SP
Foto acima – antiga mineração de areia
Foto atual à esquerda – área recuperada
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Parque Villa Lobos, São Paulo, SP
Foto à esquerda – antiga mineração de areia
Foto atual abaixo – área recuperada
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Aterro de inertes
Uma alternativa possível para as áreas mineradas, tendo em vista a proximidade 

com o centro urbano do município de Rio Claro/SP é a implantação de um aterro 
de inertes (materiais livres de contaminantes, como resíduos da construção civil).

A implantação de um aterro de inertes tem como vantagem o reafeiçoamento 
topográfico a uma configuração próxima do terreno original, reduzindo qualquer 
risco geotécnico associado à antiga cava e mineração.

Aterro de inertes no município de São Paulo  
(foto atual da área recuperada)

Aterro de inertes no município de São Paulo  
(antiga mineração de areia)
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Agropecuária
Outro uso futuro viável das áreas recuperadas é a utilização como áreas agricul-

táveis ou pastagens, o que, aliás, é o uso preponderante nas áreas de interesse atual-
mente. Este uso será possível pois o plano de recuperação ambiental prevê a recom-
posição do perfil topográfico dos pisos das cavas mineradas, através do espalhamento 
de material estéril do capeamento removido e da camada superficial de solo orgânico 
que será armazenada para este fim, permitindo novamente o cultivo nestas áreas.

Antiga cava de carvão (Nova Escócia) utilizada como aterro (foto à esquerda) e posteriormente reabilitada (foto à direita)
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Intercontinental Shanghai Wonderland –  
Songjiang Shangai
Foto acima – antiga mineração
Foto atual à esquerda – área recuperada

Aproveitamento imobiliário ou hoteleiro
Considerando que as áreas distam pouco mais de 2 km do centro urbano do 

município de Rio Claro, pode-se considerar alternativas voltadas ao desenvolvi-
mento hoteleiro ou imobiliário (loteamento residencial ou industrial). Neste caso, 
deve-se considerar a integração à paisagem local.

Há diversos exemplos no Brasil e no mundo, alguns mais luxuosos outros 
menos. 
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CONCLUSÃO

Atualmente, com o avanço das tecnologias aplicadas à área de mineração e o 
desenvolvimento das leis e regulamentos ambientais, bem como com as premissas 
de sustentabilidade cada vez mais em evidência, notou-se um grande progresso 
nas relações entre o desenvolvimento econômico proporcionado pela atividade de 
mineração, o controle dos impactos ambientais e a preservação do meio ambiente. 

Ainda há muito o que evoluir, entretanto, a realidade atual de uma mineração 
é completamente diferente do que era há algumas décadas. O respeito e a preocu-
pação com o meio ambiente é parte fundamental do dia a dia das empresas, e o 
investimento nesta área tem acompanhado esta evolução.

Independente das obrigações ambientais da empresa, exigidas em um conjunto 
de leis e regulamentos em todas as esferas, é fundamental que a empresa desen-
volva sua atividade em harmonia com os interesses da população, o que garantirá 
a permanência da atividade, tão importante para o desenvolvimento econômico, 
social e ambiental da nação. 

Neste contexto, a Barra do Tietê adquiriu grande experiência no setor de extra-
ção mineral para produção de argila na região, após décadas de atividade na região, 
orgulhando-se de fazer parte do progresso e desenvolvimento de Rio Claro e do 
Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. Este Estudo de Impacto Ambiental trouxe da-
dos e informações de grande relevância para balizar o projeto de ampliação da área 
de lavra, e as propostas de desenvolvimento e recuperação das áreas mineradas, 
bem como os programas de controle ambiental e compensação de modo a garantir 
a viabilidade ambiental do projeto. 
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