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1.0

INTRODUÇÃO
Este documento refere-se ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/Rima) da Ampliação da Pedreira Juruaçu, pertencente à empresa Embu
S.A. Engenharia e Comércio (Embu) e localizada no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, sendo que sua elaboração se baseou no Parecer Técnico (PT) no 442/14/IE no
âmbito do processo de licenciamento ambiental prévio (Processo no 193/2014) da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
A ampliação da Pedreira Juruaçu visa a dar continuidade à explotação de areia, argila e
granito (brita) na referida pedreira e o empreendimento em questão localiza-se no
subdistrito de Perus, município de São Paulo/SP (FIGURA 1-1).
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REFERÊNCIA
1 - BASE CARTOGRÁFICA: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2012.
2 - BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DE LOGRADOUROS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO, CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE (CEM), 2014.

NOTAS
1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM
HORIZONTAL: SIRGAS 2000. ZONA DE REFERÊNCIA 23S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.
3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

7405000

A

EMISSÃO INICIAL

EXEC.

DATA

J.U.

01/2016

t

nh

i os Ja

A
d.

fe

Ro
g
an
ra
ue

ex
Al

EIA/RIMA - AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA JURUAÇU

Av.

7405000

REV.

TÍTULO:

OSASCO

MACROLOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

320000

325000

330000

PROJ N.:

50101

PROJ.:

APROV.:

A.N

B.C

DATA:

01/16

ESCALA:

REV.:

1:50.000

R0
FIGURA 1-1

50101-EV-RT003-0

O acesso à Pedreira Juruaçu, a partir da cidade de São Paulo, se dá pela rodovia dos
Bandeirantes (SP 348) até o Rodoanel Metropolitano de São Paulo (Rodoanel Mário
Covas). Segue-se no Rodoanel, sentido Perus, até o entroncamento com a avenida
Raimundo Pereira de Magalhães e nesta, sentido Caieiras, no número 16.850, encontra-se
a entrada da propriedade.
A área prevista para ampliação da cava é de 22,28 hectares, envolvendo um total de cinco
poligonais do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
A Pedreira Juruaçu encontra-se licenciada na Cetesb desde 1987, quando foi emitido o
Parecer Técnico GRN/SPT/DPLAN/014/87, referente ao Processo nº 29/00055/86, sendo que
em 1991 foi emitida a Licença de Funcionamento (LF) nº 071017/91.
Baseado no Parecer Técnico no 442/14/IE, o EIA/Rima da ampliação da cava da Pedreira
Juruaçu foi estruturado conforme os seguintes capítulos:
1. Introdução
2. Informações Gerais
3. Justificativas do Empreendimento;
4. Aspectos Legais e Institucionais;
5. Estudos de Alternativas;
6. Caracterização do Empreendimento;
7. Diagnóstico Ambiental;
8. Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais;
9. Planos e Programas Ambientais;
10. Conclusões; e
11. Referências Bibliográficas
12. Documentação
Os Capítulos 1 e 2 apresentam a introdução e os dados gerais do empreendimento,
objeto deste licenciamento, além dos dados do empreendedor e da empresa consultora.
Nestes capítulos também são apresentadas a macrolocalização do empreendimento e as
poligonais do DNPM de interesse.
O Capítulo 3 apresenta as principais justificativas econômicas, sociais e ambientais da
ampliação do referido empreendimento minerário, contemplando a sua relevância para a
economia local, regional e nacional.
O Capítulo 4 apresenta e contextualiza as normas legais aplicáveis ao processo de
licenciamento ambiental da ampliação do empreendimento e à proteção dos recursos
ambientais nas áreas de influência do mesmo, nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Ainda, aborda a conformidade do empreendimento com o sistema normativo vigente e a
sua compatibilidade com planos e programas governamentais de ação federal, estadual e
municipal, com ênfase no Plano Diretor Municipal de São Paulo/SP.
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No Capítulo 5 são descritos os procedimentos metodológicos dos estudos das (i)
alternativas locacionais, enfatizando as áreas de apoio e as restrições de uso do solo e (ii)
alternativas tecnológicas, abordando as atuais tecnologias de lavra e considerando a
Norma Reguladora de Mineração (NRM) 01 do DNPM. Ao final deste capítulo serão
apresentadas matrizes comparativas das aptidões ambientais e potenciais interferências
vinculadas a cada alternativa e a justificativa da alternativa selecionada.
O Capítulo 6 apresenta a descrição técnica do empreendimento, considerando as
diferentes atividades necessárias para a operação da pedreira, destacando o plano de
lavra e área final da cava e a disposição das áreas de apoio e de beneficiamento,
salientando que a ampliação prevista não alterará a atual forma de extração e de
beneficiamento dos minérios. Ainda neste capítulo, serão detalhados o histórico do
licenciamento e passivos ambientais, as obras de ampliação, as atividades produtivas, o
gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos, acessos viários, uso da água,
investimentos, cronograma e mão de obra.
O Capítulo 7 apresenta e contextualiza a atual situação da qualidade socioambiental
(diagnóstico ambiental) considerando os principais parâmetros dos Meios Físico, Biótico e
Socioeconômico das áreas de influência da ampliação da cava da Pedreira Juruaçu,
visando ao pleno atendimento do PT no 442/14/IE, detalhando os procedimentos
metodológicos para obtenção dos dados primários (levantamentos de campo) e
secundários (relatórios, teses e outros estudos disponíveis). A conceituação e a
delimitação das áreas de influência da ampliação da cava foram especificamente definidas
para os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, conforme preconizado no PT no
442/14/IE.
O Capítulo 8, subsidiado pelos resultados obtidos no Capítulo 7, apresenta a identificação
e avaliação dos potenciais impactos ambientais decorrentes dos aspectos relevantes da
ampliação da cava, considerando conjuntamente as fases de implantação, operação e
desativação, bem como detalha a metodologia de análise dos impactos. Ainda, são
propostas medidas de controle ambiental que visam à prevenção, à mitigação, à
compensação ou à potencialização dos impactos positivos ou negativos. Ressalta-se que,
além de constar nesse capítulo, será apresentado em encarte à parte, os impactos sobre
Unidades de Conservação, em atendimento da Resolução SMA no 85/12.
O Capítulo 9 apresenta, sob a forma de planos e programas ambientais, o detalhamento
das medidas de controle ambiental propostas no Capítulo 8 para mitigar, potencializar
(quando positivos) ou compensar os impactos não mitigáveis identificados, considerando
distintamente as fases de implantação e operação da ampliação da cava. Ainda, este
capítulo apresenta o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), elaborado
conforme o Decreto Federal no 97.632/89, a NBR 13.030:1999 e a NRM 21 do DNPM, e
que deverá ser revisto continuamente até o encerramento da atividade minerária.
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O Capítulo 10 apresenta as conclusões dos estudos desenvolvidos em relação à
viabilidade ambiental da ampliação da cava da Pedreira Juruaçu, considerando os
resultados dos estudos diagnósticos (Capítulo 7), impactos ambientais (Capítulo 8) e
planos e programas ambientais (Capítulo 9) deste EIA.
O Capítulo 11 apresenta as fontes de pesquisa (referências bibliográficas) utilizadas para
elaboração do EIA/Rima, conforme normas ABNT.
O Capítulo 12 apresenta as documentações solicitadas no PT no 442/14/IE.
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2.0

INFORMAÇÕES GERAIS
2.1

OBJETO DO LICENCIAMENTO

O presente licenciamento refere-se à ampliação da Pedreira Juruaçu, que se encontra
licenciada para operação da cava até o pit (cota de fundo da cava) de 824 m, sendo que a
ampliação visa a cota de fundo em 706 m de profundidade, ou seja, ampliação vertical de
118 m de profundidade, além do que está licenciada.
A Pedreira Juruaçu produz atualmente cerca de 1.800.000 toneladas/ano de brita e, com
esta ampliação, na mesma produtividade, sua vida útil está prevista para 36 anos,
apresentando reserva lavrável total de cerca de 65.493.900 toneladas de brita.
Adicionalmente serão lavrados 664.800 m³ de areia como subproduto da extração de brita.
A pedreira está instalada em um terreno de 1.843.217,01 m² (184,3 ha), apresentando
936 m² de área construída e 262.923,11 m² de atividade ao ar livre. A cava existente
corresponde a 36 ha, sendo que com a ampliação a cava passará para 58,28 ha.
A empresa já conta com toda estrutura necessária para a operação da atividade minerária
durante a fase de ampliação, não sendo prevista a instalação de novos equipamentos e ou
estruturas, possuindo atualmente:














Cava;
Refeitório;
Área de estocagem (solo, brita e areia);
Área de beneficiamento (britador, peneiras e correia transportadora);
Reservatório artificial (barragem de finos);
Guarita;
Paiol;
Escritório (ambulatório, segurança e sala de treinamento);
Vestiário;
Unidade de abastecimento de combustível, oficina de veículos e lavagem de caminhões;
Almoxarifado;
Laboratório; e
Unidades de apoio (gerador, poço, cabine elétrica, entre outros).

Contudo, será necessário, ao longo da vida útil do projeto, o reposicionamento da unidade
de beneficiamento, constituída por britadores, peneiras e correias transportadoras,
deslocando-a para a porção Oeste da cava, em área operacional da pedreira.
Para a ampliação da cava, de forma a atender a geometria de segurança da cava, faz-se
necessário uma ampliação horizontal de 22,28 ha (FIGURA 2.1-1).
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FIGURA 2.1-1
ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA CAVA

A ampliação da Pedreira Juruaçu insere-se em 5 poligonais do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), conforme QUADRO 2.1-1 e FIGURA 2.1-2.
QUADRO 2.1-1
POLIGONAIS DNPM
Poligonais

Fase do Processo

Substâncias

Área da Poligonal (ha)

820.051/1983

Concessão de Lavra

Areia, argila e granito

26,09

820.054/1983

Concessão de Lavra

Areia, argila e granito

49,50

820.980/1984

Concessão de Lavra

Areia, argila e granito

27,74

820.612/1990

Concessão de Lavra

Granito

28,84

820.213/1991

Concessão de Lavra

Granito

77,66

Fonte: Sigmine, 2016 (http://sigmine.dnpm.gov.br)
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Na FIGURA 2.1-2 observam-se, a SSW da Pedreira Juruaçu, três pedreiras e, conforme o
DNPM (http://sigmine.dnpm.gov.br), todas produzindo agregados para construção civil
(areia e brita):
 Mineração Domingas Dell’Antonia Tosold S.A.: substâncias: caulim, feldspato e quartzo;
 Mineração Botuquara Administração, Empreendimento e Participação Ltda.: substância:
areia, granito e feldspato; e
 Riuma Mineração Ltda.: substância: granito e gnaisse.
2.2

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

A Embu S.A. Engenharia e Comércio (Embu) é uma empresa com 100% de capital nacional
e que se destaca no setor pelo fornecimento de agregados da mais alta qualidade para
toda a cadeia da indústria de construção.
Desde a sua fundação, há mais de 50 anos, a Embu adotou a premissa da busca
constante pela qualidade de seus produtos, o que impõe a capacitação de sua equipe e a
busca incessante de novas soluções tecnológicas de processos para satisfazer as
exigências dos seus clientes.
Atualmente, a Embu apresenta cinco pedreiras em atividade, sendo três na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), uma no município paulista de Itupeva e uma no
município de Vila Velha, no Espírito Santo, possuindo um portfólio com mais de 30
produtos e subprodutos de pedra britada, oferecendo e garantindo agregados de qualidade
e adequados para diversas obras.
Desde 1964, quando iniciou suas atividades, a Embu tem presente em suas ações a
prática dos conceitos da sustentabilidade e da responsabilidade social. Consciente de seu
papel e da importância da produção de agregados para a construção, a empresa é
inovadora na aplicação de boas práticas na mineração, traduzidas em cuidados com o
meio ambiente e de respeito à população das comunidades do entorno, desenvolvendo
programas sociais que garantem o compromisso sustentável de suas operações,
destacando o Instituto Embu de Sustentabilidade.
Amparada pelo ideal de desenvolvimento sustentável, a criação do Instituto Embu de
Sustentabilidade (IES), uma associação sem fins lucrativos mantida pela Embu, tem a
missão de promover a conexão entre as comunidades próximas aos locais de atuação das
unidades, estimulando a educação ambiental e a sustentabilidade por meio de programas
nas áreas sociais e ambientais.
A partir de sua criação, o IES tem atuado em uma série de projetos, sempre com enfoque
nas necessidades específicas de cada região onde atua, tendo como temática questões
voltadas para:
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Participação em conselhos regionais de meio ambiente;
Desenvolvimento e divulgação de práticas sustentáveis da mineração;
Educação ambiental nas comunidades do entorno;
Educação profissionalizante;
Capacitação de educadores; e
Formação para o mercado de trabalho e empreendedorismo.

Atualmente, a Embu mantém cerca de 2,6 milhões de m² de áreas preservadas
considerando todas as suas unidades, sendo o IES responsável pela gestão destas áreas
no desenvolvimento de ações de educação e preservação ambiental, promovendo a
relação entre sociedade e meio ambiente. Entre as diversas atuações do IES na questão
socioambiental, destacam-se projetos como:
 Apoio à criação e implantação do Parque da Cidade no município de Embu das
Artes/SP;
 Participação no processo de criação e implementação do Sistema de Praças em no
Distrito de Perus, projeto que objetivou a criação e revitalização de 14 praças na região;
 Participação colaborativa na elaboração do Plano Diretor do Parque Tizo;
 Criação da Praça São Jorge em Embu das Artes/SP, promovendo a transformação de
um terreno desocupado em uma importante área para lazer;
 Participação em diversos conselhos ambientais, contribuindo na integração das
instâncias participativas dos diversos conselhos existentes nas regiões onde atua;
 Desenvolvimento do curso Multiplicadores do Projeto Bairro Limpo, focado na formação
agentes comunitários de saúde para orientar a comunidade sobre a relação entre o lixo
produzido e o aumento da incidência de doença no Distrito de Perus, no município de
São Paulo;
 Criação do Projeto de Inclusão Digital, promovendo a capacitação profissional e o
desenvolvimento pessoal de jovens e adultos de baixa renda por meio do Centro de
Inclusão Digital instalado em Embu das Artes/SP; e
 Desenvolvimento do Projeto Refloreste, visando à capacitação de diversos atores em
atividades de restauração ecológica na serra do Itapeti, no município de Mogi das
Cruzes/SP.
Destacam-se, ainda, entre os projetos realizados pelo IES, a realização de visitas guiadas
às suas reservas ambientais, distribuição de pluviômetros, capacitação de professores da
rede pública e a realização de diversos cursos e eventos voltados ao desenvolvimento
social e ambiental nas regiões em que atua.
São apresentados os dados do empreendedor e do empreendimento:
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Identificação do Empreendedor
Razão Social:
Registro Legal:
Endereço:
Representante Legal:
Contato:
Telefone:

Embu S.A. Engenharia e Comércio
CNPJ: 61.322.558/0001-88
Rua Ferreira de Araujo, 202 3º andar. Pinheiros –
CEP: 05428-000. São Paulo / SP
Marco Antonio de Souza Martins
Superintendente de Gestão Ambiental
mmartins@embusa.com.br
(11) 30352999

Identificação do Empreendimento
Nome:
Processo de Licenciamento:
Licença de Funcionamento:
Processos Minerários:
Endereço:
Representante Legal:
Contato:
Endereço eletrônico:
Telefone:
2.3

Pedreira Juruaçu
193/2014
071017/91
820.051/1983; 820.054/1983; 820980/1984; 820612/1990;
e 820.213/1991
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 16.850. Perus
CEP: 05220-000. São Paulo/SP
Marco Antonio de Souza Martins
Superintendente de Gestão Ambiental
Marco Antonio de Souza Martins
mmartins@embusa.com.br
(11) 30352999

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA

A Tetra Tech é um grupo de empresas que fornece serviços multidisciplinares em
engenharia, meio ambiente e tecnologia da informação. Desde a sua fundação em 1966, a
empresa tem crescido de forma excepcional, atualmente contando com mais de 14.000
funcionários, distribuídos em mais de 135 países. Através dos anos obteve uma ótima
reputação em fornecer soluções nos melhores padrões técnicos que atendem ao
orçamento e cronograma dos empreendimentos.
Sua reputação e capacidade são baseadas na experiência de seu pessoal técnico,
representada por profissionais com mais de 30 anos de atuação específica nas áreas de
engenharia, infraestrutura, recursos hídricos e engenharia ambiental. Na área de estudos
ambientais tem atuado na elaboração de estudos técnicos para apoio ao licenciamento de
empreendimentos diversos como termelétricas, hidrelétricas, complexos portuários,
indústrias, mineração, empreendimentos lineares, dentre outros.
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Razão Social:
Registro Legal:
Endereço Matriz:
Responsável Técnico:
Contato:
Telefone:
Responsável Técnico EIA/Rima:
Endereço eletrônico:
Telefone:
2.3.1

Tetra Tech Sustentabilidade Serviços de Engenharia
Consultiva Ltda.
CNPJ 18.132.375/0001-70
Av. das Nações Unidas, 13.797 – Bloco 02 – 20º andar
São Paulo/SP. CEP: 04794-000
Bruno Civolani e Said
bruno.civolani@tetratech.com
(11) 2500-4602
Affonso Virgilio Novello Neto
affonso.novello@tetratech.com
(11) 2500-4620

Identificação da Equipe Técnica

Os QUADROS 2.3-1 e 2.3-2 apresentam (i) a equipe multidisciplinar responsável pela
coordenação e elaboração do EIA/Rima da Ampliação da Pedreira Juruaçu; e (ii) a equipe
multidisciplinar consultora, respectivamente e conforme o Parecer Técnico nº 442/14/IE.
O ANEXO A-1 apresenta as cópias do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (Lei nº. 6.938/81) da equipe
multidisciplinar da Tetra Tech responsável pela elaboração do EIA/Rima.
As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos coordenadores e dos profissionais
do Meio Biótico são apresentadas no ANEXO A-2.
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QUADRO 2.3-1
EQUIPE MULTIDICIPLINAR TETRA TECH

Nome

Qualificação Profissional

Área de Atuação (EIA/Rima)

Registro Profissional

CTF

Engenheiro Químico

Supervisão Geral

CREA 5061719889

564793

Affonso Virgílio Novello Neto

Biólogo

Coordenação Geral

CRBIO 014578/01

248538

Priscilla C. Padron Armada

Geóloga

Coordenação Técnica e do Meio Físico

CREA 5062215010/D

727554

João Vasconcellos de Almeida

Biólogo

Coordenação do Meio Biótico

CRBIO 072724/01-D

5150449

Felipe Gattai Resende

Geógrafo

Coordenação do Meio Socioeconômico

CREA 5063165241

623658

Joseane Urgnani

Geógrafo

Coordenação de Geoprocessamento

CREA 5062380280

2370307

José Ângelo Ferreira da Silva

Geólogo

Coordenação de Áreas Contaminadas

CREA 5060995271

-

Mateus do Nascimento Fonseca

Biólogo

Planejamento

CRBIO 48541/02

2378283

Engenheira Ambiental

Segurança do Trabalho

CREA MS 13226

5118091

Fábio Villiger Thomaz da Rosa

Geólogo

Investigação de Áreas Contaminadas

CREA 0601901067

-

Giovanna M. Schmalz Cardillo

Bióloga

Execução Meio Biótico e Físico

CRBIO 68894/01-D

5150414

Cientista Social

Execução do Meio Socioeconômico

-

6027135

Raquel Viana

-

Apoio Administrativo / Edição

-

-

Sandra Rocha

-

Apoio Administrativo / Edição

-

-

Bruno Civolani e Said

Karina Venuto de Souza

Roberta Jereissati Costa
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QUADRO 2.3-2
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CONSULTORA

Empresa

Bioagri

Nome

Laboratório
Alexandre Hering de Menezes

Qualificação

Área de Atuação

Profissional

(EIA/Rima)
Análises Químicas de Águas

-

Superficiais

Registro Profissional

CTF

-

Cientista Social

Diagnóstico Arqueológico

-

2434493

Arqueóloga

Diagnóstico Arqueológico

-

2715497

Cientista Social

Educação Patrimonial

-

6224829

Daniel Cardoso

Geólogo

Modelo Hidrogeológico

CREA 5062123071

-

Douglas Àvila Pascoal

Geólogo

Modelo Hidrogeológico

CREA 5061901300

-

Acústica Aplicada

Luiz Antonio Brito

Eng. Civil

Ruídos e Vibração

CREA 0685059270

Arcade Comm.

Pedro Kuyumjian

-

Arqueologika

Cássia Bars Hering
Maria Tereza Vieira Parente

Hidroplan

-

Marianna B. de Oliveira Dixo

Bióloga

Coordenação Flora e Fauna

CRBio 33477/01-D

474177

Samuel Coelho

Biólogo

Coordenador Flora

CRBio 97041/01-D

5951870

Letícia Maria L. Guimarães

Bióloga

Flora

CRBio 44852/04-D

-

Estagiário

Flora

-

-

Thiago Alves da Silva
Probiota

RIMA

Débora dos Santos Mota

Bióloga

Coordenador Mastofauna

CRBio 86673/01-D

2812219

Gustavo do Carmo Silveira

Biólogo

Mastofauna

CRBio 100901/01-D

5720462

Renato Augusto Martins

Biólogo

Coordenador Herpetofauna

CRBio 82226/01-D

5726953

Thais Helena Condez

Bióloga

Herpetofauna

CRBio 43664/01-D

1847382

Paulo Cesar A. dos S.Junior

Biólogo

Coordenador Avifauna

CRBio 79894/01-D

322060

Alberto Luciano Carmassi

Biólogo

Coordenador Ictiofauna

CRBio 64575/01-D

1829652
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3.0

JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
O mercado produtor de rochas britadas é essencialmente regional, uma vez que se trata
de um produto de baixo valor unitário e os preços do frete influenciam muito no valor final
do produto. As características geológicas da região é que condicionam, em um primeiro
momento, na locação de uma jazida, sendo assim, as empresas instaladas próximas a
áreas urbanas apresentam forte diferencial competitivo, atingindo grandes capacidades
instaladas.
De acordo com o Sumário Mineral para Brita, realizado pelo DNPM (2014), a brita, assim
como o cascalho, são materiais granulares naturais que se caracterizam por apresentar
dimensões e propriedades físicas, químicas e tecnológicas adequadas para uso como
agregado graúdo na indústria da construção civil.
Estes agregados têm a função de conferir resistência, durabilidade e trabalhabilidade aos
concretos, em suas várias especificações. São obtidos da explotação de jazidas de rochas
de diversos tipos, dependendo das características geológicas locais. Como exemplo, temse que, no Estado de São Paulo, 73% das reservas totais, em toneladas, aprovadas até o
início de 2013, são de rochas granitóides (granito, gnaisse e outras), 23% são de rochas
basálticas (basalto e diabásio), 3% de rochas calcárias (calcário e dolomito) e o restante,
1%, são de quartzito e cascalho (DNPM, 2014).
Segundo DNPM (2014), São Paulo foi o estado com a maior relação produção/consumo,
concentrando, em 2013, 27% do total nacional, seguido de Minas Gerais, que participou
com 11%, Rio de Janeiro, com 8,2%, e Paraná, com 6,2% (FIGURA 3-1).
FIGURA 3-1
PRODUÇÃO DE BRITA NO BRASIL

Fonte: DNPM, 2014
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Em virtude da demanda nacional de brita e cascalho, em 2013, foi necessária a importação
de 131.811 toneladas, com um valor total de US$ 4.851.122,00. Estes materiais tiveram,
como principais países de origem: Turquia (57,5%), Uruguai (39,2%) e o restante, de 3,3%,
distribuído por diversos países (DNPM, 2014).
O consumo de brita é quase que exclusivamente empregado na indústria da construção,
civil compreendendo os setores de edificações e de obras de infraestrutura. Seu uso
divide-se entre os subsetores de revenda (lojas de materiais de construção), concreto prémisturado, fabrico de pré-moldados de concreto, concreto asfáltico, material para compor a
base/sub-base de rodovias, lastro ferroviário, enrocamento e filtro.
No Estado de São Paulo, mais especificamente em sua Região Metropolitana, o mercado
de pedra britada vem crescendo consideravelmente, conforme demonstra a FIGURA 3-2.
FIGURA 3-2
MERCADO DE BRITA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Fonte: http://www.fiesp.com.br/

Apenas na Região Metropolitana de São Paulo são encontradas 34 pedreiras, distribuídas
em 12 municípios produtores. Estas pedreiras fornecem material principalmente para a
indústria de construção e rodoviário.
Ademais, como um subproduto da brita encontramos as areias artificiais ou areia de brita,
material que pode ser um substituto da areia para a construção civil. Segundo Tarik (2013,
apud DNPM 2014), a areia de brita corresponde a uma parcela de aproximadamente 10%
do consumo em mercados como o da Região Metropolitana de São Paulo. Na Pedreira
Juruaçu, este subproduto também é processado de forma a aproveitar todas as
características e tamanhos da brita.
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A areia de brita já responde por mais de 9% de todo o consumo da Grande São Paulo,
mercado que vem crescendo em virtude do encarecimento da areia natural no que se
refere não apenas ao seu preço final, mas também ao custo ambiental para a sua
produção. A areia britada apresenta características semelhantes às da areia natural, com
custo bem mais competitivo sendo que, enquanto o custo de transporte representa entre
30% e 35% do preço final da areia de brita, no caso da areia natural o frete chega a
representar 60% para os produtos vendidos na RMSP. Destaca-se que a tendência é que
esse custo seja cada vez mais representativo, pois hoje o mercado adquire esse material
na região do Vale do Paraíba, a mais de 100 km de distância da capital paulista (Revista
M&T, 2012 – http://www.revistamt.com.br.).
Destaca-se que a indústria de pedra britada, em função das características de seu
mercado, com a reduzida possibilidade de substituição e de significativas barreiras a novas
minas, produção e comercialização regionais (devido ao alto custo de transporte),
apresenta alta possibilidade de existência e exercício do poder de mercado, visto que a
brita é matéria prima essencial para a indústria civil.
O preço final da brita está diretamente relacionado à distância do mercado consumidor,
visto que o elevado valor do frete corresponde a 2/3 (dois terços) do preço final do produto
e restringe grandes distâncias entre a produção e consumidor, favorecendo a produção
próxima às regiões metropolitanas. Neste contexto é importante enfatizar que a Pedreira
Juruaçu se encontra a menos de 20 km do centro de São Paulo, em localização
privilegiada de acessos próxima à rodovia dos Bandeirantes (4 km), Rodoanel (1km) e
rodovia Anhanguera (7 km).
A produção anual na Pedreira Juruaçu continuará constante, não sendo esperado
acréscimo ou decréscimo de volumes. Consequentemente, impostos e tributos derivados
desta produção e de demais atividades desenvolvidas na pedreira deverão permanecer
inalterados, ou seja, variando sazonalmente de acordo com a demanda pelos produtos.
Destaca-se, no que se refere à cobrança de impostos, o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) e a Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos
Minerais (Cfem).
Deste modo, a ampliação da Pedreira Juruaçu visa a extração adicional de 44.939.800
toneladas de brita e 664.800 m³ de areia, garantindo a continuidade do fornecimento de
agregados para os principais mercados consumidores da região, promovendo a
manutenção da oferta e dos preços em níveis adequados com aumento da vida útil da
mina em 36 anos.
Ressalta-se, sobretudo, que o prosseguimento das atividades ocorrerá de forma técnica,
racional e em consonância com as normas de controle ambiental, mantendo a cultura de
sustentabilidade já aplicada pela empresa em todas as suas unidades em atividade.
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Além das justificativas já elencadas, há a manutenção de centenas de empregos direto e
indiretamente relacionados às atividades da Pedreira Juruaçu. Atualmente a Pedreira
Juruaçu, e que será mantida na fase de ampliação, conta com a colaboração de 74 funcionários
(emprego direto).
Conclui-se, desta forma, que a ampliação de uma pedreira, já em operação, tende a não
impactar na oferta de brita e areia industrial, assim como na variação de seu custo. O
encerramento de minerações próximas à RMSP ocasionará, em médio e longo prazo, à
uma busca ativa por novas fontes de extração (novas minas) e ou na compra de brita e
areia em áreas mais afastadas da cidade de São Paulo, com consequente aumento de
valor final do produto, em virtude do valor do frete.
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4.0

ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS COLOCALIZADOS
Este item visa analisar as compatibilidades e restrições dos aspectos e normativos legais
aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental do Projeto de Ampliação da Pedreira
Juruaçu, sob responsabilidade da Embu S.A. Engenharia e Comercio (EMBU), localizada
no município de São Paulo, distrito de Perus.
O desenvolvimento deste item ocorrerá na forma de textos sumarizados e quadros síntese,
evidenciando os principais temas abordados e o condicionamento legal dos estudos
diagnósticos e das formas de uso dos recursos socioambientais, nos âmbitos das
legislações federal, estadual e municipal.
Neste capítulo serão apresentados:
 Item 4.1 - Síntese da Avaliação dos Diplomas Legais
 Item 4.2 - Condicionantes Legais
Item 4.3 - Compatibilidade com Políticas Setoriais,
Governamentais
4.1

Planos

e

Programas

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DOS DIPLOMAS LEGAIS

Este item visa apresentar sucintamente a compatibilidade da ampliação da Pedreira
Juruaçu de acordo com as leis vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, sendo que
a relação destas leis se encontra no item subsequente.
Neste sentido, foram avaliados os diplomas legais de proteção socioambiental que
restringem ou condicionam o uso do território e os diplomas de ordenamento territorial,
destacando-se:









Delimitação de áreas de preservação permanente (APP);
Proteção dos Mananciais;
Áreas prioritárias para a conectividade biológica;
Unidades de Conservação;
Supressão de vegetação nativa e de espécies protegidas;
Patrimônio Arqueológico e Bens Tombados;
Patrimônio Espeleológico; e
Uso do Solo e Zoneamento municipal.

Ressalta-se que ao longo do Capítulo de Diagnóstico Ambiental estes temas serão
detalhados, sendo ilustrados com mapas e croquis, quando necessários.
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 Patrimônio espeleológico
Para o levantamento do Patrimônio Espeleológico foram avaliados o Decreto no 6.640/08,
o qual “Dispõe sobre a proteção de cavidades naturais subterrâneas existentes no
Território Nacional e dá outras providências”, e a Resolução Conama no 347/04, que
“Institui o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, cuja finalidade é proteger as
cavidades naturais subterrâneas e estabelecer os procedimentos de uso e exploração do
patrimônio espeleológico nacional”. Segundo os dados disponibilizados pelo Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (Cecav), além de caminhamento
realizado na área da pedreira e seu entorno imediato, constatou-se que as áreas de
influência do empreendimento não apresentam cavidades, apresentando um potencial de
ocorrência de cavernas entre baixo, na Área Diretamente Afetada (ADA) e baixo-médio
nas Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII). Este aspecto está detalhado no
Capítulo 7.2.4.2.5 - Espeleologia.
 Bens Tombados e Patrimônio Arqueológico
A fim de apresentar uma visão da potencialidade de impacto ao patrimônio arqueológico e
histórico ocasionada pela ampliação da pedreira foram realizados estudos de acordo com
a Resolução Conama nº 01/86 e das Portarias Iphan nº 07/88 e 230/02. Ressalta-se que
no caso do patrimônio arqueológico/histórico, considera-se como impacto qualquer
alteração de seu estado atual decorrente das ações resultantes da implantação do
empreendimento (direta ou indiretamente).
No caso do estudo em questão, não foram verificados vestígios materiais, históricos ou
bens tombados na área de ampliação da Pedreira Juruaçu, salientando que grande parte
desta área se encontra em média vertente de inclinação acentuada, característica que
dificulta a preservação de evidências mais sutis in situ, assim como antropizada, com
plantação de eucaliptos e atividades minerárias.
Entretanto, foi observado na AID, próximo à ADA, um alto potencial arqueológico para
identificação de estruturas e vestígios relacionados aos ciclos de exploração mineradora
da região, bem como às atividades rurais que paralelamente foram lá desenvolvidas. Por
ora, estas ocorrências foram denominadas de “Embu Perus” e deverão ser melhor
levantadas e estudadas na etapa de Prospecção Arqueológica Interventiva Intensiva.
 Uso do Solo e Zoneamento Municipais
A área de ampliação da cava (ADA) perfaz 22,28 hectares em área lindeira a atual cava da
Pedreira Juruaçu, sendo que a totalidade da ADA está inserida em propriedade particular,
de domínio da empresa Embu S.A, sem afetar superficiários.
Quanto ao zoneamento municipal, foi analisado o Plano Diretor Estratégico (PDE) de São
Paulo, aprovado no segundo semestre de 2014, o qual orienta a política urbana na cidade.
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A área da Pedreira Juruaçu e sua ampliação está inserida prioritariamente (99.6%) na
Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, a qual corresponde a áreas da
cidade que não foram completamente ocupadas, e que possuem uma diversidade de usos
distintos, com ocupação predominantemente horizontal. São áreas dedicadas ao
reflorestamento, bem como exploração mineral e atividades industriais, além do uso
residencial. Entre os objetivos dessa macroárea destacam-se: “recuperação das áreas
mineradas e degradadas suscetíveis a processos erosivos minimizando a ocorrência da
poluição difusa”, e “manutenção e incentivo das atividades minerárias e usos correlatos,
assegurando a condição rural dos imóveis.
Pequena porção da ADA (0,4%) está inserida na Macrozona de Estruturação e
Qualificação Urbana, a qual possui grande diversidade de tipologias de uso e ocupação do
solo, com padrões diferenciados de urbanização.
O uso do solo na ADA, analisado a partir de imagens aéreas e inspeções de campo, é
representado por três usos principais, sendo mineração (20,77%), silvicultura (20,46%) e
floresta ombrófila densa (58,79%).
Destaca-se que a área de ampliação da Pedreira Juruaçu encontra-se em conformidade
com o zoneamento municipal do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, aprovado
em 2014. Além disto, não apresenta impeditivos quanto ao uso do solo ora observado,
sendo que para a supressão da vegetação deverá ser atendida a legislação vigente, a
saber: Lei Federal nº 12.651/12 – Código Florestal e Lei Federal nº 11.428/06 – Lei da
Mata Atlântica, entre outras aplicáveis.
 Delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APP)
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas de grande importância ecológica,
“cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Lei Federal nº
12.651/12, Art 3º, II).
Na área da ampliação da Pedreira Juruaçu foram identificadas e mapeadas duas tipologias
de APP:
o
o

APP de cursos d’água com até 10 m de largura; e
APP de nascentes.

Estas APP ocupam uma área bastante reduzida na Pedreira, totalizando 0,66 ha, isto é,
2,96% da área da ADA. Estas APP estão cobertas essencialmente por Floresta Ombrófila
Densa Montana em Estágio Médio de Regeneração, que ocorrem em 84,85% da APP,
sendo que o restante está ocupado por floresta de eucalipto com sub-bosque constituído
por vegetação nativa, este último nos estágios mais iniciais de regeneração.
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 Proteção dos Mananciais
A área de ampliação da Pedreira Juruaçu (ADA), localizada no distrito de Perus/SP, está
inserida em sub-bacia vizinha à sub-bacia Juqueri-Cantareira, já em território que não
integra qualquer Área de Proteção de Mananciais (APM). Neste sentido, não se espera
que a implantação e a operação do projeto interfiram de maneira significativa na qualidade
ambiental da APM Juqueri-Cantareira e do manancial associado.
 Áreas Prioritárias para Conectividade Biológica
Nesta categoria destacam-se as Áreas Prioritárias para Conservação (APC), a Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e as Áreas Prioritárias para
Incremento da Conectividade, potencialmente afetadas pelas atividades de ampliação do
presente projeto.
A APC Cantareira-Entorno é a única vulnerável a potenciais interferências do projeto na
medida em que se sobrepõe parcialmente à ADA, não sendo relevante o fato do seu
território coincidir com a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Cantareira e com
a Área de Proteção Ambiental (APA) Sistema Cantareira. Tais interferências (impacto
sobre a matriz florestal da área) poderão incidir essencialmente sobre o extremo Oeste da
APC Cantareira-Entorno, em trecho onde atualmente se observa forte pressão antrópica
relacionada principalmente aos empreendimentos minerários, à mancha urbana (distrito de
Perus) e às rodovias que cortam a região, neste último caso com destaque ao Rodoanel
Mário Covas
A ADA e AID imediata estão inseridas na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da
Cidade de São Paulo, em sua divisão de Zona de Cooperação e Transição, a qual, no
caso, além de apresentar grau de proteção legal flexível, está localizada próxima (no limite
com) das áreas antropizadas da macha urbana do distrito de Perus, o qual apresentou nas
últimas décadas uma das taxas mais agressivas de transformação de áreas naturais em
áreas antrópicas na cidade de São Paulo, sendo que o principal vetor responsável por
estas alterações é o avanço das próprias áreas urbanas, motivado pelo crescimento
populacional local acima da média.
A área da Pedreira Juruaçu está inserida em 2 zonas de Áreas Prioritárias para Incremento
da Conectividade, sendo classificadas com os valores 5 e 6 o que significam o mesmo que
“média” e “média a alta” prioridades, respectivamente, sendo que mais da metade da ADA
e da AID imediata sobrepõem-se à área com prioridade 6 e, por isso, mais importante em
termos de incremento da conectividade e, por consequência, impacto associado. No
entanto, não se espera que os impactos sobre estas áreas sejam significativos em função
principalmente dos tamanhos reduzidos e do alto grau de confinamento apresentado pela
ADA e AID imediata do projeto, além do efeito de borda diagnosticado para estas áreas.
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 Unidades de Conservação (UC)
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei Federal nº
9.985/00, que define Unidades de Conservação (UC) como “Espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção”.
Na região do empreendimento foram identificadas 4 UC:
o
o
o
o

APA Sistema Cantareira;
Parque Estadual do Jaraguá;
Parque Estadual do Juquery; e
Parque Estadual da Cantareira.

Destas, apenas o Parque Estadual da Cantareira (PEC) se sobrepõem à AII do projeto,
sendo que a distância, em linha reta, entre o PEC e a ADA do projeto é de 1,8 km.
Visando à restrição e normatização das atividades humanas com o propósito de minimizar
os impactos negativos sobre a presente unidade de conservação, a Zona de
Amortecimento (ZA) do PEC foi delimitada, por município, considerando-se o uso da terra
em seu entorno (10 e 2 km) e a legislação territorial e ambiental incidentes.
Analisando em maior detalhe o município de São Paulo, onde se insere o projeto em
questão, entende-se que são pouco expressivos os eventuais conflitos existentes entre a
ampliação da pedreira e as funções desempenhadas pela ZA e pelo próprio PEC,
principalmente porque a referida ampliação se dará em área confinada e colocalizada à
mineração de granito atualmente em operação na propriedade da Embu S.A., já nas
proximidades da zona urbana do distrito de Perus, neste sentido sendo incapaz de
prejudicar substancialmente a função amortecedora/protetora desempenhado pela ZA.
Contribui com a manutenção das funções e da sustentabilidade da ZA a distância de 1,8
km, em linha reta, existente entre a ADA do projeto e o limite oeste do PEC, devendo-se
salientar ainda que ao longo desta “linha reta” ocorre um importante divisor de águas (linha
de cumeada), que na prática separa a vertente do projeto daquela onde se insere o início
do PEC, o que resulta numa espécie de blindagem deste último.
Apesar da existência do PEC, que em princípio já garante algum tipo de proteção para a
região de inserção do projeto, alguns órgãos oficiais têm manifestado a sua preocupação
com a área.
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Por exemplo, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), por meio da Resolução nº 18/83, institui o
tombamento da “área da reserva estadual da Cantareira e Parque Estadual da Capital
(Horto Florestal)...” por “...seu grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e
paisagístico tem a condição de banco genético de natureza tropical, dotada de
ecossistemas representativos em termos de flora e fauna, sendo também capaz de
funcionar como espaço serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e
dos recursos hídricos da Região Metropolitana da Grande São Paulo”.
No referido tombamento, que cobre uma área de 5.800 hectares, incluem-se a chamada
Pedra Grande, batólito granítico que aflora a 1.050 m de altitude e que possui valor cênico,
contemplativo e paisagístico, e a Bomba d’Água, movida a vapor, mais a edificação que a
abriga, que constituem relíquia histórica dos primórdios do abastecimento da cidade,
datadas de 1906 e localizadas na barragem do Engordador (Núcleo Engordador) (SMA,
2009).
Assim como no caso da ZA, não se espera que a ampliação da pedreira entre em conflito
com as disposições da Resolução nº 18/83, principalmente porque a ADA está localizada
fora das áreas tombadas, as quais contemplam essencialmente as áreas de parques e das
UC da região.
 Supressão de vegetação nativa e de espécies protegidas
Nas áreas de influência do projeto, a cobertura florestal remanescente é composta
essencialmente por fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) secundária
nos estágios inicial e médio de regeneração. Nos casos da AII e da AID, as formações se
concentram principalmente na porção Centro-Leste destas áreas e estendem-se até os
limites com o Parque Estadual da Cantareira (PEC), que abrange e protege um dos
principais contínuos de vegetação tropical do planeta localizados em área urbana.
No contexto das áreas de influência do projeto, os principais fatores responsáveis pela
preservação destes remanescentes florestais são a Zona de Amortecimento do PEC, que
se sobrepõe parcialmente às referidas áreas, e o relevo acidentado, que na região é
desfavorável e caro à ocupação humana e ao uso alternativo do solo.
Nas formações de FODM da AID imediata e da ADA foram registradas em torno de 190
espécies (considerando todos os hábitos), dentre as quais se destacam 19 espécies
endêmicas da Mata Atlântica e 1 (uma) vulnerável, o cedro (Cedrela fissilis) (Portaria MMA
nº 443/14), o que indica a importância destas áreas para a manutenção da biodiversidade
e dos processos ecológicos locais. Na comparação com outras formações de FODM,
diagnosticou-se diversidade média.
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Especificamente na ADA, além das florestas em estágio médio (ocorrem em 56,96% da
ADA), foram identificados outros padrões de cobertura vegetal e de uso do solo, sendo
eles: FODM em Estágio Inicial de Regeneração (1,84%); Silviculturas com Sub-Bosques
Nativos nos Estágios Pioneiro (15,89%) e Inicial (4,53%) de Regeneração; e Mineração
(20,78%). Percentualmente observa-se que 58,80% da ADA está coberta por vegetação
natural, enquanto o restante, 41,20%, apresenta uso do solo alternativo (antrópico) e
menos relevante em termos ecológicos. Destaca-se que não foram encontradas espécies
protegidas.
4.2

CONDICIONANTES LEGAIS

4.2.1

Licenciamento Ambiental

Na esfera federal, interessam à questão do licenciamento ambiental do empreendimento, a
Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o Decreto nº
99.274/90 que a regulamentou e as Resoluções Conama nos 01/86 e 237/97. O exame do
Artigo 10 da Lei nº. 6.938/81, bem como dos Artigos 4º, 5º e 6º da Resolução Conama nº
237/97, indica a competência estadual para o procedimento de licenciamento, pois os
impactos diretos do empreendimento estarão restritos a uma pequena porção do Estado
de São Paulo, não se configurando qualquer das outras hipóteses de competência federal
elencadas na Resolução Conama nº 237/97.
Na esfera estadual, as atribuições do licenciamento ambiental são exercidas pela
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb). O licenciamento ambiental
do projeto está fundamentado legalmente na Lei no 997/76, que dispõe sobre a instituição
do sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente na forma prevista nessa
lei e pela Lei n° 118/73 e pelo Decreto n° 5.993/75. Em 1986, por meio do Decreto n°
24.932, foi instituído o Sistema Estadual do Meio Ambiente e criada a Secretaria do Meio
Ambiente, com objetivo de promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental. No âmbito estadual, os procedimentos para licenciamento ambiental seguem as
Resoluções SMA no 42/94 e no 54/04. Para a publicidade do EIA, bem como a realização
de audiências públicas, também devem ser observadas essas resoluções, além das
Deliberações Consema nos 50/92, 06/95 e 08/99.
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei Estadual n° 997/76 (atualizado pelo Decretos Estaduais nos 47.397/02 e 48.523/04),
aprovado pelo Decreto nº 8.468/76 (e atualizações): Dispõe sobre o controle da poluição
do meio ambiente.
Lei Federal n° 6.567/78: Dispõe sobre regime especial para exploração e o
aproveitamento das substâncias minerais que especifica e dá outras providencias.
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O aproveitamento mineral por licenciamento é facultado exclusivamente ao proprietário do
solo ou a quem dele possuir expressa autorização, salvo se a jazida situar-se em imóveis
pertencentes a pessoa jurídica de direito público, bem como na hipótese prevista no § 1°
do Art.10º desta Lei, cujo texto é o que segue: "publicado o ato determinativo do
cancelamento do registro de licença, a habilitação ao aproveitamento da jazida, sob regime
de licenciamento, estará facultada a qualquer interessado, independentemente de
autorização do proprietário do solo, observados os demais requisitos previstos nesta Lei."
Lei Federal nº 6.938/81: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.
Em seu Art. 1º, a PNMA objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana. Já em seu Art. 10º determina que “a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão
estadual competente, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.
Resolução Conama nº 01/86: Estabelece as diretrizes gerais para uso e implementação
da Avaliação de impacto Ambiental.
Conforme seu Art. 2º “Dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do
órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente”.
Resolução Conama nº 09/87: Determina a realização de audiência pública.
A referida Resolução determina a realização de audiência pública sempre que esta for
considerada necessária, ou quando solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público, ou
por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos. O órgão de Meio Ambiente, a partir da data do
recebimento do Rima, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo
(mínimo de 45 dias) para solicitação de audiência pública. No caso de haver solicitação de
audiência pública e na hipótese do órgão estadual não a realizar, a licença concedida não
terá validade.
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Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 (CF/88)
A CF/88 destinou capítulo específico para a defesa do meio ambiente (Capítulo VI do
Título VIII), estipulando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos
(presentes e futuras gerações) e impondo ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em seu § 2º, determina
que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei”.
Resolução Conama nº 09/90 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, pelo órgão
competente, para a realização de pesquisa, lavra e/ou beneficiamento mineral.
Determina que a realização da pesquisa mineral quando envolver o emprego de guia de
utilização, fica sujeita ao licenciamento ambiental pelo órgão competente.
Resolução Conama nº 237/97: Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelecendo
critérios para a definição de competências e lista as atividades sujeitas ao licenciamento.
Conforme seu Art. 3º, condiciona a emissão de licença ambiental à elaboração e
aprovação de EIA/Rima para empreendimentos considerados efetivo ou potencialmente
causadores de significativa degradação do meio ambiente. Caso o empreendimento não
seja enquadrado nesta definição, o órgão ambiental definirá quais estudos ambientais
conduzirão o processo de licenciamento.
Lei Federal nº 9.605/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente.
Decreto Estadual n° 43.505/98: Autoriza o Secretário do Meio Ambiente a celebrar
convênios com municípios do Estado de São Paulo visando a fiscalização e o
licenciamento ambiental.
Resolução SMA n° 11/98: Dispõe sobre realização de reunião técnica informativa, aberta
à participação do público, no procedimento para a análise do relatório ambiental preliminar
e demais estudos de impacto ambiental, conforme disposto na Resolução SMA no 42, de
29.12.94.
Resolução Conama nº 281/01: Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de
licenciamento.
Instrução Normativa DNPM nº 01/01: Estabelece instruções para o requerimento de
registro de licença.
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Conforme seu Art. 5º, a extração efetiva da substância mineral contemplada no título de
licenciamento será condicionada à emissão pelo órgão ambiental competente, da licença
ambiental de operação (LO) ou seu equivalente.
Decreto Estadual n° 47.400/02 (atualizada pelos Decretos Estaduais nos 48.919/04 e
55.149/09): Regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20 de março de 1997,
referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para cada
modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua renovação, estabelece prazo
de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento obrigatório
de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o recolhimento de valor
referente ao preço de análise.
Decisão de Diretoria Cetesb no 201-2004-C: Dispõe sobre as condições para o
licenciamento ambiental em Áreas de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana
de São Paulo e dá outras providências (Processo nº C-702-2004).
Lei Estadual n° 12.780/07: Institui a Política Estadual de Educação Ambiental.
Resolução SMA nº 22/09: Dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e
ocupação do solo, sobre o exame e manifestação técnica pelas Prefeituras Municipais nos
processos de licenciamento ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e sobre a
concessão de Licença de Operação para empreendimentos existentes e dá outras
providências.
Lei nº 14.626/11: Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e dá providências correlatas.
“Artigo 1º - Fica instituído, sob administração da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - Cadastro Ambiental
Estadual, de inscrição obrigatória e sem ônus, pelas pessoas físicas ou
jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e à
extração,

produção,

transporte

e

comercialização

de

produtos

potencialmente degradadores do meio ambiente, assim como da utilização
de produtos e subprodutos da fauna e da flora, constantes do Anexo VIII, da
Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, introduzido pelo artigo 3º da
Lei federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, e do Anexo I desta lei”

Resolução SMA nº 43/13: Estabelece os procedimentos operacionais do Programa
Município Verde Azul, e dispõe sobre o método de valoração dos passivos ambientais
aplicados no cálculo do Índice de Avaliação Ambiental.
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Resolução SMA nº 109/13: Dispõe sobre a delegação de competência para
implementação do Acordo de Cooperação Técnica nº 10/2008, firmado entre o Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Resolução SMA nº 49/14: Dispõe sobre os procedimentos para licenciamento ambiental
com avaliação de impacto ambiental, no âmbito da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo - CETESB.
Decisão de Diretoria Cetesb nº 25/14: Dispõe sobre a disciplina para o licenciamento
ambiental das atividades minerárias no território do Estado de São Paulo.
Decisão de Diretoria Cetesb nº 153/2014/I: Dispõe sobre os Procedimentos para o
Licenciamento Ambiental com Avaliação de Impacto Ambiental no Âmbito da CETESB, e
dá outras providências.
Decisão de Diretoria nº 217/2014/I: Dispõe sobre a aprovação e divulgação do “Manual
para Elaboração de Estudos para o Licenciamento Ambiental com Avaliação de Impacto
Ambiental no âmbito da CETESB”
4.2.2

Compensação Ambiental

Lei nº 9.985/00: Regulamenta o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal
e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
As medidas compensatórias, nos casos de licenciamento de empreendimentos de
significativo impacto negativo, somente vieram a ser regulamentadas com a edição da Lei
nº 9.985/00, que dispõe: “Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei”.
Decreto nº 4.340/02: Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá
outras providências.
O referido Decreto estabelece a instituição da câmara de compensação ambiental no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de estabelecer prioridades e
diretrizes para aplicação da compensação ambiental, avaliar e auditar a metodologia e os
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, entre outros. Para os casos de
licenciamento ambiental no âmbito estadual, foram criadas câmaras de compensação
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ambiental com atribuições relacionadas, como é o caso da Câmara de Compensação
Ambiental do Estado de São Paulo.
No Estado de São Paulo, o cumprimento da Compensação Ambiental se dá pelo
estabelecimento do Termo Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), celebrado
entre a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e o empreendedor, com interveniência do
órgão licenciador. A assinatura do TCCA é realizada como condição à emissão da Licença
de Instalação (LI) do empreendimento
Resolução Conama nº 371/06: Estabelece diretrizes para cálculo, cobrança, aplicação,
aprovação e controle de gastos de recursos financeiros advindos da compensação
ambiental decorrente dos impactos causados pela implantação de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em Estudos de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto AmbientalRIMA.
Portaria no 026/SVMA/08: Disciplina os critérios e procedimentos de compensação
ambiental pela remoção – por corte, transplante, ou qualquer outra intervenção, de caráter
excepcional – de vegetação de porte arbóreo, para viabilização de projeto de edificação,
parcelamento do solo e obras de infraestrutura e em casos de interesse público e/ou
social.
Resolução no SMA 86/09: Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação
ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa
em áreas rurais no Estado de São Paulo.
Resolução SMA no 039/10: Define procedimentos específicos para instituição,
compensação ou recomposição de reserva florestal, para fins de licenciamento ambiental,
nos casos em que especifica.
Resolução SMA nº 10/12: Define os procedimentos para destinação dos valores
referentes à compensação ambiental no Estado de São Paulo definidos nos Termos de
Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) firmados pela CETESB.
Decreto nº 60.070/14: Regulamenta os procedimentos relativos à compensação ambiental
de que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no âmbito do
licenciamento ambiental de competência do Estado de São Paulo, dispõe sobre a Câmara
de Compensação Ambiental (CCA) e dá providências correlatas
Resolução SMA nº 98/14: Aprova o Regimento Interno da Câmara de Compensação
Ambiental, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
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Resolução SMA nº 61/14: Fixa procedimento para celebração dos Termos de
Compromisso de Compensação Ambiental, e aprova os respectivos modelos, bem como
os modelos dos Termos de Quitação Parcial e Definitivo de Compensação Ambiental,
conforme estabelecido pelo Decreto nº 60.070, de 15 de janeiro de 2014.
4.2.3

Mineração

Decreto Lei nº 227/67: Aprova o Código de Mineração.
Decreto Federal no 62.934/68: Dispõe sobre os direitos relativos às massas
individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no
interior da terra, formando os recursos minerais do País; o regime de sua exploração e
aproveitamento; a fiscalização, pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de outros
aspectos da indústria mineral.
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988: “Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica
pelo órgão competente, na forma da lei”.
Decreto Federal n° 97.632/89: Dispõe sobre a regulamentação do Art. 2°, inciso VIII, da
Lei n° 6.938/81, e dá outras providências sobre áreas degradadas.
De acordo com o Art. 1º deste Decreto “os empreendimentos que se destinam à
exploração de recursos minerais deverão, submeter à aprovação do órgão ambiental
competente, o plano de recuperação de área degradada (PRAD)”.
Portaria DNPM nº 15/97: Dispõe sobre o memorial descritivo e planta de situação.
Portaria DNPM nº 248/97: Dispõe sobre a fixação de limite da jazida ou mina em
profundidade por superfície horizontal.
Portaria DNPM nº 56/99: Aprova modelos de formulários do Relatório Anual de Lavra.
Resolução SMA nº 03/99: Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental
de atividades minerarias.
Norma NBR 13.030:1999 - Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas
degradadas pela mineração.
Instrução Normativa DNPM nº 01/00: Dispõe sobre Guia de Utilização.
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Portaria DNPM nº 143/00: Dispõe sobre normas regulamentares de mineração.
As Normas Regulamentares de Mineração (NRM) têm por objetivo disciplinar o
aproveitamento racional das jazidas, considerando-se as condições técnicas e
tecnológicas de operação, de segurança e de proteção ao meio ambiente, de forma a
tornar o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira, compatíveis com a busca
permanente da produtividade, da segurança e saúde dos trabalhadores.
Portaria DNPM nº 237/01: Aprova as normas reguladoras de mineração – NRM de que
trata o Art. 97 do Decreto-lei nº 227/67.
Lei nº 12.334/10: Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à
acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens e altera a redação do Art. 35 da Lei no 9.433/97, e do Art. 4o da
Lei no 9.984/00.
Instrução Normativa Ibama nº 04/11: Estabelece exigências mínimas para a elaboração
de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD ou Áreas Alteradas.
Resolução SMA no 08/14: Revoga as Resoluções SMA nº 51, de 12 de dezembro de
2006, e SMA nº 130, de 30 de dezembro de 2010, e determina a edição de norma própria
da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para disciplinar o
licenciamento ambiental das atividades minerárias no Estado de São Paulo.
Norma Reguladora nº 20 (NRM 20): Define procedimentos administrativos e operacionais
em caso de fechamento de mina, suspensão e retomada das operações mineiras.
Norma Reguladora nº 21 (NRM 21): Define procedimentos administrativos e operacionais
em caso de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas.
4.2.4

Contornos Legais dos Recursos Naturais

Para abordagem deste item foram selecionados os aspectos legais e normativos aplicáveis
ao uso e apropriação dos recursos naturais e sociais das áreas de influência do projeto,
considerando as competências federal, estadual e municipal.
4.2.4.1

Recursos Hídricos

A Constituição Brasileira de 1988, tendo como inspiração a 1ª Conferência Mundial sobre
Águas, em Dublin, 1972, determinou a criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos. Foi assim que, em 1997, foi instituída a Política Nacional de
Recursos Hídricos, por meio da Lei nº 9.433/97, na qual se estabeleceu o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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O Estado de São Paulo regulamentou a gestão de suas águas sob a Lei Estadual n°
7.663/91 - Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei Estadual n°
7.663/91 estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o qual dispõe sobre
o Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH).
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei Estadual n° 1.172/76: Regulamentada pelo Decreto n° 9.714/77. Delimita as áreas de
proteção relativa aos mananciais, cursos e reservatórios de água a que se refere o artigo
2° da Lei n° 898/75, e estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas.
Decreto Estadual no 10.755/77: Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água
receptores na classificação prevista no Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976, e dá
providências correlatas.
Decreto Estadual n° 39.473/94: Estabelece normas de utilização das várzeas no Estado
de São Paulo.
Decreto Estadual nº 41.258/96: Regulamenta a Política Estadual de Recursos Hídricos,
em que estabelece em seu Art. 1º as situações que dependem de outorga de ato
administrativo pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Sendo que as
Normas que disciplinam o uso da água foram posteriormente pormenorizadas pela Portaria
DAEE nº 717/96.
Lei Estadual n° 9.866/97: Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de
São Paulo.
Resolução Conjunta SMA/SAA no 02/97: Dispõe sobre os procedimentos de
licenciamento ambiental, em áreas de preservação permanente, de obras,
empreendimentos e atividades de desassoreamento, construções, reforma e ampliação de
tanques, açudes e barramentos de corpos d’água.
Decreto Estadual n° 43.022/98: Regulamenta dispositivos relativos ao Plano Emergencial
de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo, de que
trata a Lei n° 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe sobre diretrizes e normas
para a proteção e a recuperação dos mananciais de interesse regional do Estado de São
Paulo.

4-15

50101-EV-RT003-0

Lei Federal n° 9.984/00: Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, alterando Art.
17 da Lei 9.648/98 e Art. 1º da Lei 8.001/90. A lei de Política Nacional de Recursos
Hídricos trata em seu Art. 5°, inc. III, como um dos seus instrumentos a outorga dos
direitos de uso de recursos hídricos.
Resolução CNRH nº 29/02: Dispõe sobre o uso de recursos hídricos relacionados à
atividade minerária e sujeitos a outorga.
Decreto Estadual n° 47.696/03: Regulamenta o artigo 37-A da Lei n° 1.172, de 17 de
novembro de 1976, acrescido pela Lei n° 11.216, de 22 de julho de 2002, que delimita as
áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da Região
Metropolitana da Grande São Paulo.
Portaria MS nº 518/04: Aprova a Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano,
que dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância
da qualidade da água para consumo humano, estabelece o padrão de potabilidade da
água para consumo humano, e dá outras providências.
Decisão de Diretoria nº 201-2004-C: Dispõe sobre as condições para o licenciamento
ambiental em Áreas de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo e
dá outras providências (Processo nº C/702/2004).
Resolução Conama nº 357/05: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conjunta SMA/SERHS nº 01/05: Regula o Procedimento para o
Licenciamento Ambiental Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos”.
Resolução Conama nº 396/08: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para
o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Decisão de Diretoria Cetesb no 053/2009/C: Dispõe sobre Procedimentos para o
Controle de Efluentes Líquidos Provenientes de Fontes de Poluição Licenciáveis pela
CETESB, na UGRHI 6 Alto Tietê.
Resolução Conama nº 430/11: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
Decisão de Diretoria nº 363/2011/E: Dispõe sobre a adoção do parâmetro E.coli, para
avaliação da qualidade dos corpos de águas do território do Estado de São Paulo.
4-16

50101-EV-RT003-0

Decisão de Diretoria nº 112/2013/E: Dispõe sobre o estabelecimento dos valores limites
do parâmetro Escherichia coli (E.coli), para avaliação da qualidade dos corpos de águas do
território do Estado de São Paulo.
Resolução SMA nº 61/13: Institui a Comissão Organizadora Estadual – COE da IV
Conferência Estadual do Meio Ambiente – CEMA, e dá providências correlatas.
Decisão de Diretoria nº 045/2014/E/C/I: Dispõe sobre a aprovação dos Valores
Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2014, em
substituição aos Valores Orientadores de 2005 e dá outras providências
Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH nº 01/14: Institui Comitê Permanente para Gestão
Integrada da Qualidade da Água destinada ao Consumo Humano no Estado de São Paulo
e dá providências correlatas.
Normas Brasileira (NBR) 12649, 13744, 14062, 14063, 14247, 14343, 14569, 14571,
14572, 10357, 15495: Normas específicas de gestão de recursos hídricos e efluentes de
atividades de mineração.
4.2.4.2

Ar

Para que um empreendimento seja considerado ambientalmente viável quanto ao
compartimento atmosférico, não é suficiente que suas emissões estejam em conformidade
com os padrões de emissão legalmente estabelecidos. Faz-se necessário também que os
impactos na qualidade do ar provocados por essas emissões sejam compatíveis com a
capacidade de suporte da atmosfera local, ou seja, que a qualidade do ar de sua área de
influência direta também se mantenha dentro de padrões legalmente estabelecidos.
A Resolução Conama no 382/06, que estabelece novos limites máximos de emissão de
poluentes atmosféricos para fontes fixas de diversas tipologias de fontes e processos
produtivos, não inclui referências a barragens. Assim, considera-se os poluentes
regulamentados pela Resolução Conama no 03/90 (padrões de qualidade do ar a serem
obedecidos no território nacional, métodos de amostragem e análise dos poluentes
atmosféricos).
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Portaria Minter no 100/80: Estabelece padrões de emissão de fumaça preta dos veículos
movidos a óleo diesel.
Resolução Conama nº 05/89: “Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do
Ar – PRONAR”.
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Resolução Conama nº 03/90: “Estabelece os Padrões de qualidade do ar”.
Resolução Conama nº 08/90: “Estabelece em nível nacional, limites máximos de
poluentes do ar”.
Portaria DNPM nº 237/01: Esta Portaria aprova as Normas Reguladoras de Mineração.
Resolução Conama nº 382/06: Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para fontes fixas.
Resolução Conama nº 418/09: Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de
Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e
Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio
ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do
estado de manutenção de veículos em uso.
Norma Reguladora nº 09 (NRM 09): Dispõe sobre prevenção contra poeiras.
4.2.4.3

Ruído e Vibração

A Resolução Conama nº 01/90 previu que a emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, obedecerá ao interesse da saúde e do sossego público. A referida
Resolução visa a controlar a poluição sonora e fixa que são prejudiciais à saúde e ao
sossego público, os níveis de ruído superiores aos estabelecidos na Norma NBR
10.151:2000 e fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em
comunidades.
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Resolução Conama nº 01/90: “Determina que a emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, deverão obedecer ao interesse da saúde, ao sossego público, aos
padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na Resolução”. Estipula como aceitáveis os
níveis determinados pela norma NBR 10.152:1987. Determina ainda que as medições
deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151:2000 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando ao conforto da comunidade.
Decisão de Diretoria nº 215/2007/P: Dispõe sobre a sistemática para a avaliação de
incômodo causado por vibrações geradas em atividades poluidoras.
NBR 10.151:2000 – Acústica: Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto
da comunidade – Procedimento.
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NBR 10.152:1987 – Acústica: Avaliação do ruído ambiente em recintos de edificações
visando o conforto dos usuários – Procedimento.
NBR 9.653:2005 – Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas
minerações em áreas urbanas que limita a sobre pressão acústica em 134 dBL na
condição impulsiva.
DIN 4150-3 (1999) Vibration in buildings, effect in structures que classifica as
edificações em 3 categorias diferentes. A Categoria 1, que abrange as edificações de
concreto armado e de madeira em boas condições, a Categoria 2, que abrange edificações
de alvenaria em boas condições e Categoria 3, as edificações de alvenaria em más
condições de conservação e edificações consideradas de patrimônio histórico.
Estabelece a ISO 2631-2 (2003) “Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human
exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)”,
4.2.4.4

Flora

Tendo em vista a preponderância funcional da questão florestal, para a correta
preservação dos solos e das águas, este item comentará a existência de diplomas legais e
mecanismos jurídicos incidentes que poderão ser acionados para ordenamento e
preservação da vegetação natural da região, tendo em vista a possibilidade de a mesma
vir a ser impactada nas áreas de influência, ensejando a constituição de programas de
compensação. Destaca-se que o domínio da Mata Atlântica, onde se insere o
empreendimento, conta com resoluções específicas para sua classificação, intervenção e
proteção.
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei Municipal nº 10.365/1987: Define procedimentos para a proteção de suas áreas
verdes, regulamentada pelo Decreto nº 26.535/1988, o qual dispõe sobre o corte e a poda
de vegetação de porte arbóreo existente no município, e considera esse tipo de vegetação
como bem de interesse comum a todos os munícipes, tanto de domínio público como
privado, bem como as mudas de árvores plantadas em logradouros públicos.
Resolução Conama nº 01/94: define vegetação primária e secundária nos estágios
pioneiro inicial, médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica em cumprimento ao
disposto no artigo 6º, do Decreto 750, de 10 de fevereiro de 1993, na Resolução Conama
nº 10, de 10 de outubro de 1993, e orienta os procedimentos de licenciamento de
exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo.
Resolução Conjunta SMA-IBAMA/SP nº 01/94: dispõem sobre a necessidade de se
definir vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de
regeneração de Mata Atlântica.
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Resolução Conama nº 03/96: Compreende-se que: Vegetação remanescente de mata
atlântica, expressa no parágrafo único do artigo 4º, do Decreto nº 750, de 10 de fevereiro
de 1993, abrange a totalidade de vegetação primária e secundária em estágio inicial,
médio e avançado de regeneração.
Resolução SMA n° 21/01: Fixa orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas
degradadas e dá providências correlatas
Portaria DEPRN/DG nº 16/04: Dispõe sobre a criação de controle de Comissão de
Controle da Reposição Florestal.
Lei Federal nº 11.428/06: Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.
Art. 2º: “Consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações
florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme
regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e
Floresta Estacional Decidual, bem como manguezais, vegetações de restingas, campos de
altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”.
Resolução Estadual SMA nº 08/07: Altera e amplia as Resoluções SMA nos 21/01 e
47/03. Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá
providências correlatas.
Resolução Estadual SMA nº 16/07: Dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de
Florestas - SIEFLOR no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências.
Resolução Conama nº 388/07: Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem
a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração
da Mata Atlântica para fins do disposto no Art. 4o § 1o da Lei no 11.428/06.
Decreto Federal nº 6.660/08: Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428/06, que dispõe
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
“Somente os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária
nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência do mapa
definida no caput terão seu uso e conservação regulados por este Decreto, não
interferindo em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e florestas
plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa”.
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Instrução Normativa Ibama nº 06/08: reconhece as espécies da flora brasileira
ameaçadas de extinção.
Decreto Estadual nº 54.079/09: Altera os artigos 5º, 6º e 9º, acrescenta o artigo 9ºA e
modifica os Anexos do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, que cria o Sistema
Estadual de Florestas – SIEFLOR e dá providências correlatas
Lei nº 12.651/12 (alterada pela Lei no 12.727/12) – Novo Código Florestal: Dispõe sobre
a proteção da vegetação nativa; sobre a definição e delimitação de áreas de preservação
permanente em zonas rurais e urbanas, altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis
nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Decisão de Diretoria nº 287/2013/V/C/I: Dispõe sobre procedimentos para a autorização
de supressão de exemplares arbóreos nativos isolados.
Resolução SMA nº 32/14: Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre
restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.


Supressão, Exploração e Corte de Vegetação

Decreto-Lei nº 3.365/41: Dispõe sobre desapropriações e considera como utilidade
pública as atividades de aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais.
Decreto nº 750/93: Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação
primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras
providências
Resolução Conjunta SMA-Ibama/SP n° 05/96: Acrescenta dispositivos à Resolução
Conjunta no 02/94, que regulamenta o Artigo 4° do Decreto Federal no 750/93 dispondo
sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação secundária no estágio inicial de
regeneração de Mata Atlântica no Estado de São Paulo
Decreto Estadual n° 49.723/05: Institui o Programa de Recuperação de Zonas Ciliares do
Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Resolução Conama nº 369/06: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão
de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP).
Resolução SMA nº 08/07: Altera e amplia as Resoluções SMA nos 21/01 e 47/03. Fixa a
orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências
correlatas.
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Resolução SMA nº 58/09: Estabelece procedimentos de publicidade para emissão de
licença, alvará e autorização de supressão de vegetação ou de intervenção em área
especialmente protegida.
Resolução SMA nº 84/13: Dispõe sobre a autorização de supressão de exemplares
arbóreos nativos isolados, sendo que em seu Artigo 1º fica indicada a Decisão de Diretoria
nº 287/2013/V/C/I, de 11 de setembro de 2013, da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo – CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de setembro de 2013,
Poder Executivo, Seção I, página 51, para os casos em que a concessão das autorizações
de supressão de exemplares arbóreos nativos isolados couber ao órgão municipal
competente, e não houver regramento municipal sobre a matéria.


Unidades de Conservação da Natureza (UC)

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei no 9.985/00: Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC), estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades
de conservação.
Decreto Estadual n° 49.672/05: Dispõe sobre a criação dos Conselhos Consultivos das
Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado de São Paulo, define sua
composição e as diretrizes para seu funcionamento e dá providências correlatas.
Resolução Conama n° 428/10: Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a
autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC),
de que trata o § 3º do Art. 36 da Lei nº 9.985/00, bem como sobre a ciência do órgão
responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos não sujeitos a EIA/Rima e dá outras providências. Revoga as
Resoluções Conama n°s 10/88, 11/87, 12/88 e 13/90. Altera as Resoluções nºs 347/04 e
378/06.
Resolução SMA no 29/10: Dispõe sobre estudos técnicos para subsidiar alteração de
limites e mudança de categorias de manejo de Unidades de Conservação, bem como
sobre Termos de Compromisso a serem celebrados com os ocupantes de Unidades de
Conservação até sua definitiva regularização fundiária, e dá outras providências.
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Resolução SMA nº 32/10: Define, no âmbito da administração das unidades de
conservação do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais –
SEAQUA, o procedimento a ser adotado para a aprovação de Plano de Manejo de
Unidades de Conservação, e dá providências correlatas.
Resolução SMA nº 23/12: Acrescenta e altera dispositivos da Resolução SMA nº 032, de
11 de maio de 2010, que dispôs sobre infrações e sanções administrativas ambientais e
procedimentos administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento
do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA.
Resolução SMA nº 33/13: Define, no âmbito da administração das unidades de
conservação do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais –
SEAQUA, critérios técnicos e diretrizes que deverão nortear o estabelecimento de zonas
de amortecimento, de que tratam os Artigos 2º, inciso XVIII, e 25 da Lei Federal nº 9.985,
de 18 de julho de 2000, e dá providências correlatas.
Resolução SMA nº 121/13: Define, no âmbito da administração das unidades de
conservação do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais –
SEAQUA, critérios técnicos e diretrizes que deverão nortear o estabelecimento do
zoneamento e da normatização da Área de Proteção Ambiental, de que trata o Artigo 15,
da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá providências correlatas.


Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas Protegidas

Constituição Estadual de São Paulo, de 05 de outubro de 1989, Art. 197: define áreas
de proteção permanente.
Lei nº 12.651/12 (Código Florestal Brasileiro), Art. 4º: trata da delimitação das Áreas de
Preservação Permanente (APP) em zonas rurais ou urbanas.
Resolução Conama nº 369/06: Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão
de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP).
Decreto Estadual n° 25.341/86: Aprova o regulamento de Parques Estaduais Paulistas.
Decisão de Diretoria Cetesb no 148/10/L: Dispõe sobre a orientação para a demarcação
da área de preservação permanente de topo de morros, montanhas e linhas de cumeadas,
definida na alínea ”d” do artigo 2º da Lei Federal no 4771/65 e normatizada pela Resolução
Conama no 303/02, e dá outras providências.
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Decreto Estadual n° 60.302/14: Institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas
Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo (Sigap) e dá providências
correlatas
Lei Estadual n° 10.111/98: Declara "Área de Proteção Ambiental (APA)", o Sistema
Cantareira.
Decreto Estadual n° 51.150/06: Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas
Particulares do Patrimônio Natural, no âmbito do Estado de São Paulo, institui o Programa
Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural e dá providências
correlatas.


Reserva Legal (RL)

Portaria DEPRN n° 54/04: Considerando que a Portaria DG/DEPRN no 44 de 15/09/2004,
que regulamentou questões atinentes à reserva legal, contempla disposições que
necessitam ser normatizadas mediante Lei ou Decreto, resolve: Artigo 1º - Fica revogada a
Portaria DG/DEPRN 44/2004. Artigo 2º - Ficam restabelecidas as Portarias DEPRN nº
01/85, DEPRN nº 02/86, DEPRN nº 03/86 e os artigos 1º e 4º da Portaria DEPRN nº 44/95.
Lei Estadual n° 12.927/08: Dispõe sobre a recomposição de reserva legal, no âmbito do
Estado de São Paulo.
Decreto 45.166/09: Regulamenta os §§ 5º e 8º do Art. 11 da Lei nº 14.309/02.
Decreto Estadual n° 53.939/09: Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da
regeneração natural, compensação e composição da área de Reserva Legal de imóveis
rurais no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Lei Federal n° 12.651/12: Artigo 3º, a Reserva Legal (RL) é a “área localizada no interior
de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa”.
Portaria CBRN no 03/2015: Estabelece procedimentos a serem realizados pela
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN, em relação aos
requerimentos de aprovação da localização de Reserva Legal, considerando a efetiva
implantação do Cadastro Ambiental Rural – CAR
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4.2.4.5

Fauna

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei Federal nº 5.197/67: Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. “Os
animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos,
abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibido a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha”.
Lei Federal nº 7.653/88: Considera crime inafiançável, as ações contra a fauna silvestre.
Decreto Estadual nº 42.838/98: Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de
Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo e dá
providências correlatas.
Portaria DEPRN nº 42/00: Estabelece os procedimentos iniciais relativos à fauna silvestre
para instrução de processos de licenciamento no âmbito do DEPRN.
Instrução Normativa MMA nº 03/03: Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção (considerando os grupos: anfíbios, aves, invertebrados terrestres,
mamíferos e répteis).
Instrução Normativa MMA nº 05/04: Lista Oficial das Espécies de Invertebrados
Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção e Sobreexplotados ou Ameaçados de
Sobreexplotação.
Lei Estadual n° 11.977/05: Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado dá outras
providências.
Instrução Normativa Ibama nº 146/07: Estabelece os critérios para procedimentos
relativos ao manejo de fauna silvestre.
Instrução Normativa Ibama nº 179/08: Define as diretrizes e procedimentos para
destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou
entregues espontaneamente às autoridades competentes.
Decreto Estadual n° 53.494/08: Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas,
Quase Ameaçadas, Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas de Sobrexplotação e Com
Dados Insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Resolução SMA no 73/08: Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental
das atividades de manejo de fauna silvestre, nativa e exótica, no Estado de São Paulo e dá
providências correlatas.
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Resolução SMA nº 20/11: Dispõe sobre a aplicação de categorias de ameaça em relação
a espécies da fauna ictiológica que especifica e dá outras providências.
Resolução SMA no 22/12: Institui a Comissão Científica e a Comissão Técnica para a
atualização da “Lista das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção do Estado
de São Paulo”, e dá providências correlatas.
Portaria MMA no 444/14: Atualiza a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção", em observância aos Arts. 6º e 7º da Portaria MMA no 43/14.
Decreto Estadual nº 60.133/14: Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de
extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São
Paulo e dá providências correlatas.
Resolução SMA nº 92/14: Define as autorizações para manejo de fauna silvestre no
Estado de São Paulo, e implanta o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre
(Gefau) e revoga a Resolução SMA no 25/10.
4.2.4.6

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Decreto-Lei Federal no 284/40: Código Penal
O Art. 165º determina que, quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela
autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, estará
sujeito a: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Lei nº 3.924/61: Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Resolução Conama nº 04/87: Dispõe sobre a declaração como sítios de relevância
cultural todas as Unidades de Conservação, Monumentos Naturais, Jardins Botânicos,
Jardins Zoológicos e Hortos Florestais, criados a nível federal, estadual e municipal.
Especifica a importância da preservação do patrimônio arqueológico pré-histórico e
histórico, e estabelece que “a exploração econômica de qualquer natureza bem como a
realização de obra de infraestrutura e a construção em área identificada como de interesse
arqueológico (...) dependem da realização de estudo prévio de impacto cultural e da
aprovação de respectivo relatório de impacto cultural observado no disposto nos & 1,2,3 do
Art. 10º”.
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Lei nº 9.795/99: Institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
Portaria Iphan nº 07/02: Dispõe sobre os procedimentos necessários à comunicação
prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em
sítios arqueológicos.
Resolução Conama nº 422/10: Estabelece as diretrizes para as campanhas, ações e
projetos de Educação Ambiental conforme Lei nº 9.795/99 (Política Nacional de Educação
Ambiental – PNEA).
Quanto à legislação municipal, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp) e o instrumento de tombamento
do Município de São Paulo foram criados pela Lei nº 10.032 de 27 de dezembro de 1985,
alterada pela Lei nº 10.236 de 16 de dezembro de 1986, também alterada pela Lei nº
14.516, de 11 de outubro de 2007. Entre suas deliberações, está o tombamento de bens
móveis e imóveis.
Instrução Normativa no 01/15: Estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de
licenciamento ambiental dos quais participe.
4.2.4.7

Espeleologia

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Resolução Conama nº 09/86: Dispõe sobre a criação de Comissão Especial para estudos
do Patrimônio Espeleológico.
Portaria Ibama n° 887/90: Dispõe sobre o uso das cavidades subterrâneas, entre outros.
Decreto Federal 99.556/90 (alterado pelo Decreto no 6.640/08): Dispõe sobre a proteção
de cavidades naturais subterrâneas existentes no Território Nacional e dá outras
providências.
Resolução Conama no 347/04: Institui o Cadastro Nacional de Informações
Espeleológicas, cuja finalidade é proteger as cavidades naturais subterrâneas e
estabelecer os procedimentos de uso e exploração do patrimônio espeleológico nacional.
Portaria MMA nº 358/09: Institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio
Espeleológico.
Portaria ICMBio nº 078/09: Cria o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Cavernas (Cecav).
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Instrução Normativa MMA n° 02/09: Define a metodologia para a classificação do grau de
relevância das cavidades naturais subterrâneas e outros.
Instrução Normativa/ICMBIO nº 30/12: Estabelece procedimentos administrativos e
técnicos para a execução de compensação espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de
novembro de 2008, para empreendimentos que ocasionem impacto negativo irreversível
em cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto e que não
possuam na sua área, conforme análise do órgão licenciador, outras cavidades
representativas que possam ser preservadas sob a forma de cavidades.
4.2.5

Resíduos Sólidos

Atualmente, o cenário da legislação que trata da regulamentação dos resíduos gerados
pelas empresas, carece ainda de uma legislação clara e concisa, sendo que os diversos
aspectos são tratados em normas esparsas, emitidas pelos diversos órgãos ambientais.
Com efeito, na esfera Federal não existe uma política nacional de resíduos sólidos, que
estabeleça diretrizes e que considere a questão de uma maneira integrada.
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Portaria Minter nº 53/79: Estabelece normas para disposição de resíduos sólidos e proíbe
a utilização do solo como destinação final.
Resolução Conama no 09/93: Dispõem sobre os procedimentos de manuseio,
conservação e destinação de óleo lubrificante.
Resoluções ANP nos 127/99 e 128/99 (alterada pela Resolução ANP no 22/008):
Regulamenta a coleta de óleo usando lubrificante.
Resolução Conama no 258/99 (alterada pela Resolução Conama no 301/03): Dispõe
sobre a destinação de pneus usados.
Resolução Conama no 275/01: Recomenda as cores para a coleta seletiva dos resíduos
sólidos.
Resolução Conama nº 313/02: Dispõe sobre Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais.
Resolução Conama nº 307/02 (alterada pela Resolução Conama nº 348/04):
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil.
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Resolução Conama nº 362/05: Dispõe sobre o óleo usado ou contaminado - NBR
10.004/2004. Indica a classificação dos resíduos sólidos e especifica o enquadramento
destes em cada categoria.
Decreto Municipal nº 46.594/05: regulamenta a coleta, o transporte, o tratamento e a
disposição final de resíduos inertes, de que trata a Lei nº 13.478/03;
Lei Estadual n° 12.300/06: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.
Resolução Conama nº 401/08: Dispõe sobre o descarte de pilhas e baterias.
Lei Municipal no 14.803/08: Instituiu o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos
da Construção e Resíduos Volumosos, que atenderá as diretrizes exigidas pelo governo
federal aos municípios brasileiros pela Resolução Conama no 307/02
Resolução Conama nº 420/09. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade
do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência
de atividades antrópicas.
Decreto Estadual nº 54.645/09: Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de
março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do
artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n°
8.468, de 8 de setembro de 1976.
Lei Federal n º 12.305/10: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº
9.605/98.
Decreto Federal nº 7.404/10: Estabelece as normas para execução da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, criada pela lei nº 12.305/2010.
NBR 10.004:2004. Resíduos Sólidos – Classificação: Estabelece a classificação de
resíduos sólidos em: Classe I (resíduos perigosos), Classe II-A (resíduos não inertes),
Classe II-B (resíduos inertes) e "outros resíduos", elencando em anexos quais os resíduos
e suas respectivas classificações.
NBR 1.264, NBR 1.265, NBR12649, NBR13028, NBR13029, NBR13030, NBR10005,
NBR10006, NBR10007, NBR11175, NBR12233: Normas específicas voltadas para
geração de resíduos da atividade de mineração e beneficiamento.
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4.2.6

Explosivos

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Decreto Federal nº 3.665/00: “Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de
produtos Controlados (R – 105)”.
Portaria DNPM nº 237/01 (alterada pela Portaria DNPM n° 12/02): “Aprova as Normas
Reguladoras de Mineração – NRM, de que trata o Art. 97 do Decreto-Lei nº 227/67”.
Portaria MD nº 620/06: Dispõe sobre importação de produtos controlados e dá outras
providências.
Norma Regulamentadora nº 19/00 (alterada pela Portaria no 228/11): Regulamenta a
fabricação, armazenamento e transporte de explosivos.
Decisão de Diretoria nº 052/2015/I/C – Dispõe sobre a homologação da revisão da
Norma Técnica Cetesb D7.013 - Avaliação e monitoramento das operações de desmonte
de rocha com uso de explosivo na mineração.
4.2.7

Royalties e Compensação Financeira

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Decreto Lei nº 227/67: Dá nova redação ao Decreto - Lei nº 1.985/40 (Código de Minas).
O Código de Mineração diz que será respeitado, na aplicação dos regimes de Autorização,
Licenciamento e Concessão, o direito à participação do proprietário do solo nos resultados
da lavra. A participação tratada acima será de 50% do valor total devido aos Estados,
Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União, a título de
compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conforme previsto no caput
do Art. 6° da Lei n° 7.990/89 e no Art. 2° da Lei n° 8.001/00.
Constituição Federal de 05.10.1988: “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração”.
Lei nº 7.990/89: Regulamenta, para os Estados, Distrito Federal e Município,
compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos minerais em seus
respectivos territórios.
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Lei n° 8.001/90: Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que
trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
Decreto nº 01/91: Regulamenta o pagamento da compensação financeira instituída pela
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
Portaria DNPM nº 340/06: Aprova a Quarta Atualização/outubro de 2006 do Manual de
Procedimentos de Arrecadação e Cobrança da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais – CFEM.
4.2.8

Meio Ambiente e Segurança do Trabalho

A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei nº 6.514/77: Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho,
relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.
Portaria nº 3.214/78: Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II,
da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
Portarias DNPM nº 237/01 e DNPM nº 12/02: Atualizam os requisitos das NRM (Normas
Regulamentadoras da Mineração).
Portaria MS nº 518/04: Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, de uso obrigatório em todo território nacional. Ao mesmo tempo, revogou a
Portaria MS nº 1.469/00 que vigorava anteriormente.
NBR 14.276:1999: Programa de brigada de incêndio.
NBR 14.561:2000: Veículos para atendimento a emergências médicas e resgate.
NBR 14.064:2003: Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos
perigosos.
NBR 15.219:2005: Plano de emergência contra incêndio – Requisitos.
NBR 17.505:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis.
NBR 14.276:2006: Brigada de incêndio – Requisitos.
NBR 17.505-1:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 1:
Disposições gerais.
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NBR 17.505-3:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 3:
Sistemas de tubulações.
NBR 17.505-4:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 4:
Armazenamento em recipientes em tanques portáteis.
NBR 17.505-5:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 5:
Operações.
NBR 17.505-6:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 6:
Instalações e equipamentos elétricos.
NBR 17.505-7:2006: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 7:
Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques estacionários.
NBR 17.505-2:2007: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Parte 2:
Armazenamento em tanques e em vasos.
NBR 9.735:2009: Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de
produtos perigosos.
NBR 15.219:2009: Plano de emergência contra incêndio.
4.2.9

Contorno Legal do Município de São Paulo/SP

A Constituição Federal de 1988 deu ênfase aos Municípios, conferindo-lhes autonomia e o
direito de regerem-se por Lei Orgânica própria, contendo os dispositivos mais adequados
ao perfil de cada município e de acordo com as suas peculiaridades e interesse local. Até
então, os Municípios eram regidos pela Lei Complementar nº 3, editada pelo Estado, o
que, de certa forma, uniformizava os Municípios, atribuindo-lhes igualdade econômica,
social, educacional, sabidamente inexistentes.
A seguir são apresentados os principais aspectos legais e normativos referentes ao tema.
Lei Orgânica do Município de São Paulo nº 14.004/05. A Lei específica que rege a
administração do Município.
Decreto Municipal nº 46.594/05: regulamenta a coleta, o transporte, o tratamento e a
disposição final de resíduos inertes, de que trata a Lei nº 13.478/03;
Lei Municipal no 14.803/08: Instituiu o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos
da Construção e Resíduos Volumosos, que atenderá as diretrizes exigidas pelo governo
federal aos municípios brasileiros pela Resolução Conama 307/02
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Lei Municipal n º 14.973/09: Dispõe sobre a organização de sistemas de coleta seletiva
nos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo e dá outras
providências.
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei no 16.050/2014): O município
de São Paulo tem um novo Plano Diretor aprovado no dia 30 de junho de 2014 e
sancionada em 31 de julho pelo prefeito Fernando Haddad, a nova lei traz uma série de
diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16
anos. O principal objetivo do novo PDE é humanizar e reequilibrar São Paulo, aproximando
moradia e emprego e enfrentando as desigualdades socioterritoriais.
No que se refere a mineração tem-se no “Capítulo II - da Regulação do Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo e da Paisagem Urbana, em seu Art. 27. De acordo com os
objetivos e diretrizes expressos neste PDE para macrozonas, macroáreas e rede de
estruturação da transformação urbana, a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo - LPUOS deve ser revista, simplificada e consolidada segundo as seguintes diretrizes:
XLI - prever as condições de controle para que as atividades mineradoras possam
continuar produzindo de forma ambientalmente adequada.
4.3

PLANOS E PROGRAMAS COLOCALIZADOS

No Brasil, a mineração tem fortes raízes históricas, estando ligada ao processo de
expansão das fronteiras econômicas desde os tempos coloniais, interiorizando o
desenvolvimento, levando infra-estrutura a regiões carentes e contribuindo, assim, para a
redução de desigualdades regionais. A importância da mineração também se explicita
como atividade que alavanca o desenvolvimento, na medida em que induz à implantação
de indústrias seqüenciais, propiciando a criação de empregos e renda, contribuindo com a
consolidação do desenvolvimento social e econômico.
No presente contexto, é importante enfatizar que o Projeto de Ampliação da Pedreira
Juruaçu refere-se à ampliação da cava da Pedreira Juruaçu, já em operação. Sendo que
para a proposta de ampliação da cava não são previstas obras (fase de implantação)
distintas das que hoje ocorrem na fase de operação, sendo que a ampliação desta cava
servirá apenas prolongar a vida útil da Pedreira, sem alterar quanti e qualitativamente as
atividades hoje em execução.
De forma mais clara, durante a etapa de operação de uma Pedreira ocorre a abertura de
frente de lavra, incluindo as atividades de supressão de cobertura florestal, decapeamento,
adequação de acessos internos, desmonte de rocha, lavra, beneficiamento e
comercialização. A ampliação em licenciamento refere-se a estas mesmas atividades de
frentes de obras, sendo que para a etapa de beneficiamento serão utilizadas as mesmas
técnicas e equipamentos hoje existente na Pedreira Juruaçu.
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Em virtude de não haver acréscimo do volume mensal extraído, a ampliação apenas irá
estender a vida útil da Pedreira, não serão contratadas e/ou demitidos colaboradores,
assim como não haverá alteração dos valores de impostos.
Neste sentido, para elaboração deste item foram levantadas informações sobre planos e
programas governamentais no âmbito federal, estadual e municipal com a finalidade de
possibilitar a compatibilidade do empreendimento com os mesmos. Durante o
levantamento dessas informações, focou-se principalmente nos programas que buscam o
desenvolvimento econômico, a geração de renda e de emprego, capacitação e treinamento
de mão de obra.
4.3.1

Âmbito Federal

A ampliação da Pedreira Juruaçu encontra-se em compatibilidade com o Plano DuoDecenal 2010-2030.
O Setor Mineral, na concepção atual, envolve um amplo conjunto de participantes e de
interesses, além do segmento empresarial, responsável pelas mineradoras grandes,
médias e pequenas. Considera também os interesses das dezenas de milhares de
trabalhadores mineiros; dos profissionais especializados; das prefeituras e dos estados
mineradores; e aqueles ligados à oferta de serviços e ao consumo de minérios; bem como
os interesses nacionais, quanto à balança comercial e às garantias de fornecimento de
matérias-primas para os diversos segmentos da economia brasileira.
Nesse sentido, o governo desenvolve sua política mineral entendendo o papel fundamental
da mineração com ações que repercutem em todos os segmentos vinculados ao setor
mineral. Para tal desenvolve o Plano Duo-Decenal de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral – PDGMT 2010-2030, que deverá refletir esse entendimento mais
amplo dos interesses do setor, que devem ser harmonizados, tendo como referência os
interesses maiores da sociedade brasileira.
O Plano Nacional de Mineração 2030 está sendo desenvolvido pela Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), do Ministério de Minas e Energia
(MME).
Nas discussões do Plano Plurianual - PPA do governo, em 2003, que abrangeu os anos
2004 a 2007, conseguiu-se importante mudança no planejamento e na organização
orçamentária para os órgãos do setor mineral vinculados ao MME. Até 2003, havia
somente um programa que abarcava os Projetos e Ações da SMM/MME, do DNPM e da
CPRM. Esse programa foi desdobrado em três: Gestão da Política Mineral, da SGM/MME;
Geologia do Brasil, da CPRM; e Mineração e Desenvolvimento Sustentável, do DNPM. Tal
fato significou trazer a discussão dos Projetos e Ações de cada um desses órgãos para o
primeiro plano do Governo Federal, nos mais altos níveis das decisões de planejamento e
orçamento.
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Além da mudança de concepção e dos programas para o setor mineral, viabilizou-se a
edição da Lei no 10.848/2004, que destina 15% da cota-parte dos royalties da participação
especial do MME, oriundos da produção de petróleo e gás natural para os levantamentos
geológicos. Também, logrou-se vincular as ações da CPRM ao Projeto Piloto para
Investimento (PPI), a partir de 2007, e ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
em 2009, confirmando o entendimento do Governo Federal de que o conhecimento
geológico é fundamental para a infraestrutura do país.
A SGM, que substituiu a SMM, foi criada no bojo da reestruturação do MME, por meio do
Decreto no 5.267, de 05 de novembro de 2004. Essa mudança incluiu a criação de quatro
departamentos, dotando a SGM de melhores condições para supervisionar e planejar o
setor mineral brasileiro. A área de transformação mineral, ou seja, a supervisão da
metalurgia e da fabricação de produtos não-metálicos tornou-se atribuição formal da SGM.
Cabe registrar a admissão, em 2008 e 2009, de 20 analistas de infraestrutura,
concursados, com formação em geologia e engenharia, que constituirão doravante o
quadro permanente de especialista da Secretaria.
No DNPM, a modernização tecnológica e institucional muito contribuiu para melhorar o
desempenho do órgão. Destaca-se a renovação do quadro funcional, com o ingresso de
203 novos servidores, por intermédio de concurso público realizado em 2005, após 21
anos sem admissão de funcionários no órgão. Recentemente, foram aprovadas as
Funções Comissionadas do DNPM pelo Congresso Nacional, necessárias desde a edição
do Plano de Carreiras em 2004.
Na CPRM, da mesma forma ocorreram importantes mudanças para viabilizar a
capacitação da empresa na gestão dos recursos orçamentários crescentes. Ressalta-se a
implantação do novo plano de carreira, cargos e salários, no início de 2009. O Plano DuoDecenal, portanto, se insere num elenco de ações que estão em andamento desde 2003.
Outras ações, como a proposta de revisão do marco legal e criação de agência reguladora,
muito contribuirão para a definição dos eixos estratégicos e programáticos do PDGMT.
O PNM-2030 representa uma ferramenta estratégica, um instrumento fundamental para o
planejamento de longo prazo, sendo a base para a formulação e execução de políticas
públicas visando ao desenvolvimento do setor mineral.
A metodologia do Plano Duo-Decenal de Geologia, Mineração e Transformação Mineral –
PDGMT 2010-2030 consta de diversas ações, incluindo: análise dos planos anteriores,
estudos temáticos recentes, realizados, patrocinados ou apoiados pela Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM) e Serviço Geológico do Brasil (CPRM); desenvolvimento e
análise de estudos ainda em curso, como os relatórios contratados pelo projeto
ESTAL/Banco Mundial a empresas de consultoria e consultas participativas envolvendo
diversos segmentos e instituições com interface no setor.
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4.3.2

Âmbito Estadual

A ampliação da Pedreira Juruaçu encontra-se em compatibilidade com os seguintes planos
e programas estaduais:


Plano Plurianual 2012/2015 – Lei nº 14.676/11

O PPA 2012-2015 reveste-se de importância especial, uma vez que ele constitui uma das
principais ferramentas de planejamento que guiará as políticas a serem executadas pelo
governo nos próximos anos.
o Programa 1601 – Planejamento de Logística e Transporte
Objetivos: Desenvolver estudos que permitam o aumento da competitividade através de
integração modal e aspectos correlatos como armazenamento, tecnologia da informação e
treinamento visando gerar subsídios qualificados a gestão da secretaria e sias unidades
melhorando a efetividade da prestação dos serviços e atender aos anseios e as
expectativas da sociedade
o Programa 2602 – Educação Ambiental
Objetivo: incentivar e promover processos permanentes que garantam a difusão de
informações, estudos, pesquisa, metodologias, conhecimento e práticas individuais e
coletivas de educação ambiental.
o Programa 2604 – Gestão e Controle da Qualidade Ambiental
Avaliar a qualidade ambiental dos meios físicos, vigiar a saúde ambiental e os recursos
naturais. Proceder ao Licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, autorizar a supressão de vegetação e as intervenções
em áreas de preservação permanente, melhorar a eficácia e eficiência nos processos de
licenciamento com impacto ambiental
o Programa 2607 – Gestão de Áreas Protegidas
Promover a valorização da biodiversidade em áreas protegidas estaduais através de ações
que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos
recursos naturais.
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o Programa 2612 – Fiscalização Ambiental
Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental, protegendo o meio ambiente e garantindo
a qualidade de vida à presente e futuras gerações.
o Programa 2613 – Gestão Ambiental nas Regiões Metropolitanas
Fortalecer a gestão ambiental nas regiões metropolitanas de São Paulo através de ações
de planejamento, gestão de áreas protegidas e recuperação de mananciais.
o Programa 3913 – Planejamento e Administração dos Recursos Hídricos
Executar as ações da Política Estadual de Recursos Hídricos, planejamento e
administrando o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos, de acordo com o
objetivo expresso na Lei Estadual no 7.663/91
o Programa 3934 – Gestão dos Recursos Hídricos
Coordenar a política Estadual de Recursos Hídricos e implementar as ações previstas no
Plano Estadual de Recursos Hídricos
o Programa 4907 – Programa Estadual de Mineração
Desenvolver ações, diretrizes e subsidiar o estabelecimento de políticas minerárias
voltadas ao planejamento integrado de recursos.
4.3.3


Âmbito Municipal
Plano Regional Estratégico da Subprefeitura – Perus

O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Perus estabelece os objetivos e
diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental visando à reversão das tendências de
ocupação urbana e direcionamento do crescimento, para alcançar o desenvolvimento
harmônico da região, adequando as condições existentes às possibilidades de
desenvolvimento sustentável, as quais deverão estar contempladas nas diretrizes
estabelecidas para as Áreas de Intervenção Urbana e no fomento as atividades
econômicas voltadas ao turismo.
A Pedreira Juruaçu encontra-se em compatibilidade com o Referido Plano, estando
inserida na ZPI (Zona Predominantemente Industrial), e na ZEPAG (Zona Especial de
Produção Agrícola e de Extração Mineral).
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5.0

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
De acordo com as diretrizes apresentadas nos Art. 5º e 6º da Resolução Conama nº 01/86,
o Estudo de Impacto Ambiental deve contemplar as alternativas tecnológicas e de
localização do projeto, caracterizando e buscando a minimização dos impactos ambientais
gerados pelo mesmo.
O estudo de alternativas locacionais e tecnológicas de empreendimentos de mineração
estão associados a dois aspectos principais:
i.
ii.

Locação da jazida; e
Mercado consumidor.

A locação da jazida apresenta a rigidez locacional característica dos empreendimentos de
mineração, sempre regidos pelo local em que as jazidas se encontram na natureza devido
a formação geológica atuante. Neste ponto o estudo locacional pode trabalhar com a
definição da geometria da jazida e principalmente com a localização das estruturas
relacionadas à extração das substâncias minerais (acesso, planta de beneficiamento,
barragem, entre outras).
No caso específico deste EIA, tratando-se da ampliação de uma pedreira já existente, a
rigidez locacional do empreendimento fica ainda mais acentuada visto que as estruturas de
apoio já se encontram instaladas e em operação e a ampliação da jazida explorável tem que
ser em área contigua a cava existente.
Tratando-se de tecnologia de mineração, as alternativas tecnológicas (ou de método de
lavra) estão intimamente ligadas à localização e profundidade do corpo mineralizado que
define a jazida. Novamente, por se tratar da ampliação da cava de uma Pedreira de granito
para brita, cabe a ressalva que a tecnologia empregada neste tipo de empreendimento é
típica e comum à grande maioria dos empreendimentos similares.
5.1

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Um empreendimento de mineração, como já mencionado, possui como uma de suas
características a rigidez locacional dada pela formação geológica do corpo mineralizado a
ser explotado. A ampliação da Pedreira Juruaçu apresenta as seguintes vantagens em
relação a uma nova unidade, do ponto de vista locacional:
 Encontra-se em operação no mesmo local há várias décadas, facilitando a relação com
a comunidade e a obtenção e manutenção de mão-de-obra qualificada;
 Encontra-se próximo a diversos mercados consumidores da RMSP;
 Apresenta grande facilidade logística, localizada próxima as principais rodovias de São
Paulo (Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel);
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 Apresenta, já consolidadas, as unidades de apoio: refeitório, beneficiamento, barragem,
escritórios, entre outros; e
 Por se tratar de uma ampliação em área contígua a cava existente e em área da própria
Embu não estão previstos novos impactos sociais associados.
Resumindo, por se tratar de uma ampliação todos os impactos ambientais associados à
abertura de um novo empreendimento minerário serão evitados pois ocorrem em áreas onde
já são conhecidos e controlados. Vale ressaltar que outra vantagem da ampliação é a
proximidade e a continuidade do atendimento ao mercado consumidor, o que diminui
impactos em vias de acesso, transporte, e custo do minério.
Pode-se afirmar, portanto, que os impactos ambientais e econômicos são menores quando
se amplia uma mineração já existente do que se fossem consideradas as atividades para
abertura de um novo empreendimento.
Ainda, de maneira a maximizar o aproveitamento mineral da Jazida, o estéril oriundo da lavra
de brita está sendo beneficiado, sendo aproveitado economicamente o subproduto de areia
e buscado o aproveitamento da argila, restando pouco material de rejeito nesta pedreira.
Além disto, como estéril temos só o solo oriundo do decapeamento que é aproveitado na
recuperação de áreas da própria pedreira.
Destaca-se que na pedreira existe uma barragem que visa concentrar os finos do
beneficiamento de areia, a qual também é utilizada para armazena água que é novamente
utilizada nas atividades da pedreira. Não sendo necessária a ampliação desta barragem,
com projeto de barramento na cota 800 m, para a continuidade das operações da pedreira
durante toda sua vida útil (36 anos).
Em virtude de não haver alteração e ou ampliação das estruturas de apoio (acessos,
beneficiamento, escritórios, entre outros) a alternativa locacional foi estudada apenas para
a área da cava, para tanto foram consideradas as seguintes premissas:
 Titularidade da propriedade da Embu S.A, em áreas contíguas à cava;
 Estabilidade geotécnica da cava; e
 Reserva legal localizada na porção Leste da ADA.
Neste sentido foram estudadas 2 (duas) alternativas locacionais, conforme observa-se na
FIGURA 5.1-1 e 5.1-2.
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As duas alternativas estudadas apresentam características similares quanto aos aspectos
físicos e sociais, diferenciando-se pela área a ser desmatada e de interferência em APP e
Reserva Legal.
A Alternativa 1 apresenta uma área mais reduzida, evitando a ampliação nas áreas de
Reserva Legal. Já a Alternativa 2 traduz um aproveitamento melhor da jazida mineral, com
a ampliação da cava considerando o máximo aproveitamento da propriedade da Embu e da
concessão de lavra concedida pelo DNPM, contudo esta alternativa ainda preserva a maior
parte das Reservas Legais presentes na área (FIGURA 5.1-3).
FIGURA 5.1-3
COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS
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O QUADRO 5.1-1 apresenta as características ambientais destas duas alternativas.
QUADRO 5.1-1
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
Alternativa 1

Alternativa 2

Silvicultura

4,55

5,82

Vegetação Nativa – Estágio Inicial

0,41

0,41

Vegetação Nativa – Estágio Médio

12,70

25,29

Supressão de vegetação (ha)

Interferência em Área Protegidas e Reserva Legal (ha)
APP de nascentes

0,44

0,45

APP de curso d’água

0,22

3,48

Reserva Legal

0,00

4,99

Silvicultura

0,10

0,79

Vegetação Nativa – Estágio Médio

0,56

2,92

NÃO

SIM

4,62

5,62

22,28

37,15

Interferência em vegetação na APP

Interferência em curso d’água

Área Antropizada (ha)

Área total de intervenção (ha)

Analisando as características das duas áreas estudadas optou-se pela Alternativa 1, onde
ocorrerá menor impacto na vegetação, em APP e Reserva Legal.
Deste modo, a Ampliação da Pedreira Juruaçu impactará em 22,28 ha, o que representa
uma área mínima de intervenção comparando-se a uma nova unidade.
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5.2

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

O aproveitamento mineral empregado na Pedreira Juruaçu visa ao máximo aproveitamento
das reservas minerais identificadas, sendo que além da brita, oriunda do beneficiamento do
granito, também é aproveitada a areia presente no decapeamento e desmonte da rocha,
apresentando, assim, uma relação de estéril/minério da pedreira é muito baixa, de 1:75
(0,01). O único rejeito produzido na pedreira é proveniente do beneficiamento de areia
consistido basicamente por areia muito fina que é encaminhado para a barragem de
finos/rejeito.
O método de lavra empregado na Pedreira Juruaçu foi definido em virtude das condições
geológicas encontradas na jazida mineral, visando a minimização dos impactos
socioambientais aliada ao aproveitamento econômico da jazida.
O método de extração é comumente utilizado na extração de minério de brita, consiste no
desmonte do granito à céu aberto (em encosta e em cava) por meio de escavação mecânica
em bancadas e com auxílio de explosivos.
Os parâmetros fundamentais a se considerar durante os trabalhos de lavra e que serviram
de base para o desenho da cava final e cálculo da reserva lavrável são a largura da berma
(5 metros) e o ângulo médio de talude (70°). Para o cálculo da geometria da bancada foram
consideradas as questões de segurança referentes à extração, às vias de circulação de
minério, pessoas e sinalização para o bom andamento da produção e também todos os
fatores envolvidos na segurança e bem-estar das áreas urbanas no entorno da pedreira.
Após o desmonte as rochas são enviadas, por caminhões, para as correias transportadoras
e posteriormente para os britadores. A britagem consiste em diversos estágios de redução
granulométrica e peneiramento até atingir as dimensões necessária da brita de acordo com
as normas técnicas pertinentes (NBR 5.564:2011, 7.174:1982 e 7.211:2009).
Visando ao máximo aproveitamento mineral da pedreira também é realizado o
beneficiamento de areia que consiste em uma sequência de separações
granulométricas por peneiramento e classificação do material do decapeamento.
Adicionalmente, um log washer promove uma atrição entre as partículas, de forma a
se alcançar uma melhor liberação das mesmas, e um britador tipo VSI melhora a
cubicidade dos grãos. O rejeito do beneficiamento da areia segue, em forma de polpa, para
a barragem de rejeitos, sendo que este material pode futuramente ser economicamente
aproveitado.
A barragem de rejeitos permite, ainda, que se opere em circuito fechado de água, com
aproveitamento da mesma no empreendimento após sua clarificação.
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Buscando um maior controle sobre os métodos comumente empregados na explotação de
agregados, a Pedreira Juruaçu vem continuamente aprimorando seu plano de fogo, de
forma a ajustar com maior exatidão as relações empíricas anteriormente mencionadas.
Atualmente, os furos têm diâmetro de 89 mm, executados por perfuratriz pneumática. Os
explosivos utilizados são a emulsão bombeada e o ANFO. A inclinação dos taludes das
bancadas é de 70°. Normalmente, são executadas 3 linhas de furos.
5.3

CONSIDERAÇÕES

De acordo com os estudos e as análises preliminares realizadas, verificou-se que há um
grande potencial de mercado para continuação da exploração da Pedreira Juruaçu, devido
ao crescente déficit de produção de brita na região.
A Pedreira Juruaçu encontra-se em plena produção, sendo beneficiada com estruturas de
acesso já implantadas, equipamentos de beneficiamento com tecnologia atual, equipe
técnica já treinada e garantido resultados econômicos satisfatórios. A Embu também realiza
constantes investimentos em sua frota e em novas tecnologia buscando continuamente
melhorias nos resultados técnicos, ambientais e econômicos.
A continuidade da operação da Pedreira Juruaçu também possibilita o estabelecimento de
concorrência saudável na comercialização de britas, trazendo benefícios ao mercado
consumidor, bem como a manutenção dos empregos diretos e indiretos advindos da
Pedreira Juruaçu, da arrecadação de impostos para a União, Estado e Município.
A Pedreira Juruaçu encontra-se muito próxima ao grande mercado consumidor da RMSP,
com acesso consolidado para as principais rodovias de São Paulo (rodovias Bandeirantes,
Rodoanel e Anhanguera), tornando o projeto compacto e estrategicamente bem posicionado
de forma a não onerar o valor de venda do produto em virtude do alto custo do frete, o qual
chega a custar 60% do valor final da brita.
A continuidade da operação da Pedreira Juruaçu, a partir de sua ampliação, constitui a
melhor alternativa para a extração de granito para brita, tanto do ponto de vista econômicotecnológico quanto do socioambiental, diante das mínimas intervenções necessárias à sua
implantação.
Além disto, de forma a demonstrar a crescente preocupação da Embu S.A com os problemas
socioambientais merece destaque a área de Reserva Legal que não sofrerá interferência da
ampliação da cava, servindo como refúgio para fauna e preservação da flora.
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Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo (Lei nº 16.050/14)

Esta lei dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e aplica-se à totalidade do
seu território.
A área da Pedreira Juruaçu e sua ampliação encontra-se em conformidade com o
zoneamento municipal do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, aprovado em
2014. Esta área encontra-se majoritariamente (99.6%) na Macroárea de Controle e
Qualificação Urbana e Ambiental, a qual corresponde a áreas da cidade que não foram
completamente ocupadas, e que possuem uma diversidade de usos distintos, com
ocupação predominantemente horizontal. E uma pequena porção (0,4%) encontra-se
inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, a qual possui grande
diversidade de tipologias de uso e ocupação do solo, com padrões diferenciados de
urbanização.
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6.0

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo apresenta as informações técnicas do Projeto de Ampliação da Pedreira
Juruaçu, sob responsabilidade da empresa EMBU S.A. Engenharia e Comércio. A Pedreira
está situada no distrito de Perus, município de São Paulo/SP, e dista cerca de 25 km do
centro da capital paulista.
O acesso, a partir da cidade de São Paulo, pode ser efetuado pela rodovia dos
Bandeirantes (SP-348) até o Rodoanel Metropolitano de São Paulo - Rodoanel Mário
Covas. Segue-se no Rodoanel, sentido Perus, até o entroncamento com a avenida
Raimundo Pereira de Magalhães. Uma vez nesta avenida, sentido Caieiras, encontra-se a
entrada da Mineração Juruaçu após um percurso de, aproximadamente, 1,5 km (FIGURA
6-1).
FIGURA 6-1
ESTRADAS DE ACESSO A PARTIR DE SÃO PAULO
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O empreendimento em questão encontra-se licenciado pela CETESB através da Licença
de Operação nº 29006506, com validade até 10/10/2017 (ANEXO B1). Assim como
outorgado pelo DNPM através das Portarias dos referentes processos elencados no
QUADRO 6-1. A FIGURA 6-2 ilustra a localização das poligonais do DNPM.
QUADRO 6-1
PROCESSOS E PORTARIAS DO DNPM

Fase do Processo

Portaria DNPM

820.814/81

Portaria 47/90

Concessão de lavra

Granito, Argila e Areia

49,96

820.051/83

Portaria 45/90

Concessão de lavra

Granito, Argila e Areia

26,09

820.054/83

Portaria 46/90

Concessão de lavra

Granito, Argila e Areia

49,50

820.980/84

Portaria 48/90

Concessão de lavra

Granito, Argila e Areia

27,74

820.612/90

Portaria 450/00

Concessão de lavra

Granito

28,84

820.213/91

Portaria 140/01

Concessão de lavra

Granito

77,06

Fonte: Sigmine, 2016 (http://sigmine.dnpm.gov.br)
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FIGURA 6-2
DISTRIBUIÇÃO DAS POLIGONAIS DO DNPM E ÁREA DO PROJETO

Fonte: Sigmine, 2016 (http://sigmine.dnpm.gov.br)

A atual área de operação da Pedreira Juruaçu é composta por um mosaico de 3
propriedades, sendo que 2 são arrendadas de terceiros e 1 pertencente à Embu S/A. A
área necessária para a ampliação da Pedreira insere-se exclusivamente em terreno
pertencente à Embu S/A, sem necessidade de negociação com superficiários.
As informações apresentadas neste Capítulo foram extraídas preferencialmente do
Requerimento de Constituição do Grupamento Mineiro São Paulo e Caieiras/SP (MGA,
2003), apresentado na integra no ANEXO B2.
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6.1

HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO E PASSIVOS AMBIENTAIS

O processo de Licenciamento da Pedreira Juruaçu se iniciou na década de 80, através do
Processo 29/00055/86, com a confecção de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para
instalação e funcionamento da Pedreira. Em decorrência da aprovação da exploração
mineral, houve a constituição da reserva legal da propriedade, com área total de 765.174
m².
Em 13/08/1991, houve um Auto de Infração para imposição de penalidade de advertência,
enquadrado no inciso V da Lei 997 de 31 de março de 1976, devido à emissão de níveis de
ruído, provenientes das atividades de desmonte de rocha mediante utilização de
explosivos. A Pedreira Juruaçu, dentro do prazo de 10 dias, aprimorou seu processo de
detonação, e em 31/01/1994, através da Notificação nº 27261/93 emitido pela Secretaria
do Meio Ambiente, houve o cancelamento da multa e o arquivamento dos respectivos
autos.
Em 23/02/1996 foi emitida a Licença de Instalação nº 106393 e, posteriormente, de
Funcionamento nº 086358 para novos equipamentos de britagem, tais como britador
primário, alimentadores vibratórios, peneira vibratória e correias transportadoras. Em 2000,
ocorreu uma ampliação dos equipamentos, gerando a LF 29000500, que incluiu silos de
armazenagem, misturador, correia de extração e silos vibradores.
Em 29/03/1999 foi emitida a Licença de Instalação 29000059 para ampliação de novos
equipamentos e área de atividades ao ar livre para beneficiamento de areia. A respectiva
Licença de Funcionamento nº 29000120 foi emitida em 24/08/1999. Para essa licença,
houve dispensa de apresentação de RCA/PCA, considerando que ela provocaria uma
redução do volume de rejeito a ser disposto, bem como um uso mais racional dos recursos
minerais, e ressaltando que o licenciamento poderia, então, ser conduzido pela CETESB e
DEPRN.
Nota-se que esta licença para a atividade de beneficiamento de areia foi solicitada com o
objetivo de introduzir uma nova tecnologia no aproveitamento deste bem mineral,
minimizando os impactos ambientais gerados pela atividade. Assim, novos equipamentos
substituíram os anteriores aumentando significativamente a recuperação da areia contida
no material de capeamento da jazida - de 30% para 60% - recuperando um antigo rejeito
da atividade principal, pedra britada.
Posteriormente, foi solicitada a licença para Paióis e Cabines, devido à utilização de
explosivos no processo de extração. Atualmente, não há paióis e cabines para
armazenamento de explosivos na Pedreira Juruaçu, se adequando ao Decreto nº 3.665 de
20/11/2000, que dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos
Controlados.
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Após a obtenção da licença ambiental referente às áreas de atividades ao ar livre, houve a
necessidade de sua ampliação para 98.773 m², com o objetivo de melhorar a área de
estoque, além de servir como área de apoio para o estacionamento de caminhões. Outro
objetivo desta ampliação foi a readequação do acesso interno à mineração otimizando o
uso das áreas internas e a circulação de veículos. Tal processo refere-se à LO 29005798.
Em 15/12/2006 foi emitida uma LO 29000230 a Título Precário para o Posto de
Abastecimento, isto é, a Pedreira Juruaçu teve 180 dias para a confirmação da eficiência
dos sistemas de controle de operação. Após a confirmação, por meio de uma avaliação do
órgão responsável, foi emitida a LO 29003189, em 07/03/2008.
Posteriormente, as licenças ambientais, tais como a LO 29005798, a LO 29005799, a LO
29004203 foram unificadas, gerando a LO 29006506. A extração de brita era feita em um
módulo de 26 ha e, com a renovação da licença, a extração passou a ser feita na área
licenciada total de 36 ha.
A LO 29005799 licencia o sistema de abastecimento, lavagem, lubrificação e estocagem
de produtos e foi necessária devido a oscilações no mercado e restrições à circulação de
caminhões em determinados horários na Região Metropolitana de São Paulo.
Em 12/04/2012, foi emitida a LP/LI 29000649 para Ampliação e realocação da portaria,
vestiário e refeitório e, posteriormente, foi solicitada uma segunda versão da LP/LI, devido
à continuidade das construções. As edificações estão sendo construídas em áreas já
licenciadas da pedreira, sendo que a solicitação desta licença fez parte de uma decisão
estratégica da empresa de posicionar as edificações de maneira que estejam inseridas
adequadamente no contexto das novas áreas de circulação, além de proporcionar
melhores instalações para os funcionários e colaboradores.
O processo da fábrica de bloco e ensacadeira foi iniciado em 17/05/2012 com a LP
29001874 e, após, com a LI 29003259. Porém, devido ao baixo interesse de mercado,
esse processo foi arquivado.
Em 27/12/2012, foi emitido a LP 29001892 para a usina de concreto que teve continuidade
no processo com a LI 29003280. Em 2013, houve alteração da Razão Social, delimitando a
responsabilidade à Supermix.
Em 10/10/2014, foi emitido um Auto de infração nº 29001762, enquadrado pelo Artigo 48
do Decreto Federal 6.514/08, por Intervenção em Área de Preservação Ambiental, na qual
houve uma multa de R$ 10.000. A partir disso, foi elaborado o Projeto de Recuperação
Ecológica das Áreas de Preservação Permanente da Pedreira Juruaçu que resultou na
assinatura do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental nº 26112/2015, para
obtenção de autorização da alteração de trajeto e canalização em seção aberta de curso
d’água e para o cumprimento da exigência estabelecida pela CETESB em seu Auto de
Infração.
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Por fim, deu-se início ao Licenciamento para Ampliação da área de lavra, Processo
CETESB nº 193/2014, que é o objeto do presente EIA/RIMA.
6.2

RESERVAS GEOLÓGICAS E CARACTERÍSTICAS DO MINÉRIO

Atualmente a cava da Pedreira Juruaçu apresenta um formato aproximadamente circular,
constituída por oito bancadas em porções rochosas, duas bancadas situadas na zona de
transição solo-rocha e cinco em trecho composto exclusivamente por solo (FOTO 6.2-1).

FOTO 6.2-1: Notar as 8 bancadas situadas na porção rochosa e 2 na zona de transição

A região interna da cava é constituída basicamente por granitos porfiríticos de coloração
cinza pertencentes ao tipo Pirituba, compostos por fenocristais euédricos de feldspato
cinza em quantidades variáveis (2-10%), com até 5 cm e uma matriz equigranular grossa
constituída de quartzo, feldspato e máficos, sendo a biotita o principal mineral máfico
nesses granitos, o que confere um índice de cor de aproximadamente 10% para essas
rochas. É comum observar alteração das rochas encontradas na cava, o que confere uma
coloração distintas às rochas.
Subordinado à ocorrência dessa variedade principal também ocorrem rochas pegmatíticas
na forma de veios ou bolsões. Esses pegmatitos são constituídos basicamente por quartzo
e feldspato euédricos com até 7 cm, podendo conter quantidades variáveis de biotita
euédrica de cor marrom escura e, em menor quantidade, turmalina. Quando ocorrem na
forma de veios, os pegmatitos costumam apresentar uma concordância com o padrão de
fraturamento encontrado na cava. Essas rochas pegmatíticas encontram-se dispostas em
maior quantidade na porção norte da cava.
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6.2.1

Estudos Geológicos Realizados

Para a ampliação da cava Juruaçu foram selecionados terrenos contíguos à cava
existente, com vista a continuidade da prospecção hoje realizada.
Para o projeto de ampliação da Cava foram realizados os estudos de:



Geofísica por sísmica de refração em área da Pedreira Juruaçu (Nova Geotec
Geofísica Ltda., 2015) – ANEXO B3;
Mineração Juruaçu - Relatório de Análise do Projeto da Cava de Expansão (TÜV SÜD
Bureau de Projetos, 2015) - ANEXO B4.


Geofísica por sísmica de refração em área da Pedreira Juruaçu

O Estudo de Geofísica, desenvolvido pela Nova Geotec Geofísica Ltda (2015), teve por
objetivo determinar a profundidade do topo rochoso e as espessuras dos materiais
capeantes através da sísmica de refração. Os dados de campo foram coletados segundo o
“Arranjo Convencional” para 12 canais com espaçamentos entre geofones de 10 m e a
geração de ondas sísmicas efetuada através do impacto de uma marreta de 13 kg em
placa de metal solidária à superfície do terreno.
Neste estudo observa-se que os valores de propagação das ondas sísmicas se agruparam
em 3 faixas distintas:
a) Camada Superficial (material capeante)
 Constituição: solos fofos, residuais e/ou transportados.
 No geral, apresentam baixos valores de velocidades de propagação de ondas
sísmicas, situando-se na faixa de 0,35 a 0,6 km/s.
b) Camada Intermediária
 Constituição: solos compactos e/ou saturados, rocha alterada e ou fraturada.
 Apresentam grande variação de velocidades de propagação de ondas sísmicas,
situando-se na faixa 1,0 a 1,5 km/s.
Para a camada intermediária ressalte-se que velocidades até da ordem 0,95 km/s podem
ser correlacionadas a solos compactos, acima desse valor podem ser correlacionadas a
rocha alterada e/ou fraturada e que valores ao redor de 1,5 km/s podem representar o nível
d’água.
c) Substrato Rochoso
 Constituído por rochas graníticas, apresenta velocidades de propagação de ondas
sísmicas na faixa de 4,8 a 5,0 km/s.
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Este estudo demonstrou que na porção estudado a espessura média do solo no topo da
rocha sã variou entre 21,8 a 34,0 metros de profundidade.


Relatório de Análise do Projeto da Cava de Expansão

Já o relatório elaborado pela TÜV SÜD Bureau (2015), apresenta as características
geomecânicas do maciço rochoso e o estudo de estabilidade do maciço para a nova
configuração da cava em virtude de sua ampliação. A análise teve como base o
mapeamento litológico, estrutural e geomecânico do maciço para entendimento e
caracterização da distribuição espacial dos seus litotipos, do padrão das descontinuidades
e do comportamento geomecânico do maciço.
Para a classificação do maciço rochoso foram estudados dezoito pontos mais
representativos da cava para a classificação do maciço através de metodologias
quantitativas clássicas: RMR (Bieniawski, 1979), Q-system (Barton, 1974) e GSI (Hoek &
Brown, 1994).
 RMR – Rock Mass Rating: Considerando os parâmetros exigidos pelo método, o
maciço poderia ser classificado como Classe I ou II. Esta caracterização, em parte
associada à relativa ausência de água na cava e a alta resistência a compressão
uniaxial da rocha granítica (características que conferem altos valores incorporados ao
cálculo do RMR), contrasta com o intenso fraturamento do maciço observável nos
taludes da cava. E, de fato, quando se considera o efeito da orientação das
descontinuidades, o valor final define um RMR para o maciço correspondente à Classe
IV ou Maciço Ruim.
 Q-system - Assim como no método proposto por Bieniawski, os valores de Q
calculados classificam o maciço como Ruim a Muito Ruim. Embora a classificação
pelos dois métodos aponta para resultados semelhantes, vale ressaltar que os fatores
considerados são diferentes. Para o cálculo do Q-value é dado um peso maior ao
fraturamento do maciço e ao número de famílias encontradas.
 GSI - Geological Strenght Index - O maciço foi caracterizado na região interna da
pedreira e as observações feitas foram plotadas no diagrama “condições superficiais x
intertravamento entre blocos de rocha” para a determinação do valor de GSI. Como
resultado, estimou-se o valor médio de GSI em torno de 45.
Através dos métodos acima apresentados é possível classificar o maciço ruim.
A análise de estabilidade dos taludes foi realizada com o intuito de avaliar o nível de
segurança dos taludes projetados da cava de expansão.
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De acordo com a setorização geomecânica da cava, foram escolhidas as cinco direções
mais representativas dos taludes, para a realização da análise da estabilidade e foram
adotadas atitudes médias para esses taludes de 200/32 e 200/45 para T1, 300/32 para T2,
340/32 para T3, 45/32 para T4 e 135/32 para T5. A distribuição dos taludes pode ser vista
na FIGURA 6.2.1-1.
FIGURA 6.2.1-1
PLANTA ATUAL DA CAVA JURUAÇU COM INDICAÇÃO DAS DIREÇÕES MAIS
REPRESENTATIVAS UTILIZADAS PARA A ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Fonte: TÜV SÜD Bureau (2015)

Para a realização das análises de estabilidade em meio contínuo foi utilizado o software
Slide 6.0, da Rocscience. Foram adotadas 4 seções mais representativa da cava incluindo
coberturas de solo, inferida com base nas informações de geofísicas, e pela espessura
estimada no projeto de expansão, representada pela suavização do ângulo de inclinação
do talude, tendo sido estimada uma espessura média de 22 m.
Foram adotados os critérios de ruptura de Hoek & Brown para a porção constituída por
rocha e de Mohr-Coulomb para a camada de solo. Para o critério de Mohr-Coulomb, foram
adotados os seguintes parâmetros para a camada de solo:
 Peso específico: ɣ = 1,8 KPa
 Coesão efetiva: c´ = 20 KPa
 Ângulo de atrito efetivo: ϕ´ = 28°
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Em todas as seções estudas o fator de segurança encontrado ficaram entre 1,51 e 1,99.
Para estas mesmas seções foram estudas a estabilidade do talude em condição
instantânea de solicitação dinâmica de detonação, sendo que os valores de fator de
segurança obtidos nesta análise ficaram entre 1,27 e 1,81. Estes valores de fator de
segurança são aceitáveis, desde que não sejam utilizados planos de fogo com carga
superior às utilizadas atualmente.
Analisando os dados apresentados é possível concluir que embora o maciço seja
classificado como um maciço ruim através dos métodos clássicos propostos por diversos
autores, as análises de estabilidade realizadas para o cenário futuro apontam fatores de
segurança dentro dos limites aceitáveis. Mesmo diante de uma simulação sob condições
de esforços dinâmicos induzidos, os valores obtidos para os fatores de segurança são
aceitáveis.
6.2.2

Reservas Lavráveis

A partir da geometria da cava definida foi realizado o cálculo das reservas lavráveis da
Pedreira Juruaçu, conforme apresentado no QUADRO 6.2.2-1.
QUADRO 6.2.2-1
RESERVAS LAVRÁVEIS DE BRITA DA PEDREIRA JURUAÇU
Incremental
Capeamento
ANOS

Acumulado
Capeamento

+ Rocha

Rocha Sã

+ Rocha

alterada

Rocha Sã

Rocha Sã

alterada
m³

m³

t

Ano 5

1.373.807,1

3.337.095,5

1.373.807,1

3.337.095,5

9.010.157,85

Ano 10

1.339.707,3

3.584.732,7

2.713.514,4

6.921.828,2

18.688.936,1

Ano 15

647.271,3

3.352.171,8

3.360.785,7

10.274.000,0

27.739.800,0

Ano 20

512.369,4

3.346.000,0

3.873.155,1

13.620.000,0

36.774.000,0

Ano 36

556.722,3

10.637.000,0

4.429.877,4

24.257.000,0

65.493.900,0

Fonte: Embu S.A.

Nota-se que no ano 36, fim da vida útil da Pedreira, o total de reserva lavrável é de
65.493.900 toneladas de brita (rocha sã). Deste total 44.939.800 t (16.644.370,37 m³),
representa o volume previsto para a fase de ampliação da Pedreira, o restante refere-se à
operação atual da Pedreira.
Quanto ao material resultante do capeamento + rocha alterada (4.429.877,4 m³), grande
parte do material é aproveitado para a produção de areia (1.108.000 m³) e bica corrida
(2.921.106,12 m3), sendo que apenas 400.000 m³ corresponde ao material de estéril.
Deste modo a relação estéril/minério da Pedreira é de 0,01.
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O material encaminhado para a planta de beneficiamento de areia (1.108.000 m³),
apresenta uma recuperação de 60%, correspondendo a uma produção de 664.800 m³ de
areia. Os 40% restantes referem-se ao rejeito do beneficiamento de areia e será
encaminhado para a barragem de rejeito/finos, já existente, com capacidade suficiente
para receber todo o volume de rejeito previsto para a configuração final da Cava da
Pedreira Juruaçu (36 anos).
Ressalta-se, aqui, a importância da otimização do processo de beneficiamento da areia
realizado nos anos 1990. O aumento da recuperação da areia obtida com a nova planta
gerou uma quantidade de rejeito menor que a inicialmente prevista, de forma que a
barragem de contenção de rejeitos inicialmente planejada e licenciada será capaz de
suportar também o rejeito que será gerado com esta ampliação da área de lavra.


Vida Útil

Para o cálculo da vida útil da Pedreira Juruaçu, foram consideradas o total de reserva
lavrável e a produção anual de granito, sendo:
Reserva lavrável Total: 65.493.900 t
Reserva lavrável Ampliação: 44.939.800 t
Produção Anual: 1.800.000 t/ano
Logo, continuando a mesma produtividade hoje observada, tem-se uma vida útil total de 36
anos, sendo que a ampliação objeto deste licenciamento corresponde a 24 anos.
6.3

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA

Para a ampliação da cava não são previstas obras (fase implantação) distintas das que
hoje já ocorrem na fase de operação da Pedreira, sendo que a ampliação desta cava
servirá para prolongar a vida útil da Pedreira, com a continuidade das atividades hoje em
execução.
Neste sentido toda as atividades necessárias para a continuidade da Pedreira são
previstas durante a etapa de operação da mina para abertura das frentes de lavra, tais
como:







Supressão de cobertura florestal
Decapeamento
Adequação de acessos internos
Desmonte
Lavra
Carregamento / beneficiamento
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Para o desenvolvimento das atividades, a Pedreira Juruaçu conta com as seguintes
instalações:


















Guarita;
Estacionamento;
Escritório;
Depósito de Brita, areia e solo;
Ambulatório;
Refeitório;
Vestiário;
Deposito de resíduos;
Almoxarifado;
Oficina;
Cabine de expedição;
Cabines de energia;
Poço de captação de água
Área de abastecimento com tanque de combustível; e
Área de beneficiamento de brita
Área de beneficiamento de areia
Barragem de rejeito/finos

A FIGURA 6.3-1 apresenta o layout da situação atual da Pedreira Juruaçu.
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Destaca-se que para a ampliação/continuidade da Pedreira são previstos os mesmos
quantitativos de maquinários, insumos e mão de obra dos atualmente praticados na
Pedreira Juruaçu.
Nota-se na FIGURA 6.3-1 que a área hoje ocupada para beneficiamento de brita será
afetada pela ampliação da cava, sendo que sua estrutura (britadores, esteiras
transportadoras, peneiras, entre outros) poderão ser realocadas áreas já antropizadas da
Pedreira, podendo ser à noroeste, conforme ilustrada na FIGURA 6.3-2, ou, ainda, para o
interior da cava.
FIGURA 6.3-2
ALTERNATIVA DE REPOSICIONAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE BRITA

O QUADRO 6.3-1 apresenta as características do empreendimento.
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QUADRO 6.3-1
CARACTERISTICAS GERAIS DA PEDREIRA JURUAÇU
Informações do DNPM
Dados de Produção
Reserva Lavrável (m³)

24.257.000,0

Produção de Brita (m³/ano)

673.805,5

Produção de Areia (m³/ano)

18.466,7

Vida Útil (anos)

36
Características da Cava

Área da Cava atual (ha)

36,0

Área da Cava ampliada (ha)

58,28

Profundidade da Cava (m) (1051 – 706 m)

345

Cota do Pit Final (m)

706
Capeamento – Estéril e Solo

Área do depósito de Estéril e Solo Orgânico (ha)

3,21

Volume do depósito de Estéril e Solo Orgânico (m³)

400.000

A FIGURA 6.3-3 apresenta o layout do projeto contemplando a delimitação do terreno
pertencente a EMBU S.A., as poligonais do DNPM e o uso do solo existente.
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6.4

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADES
PRODUTIVAS

A Pedreira Juruaçu realiza a lavra pelo método de céu aberto em bancada, por meio
de escavação mecânica e com uso de explosivos.
Como apresentado anteriormente, a reserva lavrável de brita corresponde a 65.493.900
toneladas, sendo que a parte correspondente a ampliação é de 44.939.800 t
(16.644.370,37 m³), ou seja 68% da reserva total.
Para o perfeito funcionamento das atividades de lavra, beneficiamento e expedição são
utilizados os seguintes maquinários e equipamentos na Pedreira Juruaçu. Destaca-se que
para a ampliação da Pedreira não são previstas aquisições de maquinários e equipamento,
sendo utilizada a mesma frota atual.
QUADRO 6.4-1
LISTA DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS DA PEDREIRA JURUAÇU
Descrição

Qtde

Descrição

Beneficiamento

Qtde

Apoio

Correia transportadora

46

Guindaste

1

Silo de armazenagem

17

Gerador

2

Britador

7

Balança rodoviária

1

Balança

4

Caminhão Basculante

9

Transportador helicoidal/rosca

1

Caminhão irrigadeira

3

Alimentadores

8

Caminhão munk

1

Peneiras

17

Caminhão apoio

1

Pinça hidráulica

2

Cavalo mecânico

1

Detector de metais

4

Carregadeiras

4

Distribuidor de polpa

1

Comboio de lubrificação

1

Estrutura elevada

1

Escavadeira

5

Hidrociclone

5

Motoniveladora

1

Moega de estoque

1

Caminhão de carroceria

9

Tubulação de alimentação

1

Caminhão fora de estrada

3

Bombas

10

Compressor de ar

3

Pick up

2

LAVRA
Perfuratriz

1

Retroescavadeira

1

Kombi

1

Veículos leves

3

Rompedor

2
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Para a operação da Pedreira dos maquinários são utilizados mensalmente cerca de
170.000 litros de combustível (diesel), os quais são armazenados em tanques aéreos, com
respectiva bacia de contenção (FOTO 6.3-1).

FOTO 6.3-1: Tanque aéreo de diesel, com bacia de contenção, e posto de abastecimentos

Para o desmonte da rocha, são consumidas mensalmente cerca de 32 toneladas de
explosivos. A Pedreira Juruaçu não possui paiol ativo e não mantém explosivos em suas
dependências, sendo fornecidos por empresa terceirizada especialista somente nos dias
de detonação programados.
A energia elétrica necessária para a operação da Pedreira Juruaçu, edificações e
beneficiamento, fica em torno de 5.410 MW/ano, sendo fornecido pela AES Eletropaulo.
A água consumida na Pedreira é da ordem de 396,99 m³/dia, sendo outorgada para
captação superficial e subterrânea.
6.4.1

Planejamento de Lavra

O planejamento de lavra, incluindo a geometria da cava, é desenvolvido, principalmente,
com base no estudo de estabilidade de taludes, o qual avaliou o nível de segurança dos
taludes projetados da cava de expansão (ANEXO B4). Deste modo, a FIGURA 6.4.1-1
apresenta o sequenciamento de lavra, elaborado de 5 em 5 anos até o ano 20 e
posteriormente no pit final (ano 36). Destaca-se que a planta do sequenciamento de lavra,
na escala 1:5.000 encontra-se no ANEXO B5.
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O projeto de expansão da Cava Juruaçu prevê uma profundidade aproximada de 345 m,
considerando a porção mais alta a ser lavrada de 1051 metros e o pit final da cava em 706
m. Atualmente o fundo da cava encontra-se em 842 metros, com aprofundamento de 136
metros para a ampliação.
A futura cava será composta por aproximadamente 30 bancadas com as seguintes
dimensões:
-

Altura das bancadas: 12 m;
Largura das bermas: entre 7 e 12 m;
Inclinação das bancadas: 2(v):1(h) ou 63,4º.

A região mais profunda da cava apresentará um formato triangular com uma frente de
direção N-S, uma de direção NNW-SSE e uma terceira NE-SW (FIGURA 6.4.1-2).
FIGURA 6.4.1-2
CONFIGURAÇÃO FINAL DA CAVA

Conforme apresentado na FIGURA 6.4.1-2, foram estudadas 7 seções transversais na
cava da Pedreira, nestas seções constatou-se que as inclinações médias dos taludes
estão entre 37,1º e 45,9º, sendo que a diferença de inclinação decorre das rampas de
acesso que podem atravessar até 3 vezes a mesma seção. A FIGURA 6.4.1-3 apresenta
os 7 perfis estudados (TÜV SÜD Bureau de Projetos, 2015).
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FIGURA 6.4.1-3
PERFIS TRANSVERSAIS

PERFIL - SEÇÃO A-A: 1(V):1,32(H) (37,1º)

PERFIL - SEÇÃO B-B: 1(V):1,28(H) (38,0º)

PERFIL - SEÇÃO C-C: 1(V):0,97(H) (45,9º)

6-21

50101-EV-RT003-0

PERFIL - SEÇÃO D-D: 1(V):1,12(H) (41,8º)

PERFIL - SEÇÃO E-E: 1(V):1,28(H) (38,0º)

PERFIL - SEÇÃO F-F: 1(V):1,13(H) (41,5º)

PERFIL - SEÇÃO G-G: 1(V):1,24(H) (38,9º)
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A SEÇÃO A-A apresenta uma particularidade por estar próxima ao reservatório da
barragem de rejeitos, conforme mostra a FIGURA 6.4.1-4. A proximidade da cava pode
gerar percolação d´água pelas descontinuidades existentes no maciço rochoso, que
deverão ser verificadas com sondagens e instrumentação, por ocasião do projeto
executivo da cava.
FIGURA 6.4.1-4
SEÇÃO A-A – PROXIMIDADE DA CAVA COM A BARRAGEM

6.4.2

Preparação das Frentes de Lavra

A preparação das frentes de lavra é inicializada pela supressão da vegetação existente,
mediante prévia autorização dos órgãos competentes. Para a fase de ampliação da
Pedreira Juruaçu será necessária a supressão de 17,65 ha de vegetação, correspondendo
a 79,2% da ADA, conforme QUADRO 6.4.2-1, destaca-se que a área total da ADA é de
22,28 ha.
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QUADRO 6.4.2-1
DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Tipologia da Vegetação
Floresta Ombrófila Densa Montana

em APP
(ha)

0,41

1,84

0

12,69

56,96

0,56

3,54

15,89

0,07

1,01

4,53

0,03

17,65

79,22

0,66

Área (ha)

Inicial
Médio
Sub-Bosque em

Silvicultura com Sub-Bosque Nativo

%
ADA

Estágio

Estágio Pioneiro
Sub-Bosque em
Estágio Inicial

TOTAL

Dos 17,65 ha de supressão necessária, 0,66 ha se insere em área de APP de curso
d’água. A FIGURA 6.4.2-1 apresenta a localização das áreas a serem suprimidas.
FIGURA 6.4.2-1
SUPRESSÃO VEGETAL NA ADA
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Após a supressão de vegetação é realizada a limpeza da área com a remoção do
capeamento (solo e do material estéril). Concomitantemente a supressão e limpeza do
terreno são readequadas e ampliadas as vias de acesso interna. Esta operação é realizada
antes do início das atividades de lavra e têm continuidade durante toda a vida útil da
Pedreira.
As novas vias de acesso, ou mesmo a readequação das vias existentes, contarão com
sistema de drenagem pluvial evitando o acumulo de água, erosões e caminhos
preferenciais nos taludes.
O transporte do decapeamento é realizado por caminhões até a área de beneficiamento de
areia ou para a pilha de estéril, onde, após o descarregamento, retornarão para nova carga
no ciclo de produção.
O solo que se encontra sobre a área de avanço será seletivamente removido e estocado
em pilhas, para futura utilização em áreas de recuperação ambiental. Este material
também poderá ser utilizado nas adequações dos acessos internos e para adequação
topográfica.
Atualmente este material é encaminhado para o depósito de brita, areia e solo, em pilhas
de no máximo 10 metros de altura (FOTO 6.4.2-1 e FIGURA 6.4.2-2), sendo que após o
ano 20 de funcionamento da Pedreira este material será depositado no interior da cava
(FIGURA 6.4.2-3).

FOTO 6.4.2-1: Depósito de materiais da empresa

A FIGURA 6.4.2-2 apresenta a localização do deposito de brita, areia e solo.
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FIGURA 6.4.2-2
LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITO DE BRITA, AREIA E SOLO

A área do deposito de brita, areia e solo conta com sistema de drenagem superficial que
encaminha a água para a barragem de decantação e rejeitos, sendo reaproveitada no
processo em circuito fechado de águas.
Após a limpeza e readequação das vias de acessos inicia-se a etapa de extração do
minério.
FIGURA 6.4.2-3
FUTURA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE ESTÉRIL E SOLO

6-26

50101-EV-RT003-0

6.4.3

Extração e Beneficiamento do Minério

Esta etapa de produção ocorre concomitante com a preparação das novas frentes de lavra,
sendo subdivida em desmonte da rocha, carregamento e transporte, beneficiamento,
estocagem e expedição.
Toda a infraestrutura necessária para esta atividade (escritório, oficina mecânica, refeitório,
posto de abastecimento, usinas de beneficiamento, entre outras) já se encontram em
funcionamento na Pedreira Juruaçu e não é prevista qualquer modificação para a fase de
ampliação.
6.4.3.1

Desmonte de Rocha e Carregamento

O desmonte de rocha é inicialmente realizado com o uso de explosivo, sendo o
planejamento do mesmo realizado através do plano de fogo. Um plano de fogo bem
definido, onde constam a quantidade, profundidade, inclinação e a posição de cada furo na
bancada e a respectiva carga de explosivos.
Um bom plano de fogo possibilita que o desmonte seja o mais uniforme possível, e os
fragmentos de rocha resultantes possuam dimensões adequadas às operações
subsequentes. Quando o plano de fogo não é bem executado, é comum o desmonte
resultar em blocos de tamanhos diferenciados, prejudicando o carregamento por
máquinas, transporte por caminhões e o rendimento da britagem primária.
A Pedreira Juruaçu possui corpo técnico especializado e vem continuamente,
aprimorando seu plano de fogo, de forma a ajustar com maior exatidão as relações
empíricas anteriormente mencionadas para se obter resultados adequados para a
produção e para a segurança. (FOTOS 6.4.3.1-1 e 2).

FOTO 6.4.3.1-1: Bancada na Pedreira Juruaçu
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FOTO 6.4.3.1-2: Detalhe da distribuição de furos (malha) sobre a bancada e os explosivos
prontos para serem carregados.

Atualmente, a altura de bancada média é de 12 m e os furos têm diâmetro de 89 mm,
executados por perfuratriz hidráulica, sendo normalmente executadas em 3 linhas de
furos. Os explosivos utilizados são a emulsão bombeada e a emulsão encartuchada.
A inclinação dos taludes das bancadas é de 75°. Normalmente, os demais parâmetros do
plano de fogo são:
Subfuração: ....................................
Comprimento do furo: .........................
Tampão: ........................................
Afastamento: ..................................
Espaçamento: .................................
Volume desmontado por furo: .............
Consumo específico: ..........................

0,6 m
13,0 m
2,0 m
3,0 m
3,5 m
114 m3
1000 g/m3

Para o levantamento da geometria da face do talude, controle dos eventuais desvios nos
furos e monitoramento de vibração e sobrepressão do ar, são utilizados equipamentos
modernos, que possibilitam a geração de importante documentação impressa de
referência para os técnicos envolvidos no desmonte.
Os equipamentos de controle topográfico e de furação - e seus softwares, disponibilizam,
por exemplo, vistas em planta, frontais ou em corte das bancadas monitoradas, garantindo
um melhor aproveitamento da energia do explosivo no maciço rochoso, ao mesmo tempo
em que reduz ao máximo a possibilidade de carga excessiva nos furos e os associados
riscos de ultralançamento de blocos e sobrepressão do ar.
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Definidos os parâmetros de detonação, são implementadas as atividades operacionais do
desmonte, quais sejam: a perfuração da rocha, o carregamento dos furos com explosivos,
a detonação e a redução granulométrica dos blocos muito grandes resultantes do fogo
primário (FOTO 6.4.3.1-3).

FOTO 6.4.3.1-3: Fragmento da rocha após detonação

Após a detonação, os blocos de rocha de maior dimensão, denominados matacões, são
objetos de redução granulométrica. Nesta operação utiliza-se um sistema mecânico, o
rompedor hidráulico, ficando o desmonte secundário com explosivos, restrito à eventuais
correções das praças de operação (repé).
O transporte do minério da cava para as usinas de beneficiamento é realizado com auxílio
de caminhões fora-de-estrada (FOTOS 6.4.3.1-4 e 5).

FOTOS 6.4.3.1-4 e 5: Carregamento de minério

Maximizando a produtividade do transporte e do carregamento, os acessos internos têm
largura suficiente para garantir o bom tráfego e a segurança de trabalhadores e de
equipamentos, além de ser realizado periodicamente sua conservação e adequações.
Esta prática, além de facilitar o cruzamento e a ultrapassagem de máquinas, possibilita a
uma máquina estacionar sem interferir no fluxo das outras. As vias apresentam, ainda,
boas condições de escoamento das águas pluviais, evitando assim a formação de poças
d'água (FOTOS 6.4.3.1-6 e 7).
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FOTOS 6.4.3.1-6 e 7: Vias de acesso na área da cava

6.4.3.2

Beneficiamento da Brita

As operações de beneficiamento do granito para a produção de brita consistem,
basicamente, em diversos estágios de redução granulométrica por britagem e separação
por peneiramento.
O minério fragmentado após o desmonte é transportado pelos caminhões basculantes até
a usina de beneficiamento, iniciada pela Britagem Primária.
Na britagem primária, existe o sistema de trilhos que faz a separação dos blocos de rocha
graúdos, que são retidos e enviados para o britador de mandíbulas para a sua
fragmentação. Ocorre também à separação dos blocos menores e os arenosos, que
passam pelos trilhos e são enviados para a peneira de lavagem (FOTOS 6.4.3.2-1 e 2).

FOTOS 6.4.3.2-1 e 2: Retirada de material arenoso junto com fragmentos de rocha na lavra e
basculamento na britagem primária.
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Na peneira de lavagem, os blocos de rocha são peneirados, lavados e separados para
retornar para a linha de britagem. Na lavagem dos finos, é formada a polpa e enviada para
alimentação da usina de areia média, através de canais de concreto (FOTOS 6.4.3.2-3 e
4).

FOTOS 6.4.3.2-3 e 4: (1) Separação de finos no trilho antes do britador. (2) Transporte de finos
até a peneira. (3) Lavagem do material, separação de rocha e criação da polpa com finos. (4)
Retorno de rocha. (5) Canal de transporte da polpa para Usina de Areia.

Todo o material rochoso fragmentado é enviado para a pilha pulmão reguladora, que irá
abastecer a rebritagem. (FOTO 6.4.3.2-5).

FOTO 6.4.3.2-5: Pilha pulmão reguladora que abastece a rebritagem.
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Na rebritagem, o transporte do material é feito por sistema de correias transportadoras
(FOTOS 6.4.3.2-6 e 7) e este passa por outras três etapas de fragmentação nos britadores
cônicos e VSI, garantindo uma redução adequada para abastecimentos das peneiras e a
separação granulométrica nos diversos produtos para atender a demanda do mercado.

FOTO 6.4.3.2-6: Usina de beneficiamento de brita

FOTO 6.4.3.2-7: Correias transportadoras na usina de beneficiamento de brita

O fluxograma da FIGURA 6.4.3.2-1 ilustra o circuito de beneficiamento da brita
adotado na Pedreira Juruaçu.
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FIGURA 6.4.3.2-1
FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DA BRITA

Fonte: Embu S.A.
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É importante destacar que nos pontos de comunicação e transferência de material estão
instalados sistemas de abatimento de pó através de nebulização de água (FOTO 6.4.3.28), evitando a emissão de material particulado no ambiente

FOTO 6.4.3.2-8: Nebulização de água na planta de beneficiamento

Atualmente, os principais produtos gerados são:
-

Pedra 1: 10% da partição de produção;
Pedrisco: 15% da partição de produção;
Areia de brita: 35% da partição de produção;
Areia Média: 20% da partição de produção.

Outros produtos, representando pequena parcela da produção, como a brita 1/2, a
brita 3, a brita 4, o rachão de gabião, a bica (material de alteração) completam os
produtos gerados na Pedreira.
6.4.3.3

Beneficiamento da Areia

O circuito de beneficiamento da areia contida no capeamento da jazida de granito
adotado na Pedreira Juruaçu permite uma excelente adequação do produto como
agregado miúdo para a construção. São realizados 2 sistemas de beneficiamento de
areia, sendo de areia média lavada e areia de brita.


Areia Média Lavada

Após a extração de granito os materiais graúdos são enviados para o beneficiamento de
brita e os materiais mais arenosos são enviados para a peneira de lavagem.
Na peneira de lavagem, os blocos de rocha são peneirados, lavados e separados para
retornar para a britagem, sendo que os materiais finos formam uma polpa que são
encaminhados, através de canais de concreto, para a área de empolpamento da usina de
areia.
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Na área de empolpamento o material arenoso é lançado pelos caminhões basculantes, e
com o uso de canhões monitores de água, é encaminhada a polpa a usina de
beneficiamento de areia através de canais de concreto (FOTO 6.4.3.3-1 e 2).

FOTO 6.4.3.3-1 e 2: Canhões monitores e canal de concreto encaminhando a polpa de areia

A polpa de areia escoa até a alimentação da usina de areia, onde, com a utilização de
peneiras, bombas de polpas, ciclones e peneira desaguadora, ocorre a separação de três
produtos: cascalho, areia média e areia fina, além do envio da polpa com finos de areia
para a barragem de contenção de rejeito (FOTO 6.4.3.3-3).

FOTO 6.4.3.3-3: Planta de beneficiamento de areia



Areia de Brita

A produção de areia de brita também e iniciada na área de lavra. Durante o
beneficiamento, o material rochoso passa por etapas de fragmentação nos britadores e
separação em tamanhos específicos dos produtos nas peneiras (FOTO 6.4.3.3-4).
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FOTO 6.4.3.3-4: Produto final – areia

O produto com granulometria mais reduzida é a “areia de brita”, e é o último na cadeia de
produção. Para produzir esta areia, e necessário utilizar o sistema de peneiramento a
úmido com sequência de desague e deslamagem (retirada de finos de brita) pelo
classificador espiral, pela peneira desaguadora e ciclones.
O fluxograma da FIGURA 6.4.3.3-1 ilustra o circuito de beneficiamento da areia.
FIGURA 6.4.3.3-1
FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DA AREIA

Fonte: Embu S.A
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O rejeito do beneficiamento de areia segue, em forma de polpa, para a barragem de
rejeitos, assim como a polpa resultante das demais atividades da mineração. A barragem
de rejeitos permite, ainda, que se opere em circuito fechado de água, com aproveitamento
da mesma no empreendimento após sua clarificação (FOTO 6.4.3.3-5).

FOTO 6.4.3.3-5: Recuperação de água na barragem de rejeito



Barragem de Rejeito

O processo de beneficiamento de areia utiliza água para a lavagem do material, que gera
material de rejeito que é encaminhado para a barragem de contenção de fino. Na
barragem, o material solido entra em processo de decantação natural e a água limpa
retorna ao processo produtivo através de bombeamento, completando o circuito fechado
de águas (FOTO 6.4.3.3-6).

FOTO 6.4.3.3-6: Barragem de rejeito - (1) chegada do rejeito / (2) decantação natural do sedimento
/ (3) água clarificada (4) recuperação de água para o processo.

E importante destacar que o material solido decantado e estocado na barragem de rejeito
é produto limpo e inerte proveniente do processo de beneficiamento da brita, que consiste
em quebra mecânica de rocha e separação por peneiras, classificação em hidrociclones e
classificador espiral, não sendo utilizado ou adicionado nenhum produto químico para tal.
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Este material está estocado para uso futuro na comercialização de finos de brita para o
mercado consumidor da indústria de construção e obras de infraestrutura em geral.
Constantemente os materiais sólidos presentes antes da chegada ao eixo do barramento
são removidos por escavadeiras e transportados para o estoque para futura
comercialização ao mercado, aumentando a vida útil da barragem.
A barragem de rejeito é uma barragem de terra, construída com solos e finos de rocha
locais, foi implantada inicialmente através de um dique de partida de 5 m de altura e
posteriormente executados sucessivos alteamentos pelo método de jusante, sendo que
para cada fase, foram executados alteamentos de 4 a 6 m, com intervalos de 2 anos, em
média.
Entre a 5a e 6a fase, foi realizado um pequeno alteamento de 1,5 m, pelo método de
montante, para suprir uma defasagem de cronograma, sendo o talude adotado para este
aterro sobre o rejeito mole de 1(V):4(H). O alteamento final está previsto para a cota de
800 metros (8a fase de alteamento).
Anterior a 6a fase de alteamento (cota 790 m) foi planejada e construída uma berma de
pré-carga para adensamento do solo mole presente na fundação, com o intuito de
antecipar valores mais elevados de resistência ao cisalhamento dos solos de fundação,
para o alteamento da barragem nas cotas 795 m e 800 m.
O perfil geológico geotécnico da fundação foi definido por várias campanhas de sondagens
a percussão, executadas conforme as fases de alteamento. Basicamente, a fundação da
barragem apresenta, na sua porção central, a seguinte sequencia estratigráfica:




Camada superficial de aterro de silte argilo-arenoso, com espessura variando entre
0,5 m e 6,0 m (SPT entre 1 e 20, muito heterogêneo),
Argila orgânica aluvionar entremeada por camadas de areia fina argilosa com
espessura entre 1,0 e 8,0 m (SPT de 0 a 3),
Silte arenoso micáceos (solo residual) sotoposto a matriz rochosa de micaxisto.

O nível d´agua do subsolo encontra-se entre 1,0 e 3,5 m de profundidade. A camada de
argila quaternária apresenta um espessamento no sentido de jusante da barragem,
atingindo cerca de 8 m no pé do talude.
O maciço foi construído sobre solos residual e saprolítico, sendo que a compactação foi
realizada com controle do número de passadas e grau de umidade próxima ao ótimo. A
drenagem interna da barragem, até a fase de 7o alteamento, constitui-se por filtros
inclinados, com espessura de 15 a 30 cm, lançado no talude de jusante antes do início do
alteamento da fase subsequente. As águas de percolação são encaminhadas para jusante
através de drenos franceses construídos no contato aterro-fundação dos alteamentos.
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O acompanhamento do comportamento geotécnico da barragem é realizado através de
indicadores de nível d’água instalados nas fases iniciais de alteamento, sendo os seus
tubos são prolongados para cada fase de alteamento.
Por se tratar de uma barragem situada próxima a uma área com densidade populacional,
medidas de segurança são tomadas para mitigar possíveis acontecimentos que coloquem
em risco a integridade da estrutura, tais como área de resguardo de acesso, acesso
restrito em áreas lindeiras (de propriedade da Embu S.A.).
O ANEXO B6 apresenta os dados de engenharia da Barragem de Rejeito, assim como o
respectivo Plano de Segurança de Barragem.
6.4.3.4

Rebaixamento do Nível d’água na Cava

Este item corresponde ao rebaixamento necessário do lençol freático para a
operacionalidade da cava, quando esta se aprofunda além do nível do lençol freático.
Para estudar a influência do rebaixamento do lençol freático foi confeccionado o modelo
matemático de fluxo de água subterrânea. Os trabalhos compreenderam o levantamento
de dados geológicos e hidrogeológicos disponíveis e o seu tratamento de modo a gerar:



Modelo regional de fluxo, considerando a propriedade da pedreira e suas
adjacências (área de influência direta)
Simulação do caminhamento de partículas, com caminhamento reverso ou
retrocaminhamento a partir dos poços tubulares do entorno

Para se estimar a recarga subterrânea foram utilizados os dados climatológicos históricos
(http://ciiagro.iac.sp.gov.br/) para os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 para a cidade
de São Paulo/SP. Para obter o valor médio da recarga subterrânea ao longo dos cinco
anos de dados disponíveis, estimou-se uma taxa de escoamento superficial máxima e
mínima variando de 50 e 80% (industrial light 0.50%-0.80%, Fetter, C.W., 2001), portanto,
o valor estimado da recarga na área pode variar entre 141,78 a 354,45 mm/ano.
Com o objetivo de caracterizar hidraulicamente o aquífero ocorrente na Pedreira Juruaçu,
foi desenvolvido o teste de bombeamento no poço tubular profundo situado na Pedreira.
O teste de bombeamento foi realizado a partir da extração de volumes de água no poço PT
e o monitoramento dos potenciais rebaixamentos nos poços de monitoramento (PO-01, 02
e 03) instalados no do aquífero granular superior, interface manto de intemperismo/rocha.
Neste teste foi observado que o rebaixamento mais significativo foi de 65 cm registrado no
poço de observação PO-01, após 48hs de bombeamento constante no PT, com a vazão
média de 2,15 m3/h. Os poços PO estão posicionados a 5,3 m, 11,3 m e 19,3 m do PTMINA, respectivamente.
6-39

50101-EV-RT003-0

Cabe destacar que o poço PT tem sua secção filtração posicionada a 80 metros de
profundidade. O rebaixamento máximo obtido de 65,0 cm demonstra que o bombeamento
induzido no PT-MINA causa reduzido efeito de perda de carga no aquífero granular
superior, ou seja, o aquífero fraturado possui característica confinante.
De forma a entender a distribuição dos parâmetros hidráulicos na região e relaciona-los à
elementos estruturais e fatores de escala, foram obtidas e compiladas as informações dos
poços tubulares disponíveis. De modo geral, as vazões específicas são baixas na região e
proximidades da cava da mina, compatíveis a estudos regionais (granitos), na área
avaliada de 0,15m3/h/m (mediana). Nos estudos regionais, 80% dos dados concentram-se
na classe de vazões especificas da ordem de 0,14m3/h/m. Os poços tubulares que
apresentam as maiores vazões no granito estão locados a nordeste da cava da mina, com
a distância mínima de 1.450 metros com vazões de 20,9, 20,5 e 18 m3/h, respectivamente.
A seguir é apresentada a conclusão dos estudos de modelagens de fluxo e de trajetória de
partículas desenvolvidos neste estudo. No ANEXO B7 encontra-se o relatório na integra:










O teste de bombeamento elaborado indicou que o parâmetro K para o sistema
aquífero fraturado na região do poço ensaiado PT varia de 1,7E-6 a 3,8E-6 cm/s. Para
os poços de observação do aquífero granular os valores de K variam de 1,4E-4 a
3,38E-5 cm/s.
Conforme verificado no teste de bombeamento, o rebaixamento do aquífero fraturado
não provoca grande influência no aquífero granular superior, sendo que o
bombeamento induzido no PT-MINA causou reduzido efeito de perda de carga no
aquífero granular superior, caracterizando o aquífero fraturado como confinante.
Desde modo, entende-se que o rebaixamento projetado (706m) não afetará as
drenagens próximas;
As vazões específicas são consideradas baixas na região e proximidades da cava da
mina, compatíveis aos estudos regionais (granitos), na área avaliada que é de
0,15m3/h/m (mediana);
O padrão geral de fluxo obtido no modelo numérico é concordante com a
geomorfologia local, cargas elevadas nos topos de morros/serra a Leste e drenagens
a Oeste. As porções de serra a leste são preferencialmente área de recarga. A
vertente onde está localizada a cava da mina constitui uma área de transferência de
fluxo para a descarga local na drenagem localizada diretamente a Oeste do
empreendimento; e
Como observado nas simulações a cava possui potencial de alterar as rotas de
caminhamento reversas do poço PT da mina, entretanto, os outros poços do entorno
próximo não apresentaram influência por conta do bombeamento da cava.
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6.4.3.5

Estocagem e Expedição

Os diversos produtos oriundos do beneficiamento da brita e da areia são estocados em
pilhas a céu aberto. As pilhas de estocagem dos produtos têm altura máxima de,
aproximadamente, 15 m, representando um volume estocado de 6.000 m³.
A base de cada pilha é dotada de sistema de drenagem, implantado de modo a direcionar
as águas pluviais para a barragem de rejeitos, de forma a não atingir o corpo hídrico
superficial antes da devida clarificação.
A venda é realizada “a peso”, ou seja, o cliente pesa na balança rodoviária da Pedreira o
caminhão vazio na entrada, carrega o produto desejado no pátio e ao sair, pesa
novamente o caminhão carregado. A diferença de peso da entrada e saída representa o
peso de material transportado e a cobrança é feita multiplicando este valor com o preço por
tonelada.
6.5

RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS

Os dados referentes aos resíduos sólidos e efluentes líquidos foram extraídos do Memorial
de Caracterização do Empreendimento para Renovação de Licença Operação da Pedreira
Juruaçu, datado de outubro de 2012.
Destaca-se que o quantitativo apresentado não sofreu alteração até a presente data, assim
como não são previstas alterações para a fase de ampliação da Pedreira.
O QUADRO 6.5-1 apresenta a relação dos resíduos e sua destinação.
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QUADRO 6.5-1
RESÍDUOS DA PEDREIRA JURUAÇU
Código: A001

Descrição: Resíduos de restaurante (resto de alimentos)

Estado Físico:

Sólido

Origem

Lixo de Restaurante

Armazenamento:

Caçamba com cobertura

Código:

Z03 S03

Destinação:

Aterro Industrial Terceiros (fora da empresa)

Código:

B04

Local:

Estre empresa de saneamento e tratamento de resíduos ltda.

Código: A002

Descrição: Resíduos gerados fora do processo industrial (escritório, embalagens, etc.)

Estado Físico:

Sólido

Origem:

Material de escritório, papeis, papelão, plástico, lixo comum e pó

Armazenamento:

Caçamba com cobertura

Código:

Z03 S03

Destinação:

Aterro Industrial Terceiros (fora da empresa)

Código:

B04

Local:

Estre empresa de saneamento e tratamento de resíduos ltda.

Código: A022

Descrição: Resíduos pastosos de estações de tratamento de efluentes - não tóxicas

Estado Físico:

Pastoso

Origem:

Banheiros e pias de cozinha

Armazenamento:

-

Código:

Destinação:

Outros tratamentos (fora da empresa) – Rede de

Código:

Classe:

Classe:

Classe:

Quantidade:

2

Quantidade:

2

Quantidade:

2

24 t/ano

20 t/ano

60 t/ano

B20

Esgoto
Local:

Sabesp estação de tratamento de esgoto de Barueri

Código: D099

Descrição: Outros resíduos perigosos

Estado Físico:

Sólido

Origem

Resíduos de equipamentos e componentes eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas, etc.

Armazenamento:

Tambor em piso impermeável, área coberta

Código:

Z01 S01

Destinação:

Aterro Industrial Terceiros (fora da empresa)

Código:

B04

Local:

Sistema Nova Ambiental - EPP

Código: D099

Descrição: Outros resíduos perigosos

Estado Físico:

Sólido

Origem:

Estopas, panos, mangueiras, lonas, madeiras, serragem, papel, papelão, plásticos, epis,

Classe:

Classe:

1

1

Quantidade:

Quantidade:

2,3 t/ano

115 t/ano

filtros e embalagens contaminadas por óleos, graxas, tintas e solventes
Armazenamento:

Tambor em piso impermeável, área coberta

Código:

Z01 S01

Destinação:

Co-processamento (fora da empresa)

Código:

R1, R2, R3

Local:

Sistema Nova Ambiental - EPP

Código: F130

Descrição: Óleo lubrificante usado

Estado Físico:

Líquido

Origem

Óleo queimado e usado proveniente da manutenção e lavagem de máquinas e

Classe:

1

Quantidade:

equipamentos
Armazenamento:

Tambor em piso impermeável, área coberta

Código:

Z01 S01

Destinação:

Re-refino de óleo (fora da empresa)

Código:

R10, R11

Local:

Lwart lubrificantes ltda
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Os efluentes sanitários gerados na Pedreira Juruaçu, provenientes dos banheiros, pias e
limpeza, apresentam uma vazão contínua estimada em 6,55 m³/dia. Estes efluentes são
destinados para tratamento no local, com fossas sépticas e sumidouros (caixa de gordura
e cinco fossas sépticas). A limpeza da caixa de gordura e das fossas sépticas, gerou em
2014 a quantia de 102 m³ de efluentes pastosos que foram destinados para a SABESP –
ETE Barueri.
Ainda, a caixa separadora de água e óleo (SAO) recebe, via tubulação subterrânea de
ferro fundido, os efluentes da pista de abastecimento e áreas de lavagem e lubrificação de
máquinas e caminhões, é construída em concreto e possui compartimentos sequenciais
que realizam o processo de separação óleo-água por diferença de densidade, havendo
ainda duas seções finais de filtragem por areia, antes da saída, resultando num efluente
isento de oleosidade, sem coloração e de aspecto transparente (FOTO 6.5-1). Após a
passagem pelo tratamento do sistema SAO, este efluente é encaminhado para o circuito
fechado de reutilização de águas do empreendimento.

FOTO 6.5-1: Detalhe mostrando o aspecto visual (incolor) do efluente na saída da caixa
SAO.
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6.6

EMISSÕES ATMOSFÉRICA, RUÍDOS, VIBRAÇÃO E SOBREPRESSÃO

6.6.1

Emissões Atmosférica

As atividades de transporte de minério na lavra e beneficiamento do minério na usina de
britagem são as principais fontes potenciais de emissão de material particulado para a
atmosfera na Pedreira Juruaçu.
O fluxo de caminhões das frentes de lavra para a britagem, transportando a rocha
desmontada, movimenta os materiais inconsolidados das vias internas do
empreendimento, e sob a ação dos ventos ocorre a suspensão deste material (poeira).
Para remediar esse efeito, a Pedreira Juruaçu conta com 2 caminhões pipas para realizar
a umectação das vias internas, sobretudo em épocas de estiagem (FOTO 6.6.1-1 e 2). Da
mesma forma, o processamento do minério nas etapas de cominuição é um potencial
emissor de material particulado, que pode ser carreado pelos ventos. Esse efeito é
anulado através da aspersão de água sobre esse minério, durante seu percurso nas
diversas etapas de britagem, rebritagem e classificação (FOTO 6.6.1-3 e 4).

FOTO 6.6.1-1 e 2: Caminhões pipa realizando a umectação das vias internas da Pedreira

FOTO 6.6.1-3 e 4: Sistema de captura de material particulado, composto por aspersores de água
na planta de beneficiamento
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Ainda, as máquinas perfuratrizes em operação nas bancadas da jazida são hidráulicas e
providas de sistema de exaustão e filtragem do material particulado (FOTO 6.6.1-5 e 6).
Após ser recolhido, o material é umectado e depositado sobre o solo, este processo evita
que ocorra a emissão de material particulado para a atmosfera.

FOTO 6.6.1-5 e 6: Perfuratriz hidráulica equipada com sistema de contenção de material
particulado

Nas atividades de detonação, o sistemático planejamento e a utilização de insumos e
equipamentos de ponta garantem uma detonação eficiente e minimiza as ocorrências de
escape de gases e movimentação excessiva do corpo rochoso detonado, neste sentido
minimiza a geração de material particulado lançado na atmosfera, contudo, também é
promovida a umectação da praça coletora do material detonado que auxilia este processo
de contenção.
Cabe salientar que a Pedreira Juruaçu mantém em todo seu entorno uma cortina vegetal e
uma barreira topográfica que auxiliam na contenção de particulados dentro dos limites da
empresa (FOTO 6.6.1-7).

FOTO 6.6.1-7: Vista da área interna da Pedreira Juruaçu e cortina vegetal no seu
entorno
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O monitoramento das emissões de material particulado por meio do Hi-vol instalado dentro
da Pedreira Juruaçu (FIGURA 6.6.1-1), é realizado trimestralmente. A posição de
instalação do Hi-vol foi definida por sua relevância na coleta dos dados levando-se em
consideração seu posicionamento em relação às fontes de emissão de material particulado
e a proximidade com a área urbana.
FIGURA 6.6.1-1
LOCALIZAÇÃO DO HIVOL NA PEDREIRA JURUAÇU

6.6.2

Ruídos, Vibração e Sobrepressão

As fontes mais significativas de ruídos constituem-se no processo de beneficiamento
mineral e atividades de lavra, tais como detonação, carregamento, transporte e britagem.
As fontes de vibração são constituídas da britagem, movimentação de caminhões e da
detonação para desmonte de rocha. Já a sobrepressão acústica está restrita às atividades
de detonação.
O correto planejamento do desmonte do corpo rochoso evita a sobreposição de ondas
resultantes da detonação de dois ou mais furos, o que reduz a vibração durante a
operação. Com isso, os impactos da vibração gerada pelas detonações às estruturas
próximas são amenizados, assim como a percepção da circunvizinhança.
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Além disto, a Pedreira Juruaçu se mantém atualizada no tocante a novas tecnologias e
insumos de melhor qualidade utilizados em suas diversas fases de funcionamento,
utilizando e mantendo disponível um programa de verificação das perfurações através de
escaneamentos feitos pelo sistema Boretrak, onde é possível verificar e identificar
qualquer anomalia nas perfurações que possa conduzir a resultados não satisfatórios nas
detonações.
Para monitoramento da vibração decorrente da detonação de explosivos, são instalados
sismógrafos que captam as intensidades máximas das componentes vertical (V),
longitudinal (L) e transversal (T), bem como a intensidade associada à maior resultante
(Vr). Também é registrada a sobrepressão acústica no momento da detonação, ou seja, a
intensidade máxima da pressão acústica, gerada pelo deslocamento de ar, representada
por Pa e medida em decibéis (dBL).
Para garantir segurança nas operações de desmonte, em relação às áreas habitadas,
comerciais, rodovias, e outras de interesse, a Pedreira Juruaçu adota uma série de
medidas preventivas, tais como o plano de fogo, insumos com a melhor tecnologia
disponível, formação e capacitação da mão de obra envolvida na operação, incluindo a
equipe de segurança e monitoramento, adota ainda como medida preventiva, a remoção
de blocos instáveis na área de produção. Como medida de segurança adicional, o acesso
à área de risco é mantido restrito às máquinas em operação no carregamento e transporte
do material.
O uso de rompedores hidráulicos, dispensa a necessidade de explosivos nas operações
de fragmentação secundária da rocha evitando as vibrações e picos de sobrepressão
acústicas provenientes deste tipo de detonação.
Para a atenuação dos níveis de ruído e vibração nas etapas de transporte e
beneficiamento a Pedreira Juruaçu adota as seguintes medidas:






Manutenção preventiva das máquinas e veículos, de modo a manter os níveis de
emissão de ruídos e de gases próximos aos dos equipamentos quando novos;
Traçados suaves para as vias de acesso, de modo a minimizar os esforços dos
motores dos veículos e equipamentos;
Limite de velocidade de tráfego dos caminhões de transporte nas vias internas;
Minimização da movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da
propriedade.
Cortina vegetal ao redor da Pedreira

Para verificar a eficiência destas medidas a Pedreira Juruaçu realiza o monitoramento
trimestral dos níveis de ruído nos limites da empresa, avaliando o conforto acústico dos
moradores do entorno do empreendimento.
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A FIGURA 6.6.2-2 apresenta as principais áreas geradoras de ruído, vibração e
sobrepressão e os pontos de monitoramento de ruído.
FIGURA 6.6.2-2
ÁREAS GERADORAS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO E PONTOS DE MONITORAMENTO DE
RUÍDO
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6.7

USO DE RECURSOS HÍDRICOS


Drenagem Superficial

A Pedreira Juruaçu dispõe de um sistema de drenagem de águas superficiais constituído
por condutores horizontais e verticais, caixas de dissipação de energia e assoreadores,
convenientemente dimensionados para captar, direcionar e reter os finos carreados,
impedindo a poluição das coleções hídricas superficiais (FOTOS 6.7-1 a 3).

FOTO 6.7-1: Canaletas para direcionamento

FOTO 6.7-2: Bacia de retenção de finos oriundos

das águas

do processo produtivo.

.
FOTO

6.7-3:

Tanques

de

decantação

e

retenção do material particulado

Para a fase de ampliação o sistema de drenagem será estendido para as bancadas
superiores, de modo a atender toda a área da cava. As demais áreas operacionais,
beneficiamento, escritório, refeitório, barragem e estocagem não sofrerão alteração de
configuração, não necessitando de adequação de drenagem.
Os assoreadores e/ou tanques de clarificação são dispostos ao longo de todo o sistema de
drenagem, promovendo a retenção dos finos. A limpeza destas estruturas é realizada
periodicamente, variando em função das condições de escoamento superficial da área,
que por sua vez é influenciada fortemente pelo regime de chuvas. O material retirado dos
tanques de clarificação é armazenado e utilizado dentro dos limites da empresa,
garantindo assim a ausência de qualquer efeito negativo ao meio ambiente local.
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Reuso de Água

A Pedreira Juruaçu, de forma a diminuir a captação de água, trabalha com circuito fechado
de águas, viabilizado pelos tanques de decantação existentes na parte mais baixa da área
da empresa. Sendo que após a decantação do material particulado, a água é bombeada
novamente até tanques de água de reuso dando início a um novo ciclo de utilização.
As áreas de lavagem e manutenção de máquinas e caminhões da Pedreira Juruaçu são
impermeabilizadas, cobertas e dotadas de sistemas de drenagem visando o
direcionamento dos efluentes líquidos gerados na lavagem e manutenção de máquinas e
equipamentos para o sistema de tratamento, composto de canais e caixas de retenção de
material particulado e materiais graxos. Após passagem pela fase inicial de tratamento, os
efluentes são direcionados a uma caixa separadora de água e óleo (SAO) (FOTOS 6.7-4 e
5).

Foto 6.7-4 – Canaletas de coleta dos efluentes

Foto 6.7-5: Tanques de contenção de sólidos e

da área de lavagem.

separação de água e óleo (SAO).

A limpeza do sistema de disposição dos resíduos graxos é realizada periodicamente em
função das condições operacionais e do escoamento superficial da área. A disposição do
material retirado é feita através de tonéis apropriados para este fim e que posteriormente
são encaminhados para empresas de reaproveitamento destes resíduos (óleos e graxas).
Após a passagem pelo tratamento, as águas provenientes da área de lavagem são
inseridas no circuito fechado de reutilização.
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Captação de Água

Para a operação da Pedreira Juruaçu estão outorgados 4 pontos de captação de água,
sendo 3 superficiais (388,8 m³/dia) e 1 subterrânea (8,19 m³/dia), totalizando a captação de
396,99 m³/dia de água.
Estas águas são utilizadas na planta industrial e nas unidades de apoio (escritório,
sanitário e refeitório). A FIGURA 6.7-1 e QUADRO 6.7-1 apresentam o fluxograma de uso
da água na Pedreira Juruaçu.
FIGURA 6.7-1
FLUXOGRAMA DE USO DA ÁGUA – PEDREIRA JURUAÇU

Fonte: Embu S.A, 2015
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QUADRO 6.7-1
CAPTAÇÃO E USO DA ÁGUA – PEDREIRA JURUAÇU
CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Água Superficial

388,8 m³/dia

Água Subterrânea

8,19 m³/dia
Captação Total 396,99 m³/dia

USO DA ÁGUA
Sanitário

8,19 m³/dia

Industrial

388,8 m³/dia
Uso Total 396,99 m³/dia

PERDAS
Incorporação de água ao Produto:

82,56 m³/dia

Perdas (evaporação, irrigação, etc):

307,88 m³/dia

Total de perdas 390,44 m³/dia
EFLUENTE
Sanitário:

6,55 m³/dia
Total de Efluentes 6,55 m³/dia

Fonte: Embu S.A, 2015

As captações de água para uso industrial são realizadas em 3 pontos. O ponto de
captação CA1 é abastecido pelas barragens BA1 e BA2; o ponto de captação CA2 é
abastecido pela barragem BA3 e o ponto CA3 pela barragem BA4, onde ocorre a
contenção dos finos do circuito fechado de reutilização de águas. O QUADRO 6.7-2
apresenta o resumo das outorgas para a Pedreira Juruaçu, destaca-se que também foi
necessário a outorga para desassoreamento a jusante do reservatório de contenção e a
retificação em 2 porções do afluente do Ribeirão de Perus, conforme pode ser observado
na FIGURA 6.7-2.
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QUADRO 6.7-2
CAPTACÃO E INTERFERÊNCIAS NOS CURSOS D’ÁGUA
Atividade

Sigla

Uso

Local

Captação de Água (Subterrânea)

P1

Sanitário

Aquífero Cristalino

Captação de Água (Superficial)

CA1

Industrial

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Captação de Água (Superficial)

CA2

Industrial

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Captação de Água (Superficial)

CA3

Industrial

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Barramento

BA1

Paisagístico

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Barramento

BA2

Paisagístico

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Barramento

BA3

Paisagístico

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Barramento

BA4

Paisagístico

Afl do Ribeirão do Perus

Retificação de Canal

RET 1

Melhoria de Fluxo

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Retificação de Canal

RET 1

Melhoria de Fluxo

Afl (córrego Areião) do Ribeirão do Perus

Desassoreamento

DES 1

-

Afl do Ribeirão do Perus

Fonte: Embu S.A, 2015

Para o controle dos níveis de material particulado em suspensão na água, a empresa
realiza testes trimestrais em Cone Imhoff. O ponto monitorado encontra-se à jusante do
reservatório artificial de contenção de finos da empresa, único ponto de saída de efluentes
(BA4).
Este reservatório também recebe as águas pluviais que são recolhidas pelo sistema de
drenagem superficial do empreendimento.
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FIGURA 6.7-2
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO E INTERFERENCIA
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6.8

SISTEMA VIÁRIO

A Pedreira Juruaçu encontra-se na Região Metropolitana de São Paulo, e comercializa
seus produtos por amplo ramo rodoviário, destacando o Rodoanel Mario Covas (SP21), a
Rodovia dos Bandeirantes (SP348), a Rodovia Anhanguera (SP330) e a Avenida
Raimundo Pereira de Magalhães.
O escoamento da brita é feito pela frota de caminhões da Embu S.A e por empresas
terceirizadas contratadas pelos compradores de brita e areia, de acordo com a demanda
por esses bens. O sistema viário utilizado para escoamento do produto varia em função da
localização dos compradores.
Para a estimativa do número de viagens de escoamento de brita foram calculadas a
capacidade média de viagem por caminhão, de 30 toneladas. Assim, a venda diária média
de 4900 toneladas é escoada em 160 carregamentos e 320 viagens, considerando-se
duas viagens por carregamento devido aos percursos de ida (vazio) e volta (cheio) para o
comprador.
O deslocamento de funcionários para a pedreira pode ser feito a pé, com veículo próprio
ou por transporte público, sendo fornecido o vale transporte àqueles que necessitarem.
O consumo mensal de óleo diesel (combustível) é estimado em 170 m³/mês, de
lubrificantes em 880 l/mês e de graxa em 115 kg/mês O fornecimento destes insumos é
realizado através da vasta malha viária existente no entorno do empreendimento, como a
avenida Raimundo Pereira de Magalhães e o Rodoanel Mário Covas, facilitando o acesso
de fornecedores existentes na RMSP e demais cidades do Estado de São Paulo.
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6.9

INVESTIMENTO, CRONOGRAMA E MÃO DE OBRA

Conforme apresentado anteriormente, para a ampliação da cava da Pedreira Juruaçu não
são previstas obras (fase implantação) distintas das que hoje já ocorrem na fase de
operação da Pedreira, sendo que a ampliação desta cava servirá para prolongar a vida útil
da Pedreira, com a continuidade das atividades hoje em execução.
Sendo assim, a Pedreira manterá a mesma mão de obra hoje empregada, contando com 74
colaboradores diretos (funcionários próprios) conforme discriminados no QUADRO 6.9-1.
QUADRO 6.9-1
RECURSOS HUMANOS DA PEDREIRA JURUAÇU

Área

LAVRA

Beneficiamento

Administrativo e
Demais Atividades

Quantidade

Função

1

Encarregado

2

Auxiliar de Cabo de Fogo

1

Cabo de Fogo

6

Operador de Perfuratriz

6

Operador de Pá Carregadeira

14

Motorista

2

Encarregado

4

Operador de Britador

6

Operário

1

Gerente

1

Engenheiro de Minas

1

Técnico de Segurança de Trabalho

1

Encarregado Administrativo

3

Auxiliar de Escritório

4

Encarregado da Expedição

1

Almoxarife

2

Mecânico

3

Auxiliar de Oficina

1

Eletricista

1

Soldador

1

Carpinteiro

1

Pedreiro

2

Encarregado do Reflorestamento

1

Faxineira

1

Motorista

7

Vigia
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Considerando que não haverá fase de implantação, os investimentos previstos para a
ampliação da Pedreira consideraram à aquisição ou reforma de equipamentos móveis
utilizados na lavra da Pedreira e as atividades inicias para a abertura das novas frentes de
lavra, conforme QUADRO 6.9-2, da ordem de R$ 20.300.000,00 (vinte milhões e trezentos mil
reais).
QUADRO 6.9-2
RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LAVRA
Item

Valor (R$)

Abertura de acessos, decapeamento e preparação da frente de

R$ 4.100.000,00

lavra
Equipamentos de lavra

R$ 4.600.000,00

Equipamentos de beneficiamento

R$ 9.600.000,00

Infraestrutura

R$ 2.000.000,00

TOTAL

R$ 20.300.000,00

O cronograma físico para as atividades a serem realizadas durante a vida útil da Pedreira é
apresentado no QUADRO 6.9-3.
QUADRO 6.9-3
CRONOGRAMA EXECUTIVO DA PEDREIRA

Atividade

Anos
01

02

03

04

(...)

09

12

13

14

(...)

34

35

36

37

38

Operação da
Pedreira
Início da Fase
de Ampliação
Desativação
da Mina
Monitoramento

A fase de ampliação da Pedreira se iniciará no ano 12 do sequenciamento de lavra, já
apresentado, perdurando até o ano 36 onde será encerrada as atividades da Pedreira.
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7.0

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
O Diagnóstico Ambiental das áreas de influência e estudo foi elaborado com dados e
informações recentes e confiáveis, provenientes de instituições públicas e privadas,
literatura científica e de levantamentos de campo realizados por profissionais de
comprovada experiência em suas respectivas áreas de atuação. Os dados cartográficos e
as referências bibliográficas foram selecionados criteriosamente para que fosse produzido
um retrato fiel e objetivo da realidade encontrada na área de estudo.
Na estruturação do Diagnóstico Ambiental, inicialmente foram analisados os aspectos
físicos, bióticos e socioeconômicos em escala regional (Área de Influência Indireta – AII),
de modo a contextualizar o empreendimento. Em seguida, foram abordados os aspectos
locais (Área de Influência Direta – AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA).
Ainda, o presente Diagnóstico Ambiental foi desenvolvido com base nas características do
projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu, precedido de avaliações sobre características
diagnósticas preliminares das áreas de influência do empreendimento. O conteúdo foi
avaliado em reuniões multidisciplinares, com participação dos coordenadores temáticos
dos meios e dos consultores especialistas, de forma a integrar, após sua conclusão, o
cenário prognóstico para o empreendimento.
Em termos legais, o Diagnóstico Ambiental do EIA foi estruturado de modo a atender à
legislação, em especial aos princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do
Meio Ambiente, além de atender as diretrizes gerais estabelecidas pela Resolução
Conama n° 01/86. No âmbito estadual, o EIA atenderá ao disposto no Termo de
Referência (TR) elaborado para o projeto pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo – CETESB.
Os procedimentos e descritivos adotados na elaboração do diagnóstico ambiental foram
baseados:
a)
b)

c)

Nas características gerais do empreendimento, identificando os aspectos ambientais
mais relevantes;
Foram identificados os impactos típicos, temas e subtemas a serem levantados para
os meios físico, biótico e socioeconômico, associados aos requisitos legais
considerados;
Procedeu-se ao levantamento dos dados secundários e à análise de sua
consistência, confrontando-os com aqueles necessários à caracterização do cenário
previsto, identificando-se as lacunas;
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d)

e)
f)

Após análise das lacunas, identificou-se a viabilidade de suprir os dados inexistentes
neste momento do licenciamento ambiental. Na ocorrência de lacunas
remanescentes caracterizadas como críticas foram indicadas os futuros
levantamentos complementares específicos e aquelas para levantamentos primários;
Foram elaborados os diagnósticos de cada um dos temas e as respectivas sínteses
temáticas, considerando suas abrangências específicas (ADA, AID e AII);
Observadas as inter-relações entre os meios, procedeu-se à avaliação prognóstica e
respectiva avaliação de impactos ambientais potenciais, seguidos respectivamente
pela definição das medidas e programas ambientais associados.

Neste capítulo é apresentado o diagnóstico ambiental das áreas de influência do presente
estudo ambiental, classificados pelos blocos dos meios físico, biótico e socioeconômico,
sendo que para cada parâmetro ambiental descrito é apresentada a metodologia utilizada,
visando ao entendimento individual e contínuo de cada análise.
Para cada meio, ao final de sua caracterização por parâmetro ambiental, foi elaborada a
análise integrada, permitindo uma perspectiva resumida das áreas de influência.
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7.1

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A abrangência espacial dos efeitos do empreendimento sobre os recursos naturais e
socioeconômicos é o primeiro passo para o desenvolvimento de um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), ou seja, a partir do entendimento do projeto de expansão da Cava da
Pedreira Juruaçu e do conhecimento da área e da região onde está inserido o
empreendimento, definem-se as áreas de influência com base na experiência técnica e
profissional da equipe executora do EIA.
A definição dos limites geográficos das áreas de influência de um determinado
empreendimento está prescrita na Resolução Conama no 01/86, em seu Art. 5º, inciso III
constituindo-se em requisito legal para o desenvolvimento de qualquer estudo de avaliação
de impactos ambientais. Ademais, a delimitação das áreas de influência neste estudo
visou atender às exigências legais do Parecer Técnico no 442/14/IE, emitido pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.
Neste sentido, foram definidas três áreas de estudo, com níveis de abordagem
diferenciados, sendo:
Assim, as definições conceituais das áreas de influência do empreendimento são:


Área de Influência Indireta (AII): área que sofrerá os impactos indiretos das fases de
ampliação, operação e ou desativação do empreendimento, definida de acordo com
cada tema abordado, utilizando-se na medida do possível, limites geográficos, subbacias hirográficas e/ou de unidades de paisagem, permitindo a análise sistêmica e
integrada dos temas;



Área de Influência Direta (AID): A AID é aquela passível de ser diretamente
impactada pelos efeitos significativos – positivos ou negativos – decorrentes do
empreendimento, nas fases de ampliação, operação e ou desativação. A Área de
Influência Direta caracteriza não só o site, mas o entorno imediato no qual o projeto
deve contemplar as ações de controle e de mitigação, bem como as ações de
acompanhamento e verificação apropriadas, de forma a prevenir, eliminar ou
minimizar os impactos significativos adversos, bem como a potencializar os impactos
ambientais benéficos;


Área Diretamente Afetada (ADA): A ADA compreende a área de ampliação da cava
da Pedreira Juruaçu. Representa um único polígono delimitado pela área de
expansão da cava, visto que as demais estruturas necessárias para a operação da
Pedreira durante a fase de ampliação já se encontram licenciadas e em operação.
A ADA compreende uma área de 22,28 ha e será a mesma para todos os meios
estudados, físico, biótico e socioeconômico. A FIGURA 7.1-1 apresenta a ADA do
projeto.
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FIGURA 7.1-1
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

7.1.1

Áreas de Influência do Meio Físico e Biótico

No planejamento da avaliação de impacto ambiental, a definição das áreas de estudo
usualmente corresponde a uma hipótese sobre as áreas de influência do empreendimento,
ou seja, a área geográfica onde poderão ser notados os efeitos do empreendimento, sejam
eles diretos ou indiretos, positivos ou negativos, a curto, médio e longo prazo.
Para a definição das áreas de influência é importante analisar que o licenciamento em
questão se refere a ampliação da cava da Pedreira Juruaçu, já em operação, sendo que
para a ampliação da cava não são previstas obras (fase de implantação) distintas das que
hoje ocorrem na fase de operação. A ampliação desta cava servirá para prolongar a vida
útil da Pedreira, com a continuidade das atividades hoje em execução.
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Para seleção das áreas de influência foram analisando (i) as características do
empreendimento, cuja ampliação promoverá diretamente a supressão de vegetação na
ADA e o rebaixamento do nível d’água para aprofundamento da cava, e (ii) os parâmetros
ambientais presentes na região, principalmente referente aos temas de vegetação, áreas
protegidas, hidrografia e geotecnia.
A vegetação a ser afetada é aquela ocorrente na ADA, uma vez que será suprimida com
vistas a viabilizar a ampliação da cava. No tema áreas especiais, importantes do ponto de
vista socioambiental, destaca-se o Parque Estadual da Cantareira, e respectiva Zona de
Amortecimento, em decorrência da relevância regional e proximidade com o projeto.
Também foram analisadas as características hidrográficas e geotécnicas, assim como de
sua ocupação, as quais possuem potencial de alterar a qualidade ambiental da região.
Ainda, será necessário o rebaixamento do lençol freático para o aprofundamento da cava,
o que poderá influenciar na vazão de outros poços de captação presentas na região (AID).
Deste modo, para a delimitação geográfica das áreas de influência foi considerada a
inserção do empreendimento na bacia hidrográfica, ou seja, a sub-região hidrográficas
Juqueri-Cantareira, pertencente a Bacia do Alto Tiete.
Para um melhor entendimento, a sub-região hidrográficas Juqueri-Cantareira foi adequada
a uma escala que permitisse um melhor nível de detalhamento, sendo utilizado a menor
bacia hidrográfica sob influência do empreendimento.
Assim, de maneira conservadora, para a delimitação da Área de Influência Indireta – AII do
meio físico e biótico foram consideradas as sub-bacias hidrográficas abrangidas pela AID,
conforme especificações do Termo de Referência do empreendimento - Parecer Técnico
nº 442/14/IE.
Já para a delimitação da AID, também em alinhamento com as especificações do referido
Termo de Referência, foi considerado um raio de cerca de 3 km do entorno do
empreendimento (ADA), pertencente a sub-bacia Juqueri-Cantareira.
- Área de Influência Indireta (AII): De acordo com a divisão oficial de bacias
hidrográficas, a AII selecionada para o empreendimento refere-se à porção sul da subregião hidrográfica Juqueri-Cantareira, pertencente ao Sistema Hidrográfico do Alto Tietê,
considerando as micro-bacias afluentes da margem esquerda do rio Juqueri: ribeirão dos
Cavalheiros, Pinheirinhos, Perus, além da porção de cabeceira do ribeirão Santa Inês,
antes a barragem homônima.
Esta área engloba toda a bacia hidrográfica sob influência do empreendimento, atendendo
à definição legal compreendida na Resolução Conama no 01/86 e PT nº 442/14/IE.
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- Área de Influência Direta (AID): para AID, considerando o PT nº 442/14/IE, foi
selecionado um raio de cerca de 3 km do entorno do empreendimento, englobando os
córregos sob influência direta da Pedreira Juruaçu, isto é, as drenagens que recebem
contribuição da área da Pedreira, incluindo a cava, planta de beneficiamento e barragem.
Neste sentido para a área de influência direta foi selecionado a porção de cabeceira das
sub-bacias pertencentes à AII. Destacando a micro-bacia do córrego Areião, pertencente a
sub-bacia do ribeirão dos Perus, onde se insere o empreendimento.
A FIGURA 7.1.1-1 apresenta as áreas de influência Indireta e Direta definida para o meio
físico e biótico.
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7.1.2

Áreas de Influência do Meio Socioeconômico

A definição dos recortes territoriais analisados pelos estudos socioeconômicos considerou
tanto as características do empreendimento, ampliação da Pedreira, quanto o
conhecimento prévio da região, obtido por meio de dados secundários e levantamentos de
campo. Estas informações foram discutidas pela equipe técnica especializada,
possibilitando a identificação de impactos socioambientais potenciais e a delimitação dos
seus locais de ocorrência ou áreas de influência.
Embora a definição das áreas de influência do projeto tenha considerado a complexidade
do Meio Socioeconômico e as interações existentes entre os diversos componentes
analisados, alguns conteúdos foram preponderantes para a definição das mesmas, a
saber:






Incômodos à população pela geração de ruídos;
Incômodos à população pela emissão de material particulado;
Sistema Viário e de Transportes;
Manutenção de Emprego;
Manutenção da Arrecadação Municipal.

A partir desta abordagem metodológica, são propostas as áreas de influência do Meio
Socioeconômico.


Área de Influência Indireta (AII): estabelecida com base nos limites políticoadministrativos dos municípios de São Paulo e Caieiras. São Paulo é o município sede
do empreendimento e, consequentemente, o que recebe um aporte de recursos mais
significativo em função dos tributos gerados com a operação da Pedreira. Já Caieiras,
em função do processo de conurbação, compartilha, ao menos em termos locais, de
dinâmicas social e urbana muito similares às de São Paulo, guardando ainda uma
relação de proximidade com o empreendimento, distando somente 300 m da ADA.
Assim, considerou-se como AII os municípios de São Paulo e Caieiras que são, em
maior ou menor intensidade, fornecedores de mão de obra, bens e serviços para as
atividades direta e indiretamente relacionadas com o empreendimento;

A FIGURA 7.1.2-1 apresenta a AII do Meio Socioeconômico.
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Área de Influência Direta (AID): delimitada a partir da agregação de 67 (sessenta e
sete) setores censitários localizados próximos ao empreendimento, estando 58
(cinquenta e oito) setores censitários inseridos no Distrito de Perus, 1 (um) setor
censitário no Distrito de Jaraguá e 8 (oito) setores censitários localizados no município
de Caieiras, conforme QUADRO 7.1.2-1.
QUADRO 7.1.2-1
SETORES CENSITÁRIOS DA AID
N° Setor
Censitário

Distrito/Município

N° Setor
Censitário

Distrito/Município

350900705000050

Caieiras -Caieiras

355030861000102

Perus -São Paulo

350900705000064

Caieiras -Caieiras

355030861000104

Perus -São Paulo

350900705000065

Caieiras -Caieiras

355030861000107

Perus -São Paulo

350900705000066

Caieiras -Caieiras

355030861000108

Perus -São Paulo

350900705000067

Caieiras -Caieiras

355030861000124

Perus -São Paulo

350900705000075

Caieiras -Caieiras

355030861000125

Perus -São Paulo

350900705000112

Caieiras -Caieiras

355030861000126

Perus -São Paulo

350900705000117

Caieiras -Caieiras

355030861000129

Perus -São Paulo

355030842000141

Jaraguá -São Paulo

355030861000143

Perus -São Paulo

355030861000001

Perus -São Paulo

355030861000017

Perus -São Paulo

355030861000002

Perus -São Paulo

355030861000093

Perus -São Paulo

355030861000003

Perus -São Paulo

355030861000005

Perus -São Paulo

355030861000006

Perus -São Paulo

355030861000011

Perus -São Paulo

355030861000007

Perus -São Paulo

355030861000012

Perus -São Paulo

355030861000008

Perus -São Paulo

355030861000013

Perus -São Paulo

355030861000014

Perus -São Paulo

355030861000022

Perus -São Paulo

355030861000015

Perus -São Paulo

355030861000038

Perus -São Paulo

355030861000016

Perus -São Paulo

355030861000039

Perus -São Paulo

355030861000023

Perus -São Paulo

355030861000040

Perus -São Paulo

355030861000024

Perus -São Paulo

355030861000051

Perus -São Paulo

355030861000025

Perus -São Paulo

355030861000052

Perus -São Paulo

355030861000026

Perus -São Paulo

355030861000053

Perus -São Paulo

355030861000027

Perus -São Paulo

355030861000054

Perus -São Paulo

355030861000028

Perus -São Paulo

355030861000055

Perus -São Paulo

355030861000041

Perus -São Paulo

355030861000087

Perus -São Paulo

355030861000042

Perus -São Paulo

355030861000091

Perus -São Paulo

355030861000043

Perus -São Paulo

355030861000092

Perus -São Paulo

355030861000078

Perus -São Paulo

355030861000105

Perus -São Paulo

355030861000079

Perus -São Paulo

355030861000106

Perus -São Paulo

355030861000080

Perus -São Paulo

355030861000113

Perus -São Paulo

355030861000084

Perus -São Paulo

355030861000127

Perus -São Paulo

355030861000085

Perus -São Paulo

355030861000137

Perus -São Paulo

355030861000100

Perus -São Paulo

355030861000138

Perus -São Paulo

355030861000101

Perus -São Paulo
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Para esta área é esperada a ocorrência de alguns impactos comuns a atividades
minerárias próximas a áreas urbanas, caso, por exemplo, dos incômodos causados à
população pela geração de ruídos e vibrações, pela emissão de material particulado e pelo
aumento do tráfego de veículos leves e pesados. Assim, considerando-se a incidência
destes impactos, optou-se, no âmbito da AID, pela adoção de recorte territorial mais
restrito, possibilitando a apreensão das características socioeconômicas de âmbito local,
bem como uma avaliação de impactos ambientais e proposição de programas mais
dirigida, que considere realmente as comunidades que serão afetadas pelo
empreendimento.
A FIGURA 7.1.2-2 apresenta a AID do Meio Socioeconômico.
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7.2

MEIO FÍSICO

O presente diagnóstico visa ao entendimento dos processos ambientais relativos ao meio
físico, enfatizando a caracterização prévia do clima, ruído, geologia, geomorfologia,
pedologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos ocorrentes nas áreas de influência
do empreendimento.
Para tal, realizou-se levantamento de dados secundários relacionados aos diferentes
temas, além de trabalhos de campo realizados em julho e novembro de 2014 e janeiro e
julho de 2015.
Os procedimentos metodológicos para a elaboração do diagnóstico no meio físico serão
apresentados, respectivamente, para cada tema.
7.2.1

Clima e Condições Meteorológicas

Assim, o objetivo deste diagnóstico é caracterizar e interpretar o comportamento de
algumas variáveis climatológicas, como: precipitação pluviométrica, temperatura, umidade
relativa do ar, vento, com vistas a uma posterior avaliação adequada dos impactos
ambientais, e a definição das consequentes medidas associadas e programas ambientais.
Devido à proximidade das áreas de influência indireta, direta e diretamente afetada do
empreendimento a caracterização climática será abordada de forma única no presente
diagnóstico.
7.2.1.1

Procedimentos Metodológicos

Para a caracterização climática foram utilizados, principalmente, os dados disponíveis na
estação meteorológica situada no município de São Paulo, sendo que para alguns
parâmetros são disponibilizadas séries apenas do período de 1941-1970 (Balanço
Hídrico).
O QUADRO 7.2.1.1-1 apresenta os dados gerais da estação meteorológica estudada para
obtenção dos dados climatológicos.
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QUADRO 7.2.1.1-1
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ESTUDADA
Instituição

Dados Utilizados

Período

Estações

Precipitação Pluviométrica
Temperatura

Estação Meteorológica São

Umidade Relativa do Ar
INMET

Evapotranspiração

2003-2013

Direção e Velocidade do Vento
Insolação

Paulo (Mirante de Santana)
Código OMM: 83781
UTM: 334590E / 7400602S

Nebulosidade

7.2.1.2

Caracterização Climática

Neste item são apresentados os resultados das análises realizadas para a caracterização
do comportamento típico das variáveis climáticas da região de São Paulo disponíveis para
a Estação Meteorológica Mirante de Santana no período de 1984-2013. Esta estação
encontra-se a 15 km do empreendimento. Além desta estação foram utilizados os dados
disponibilizadas no site da Embrapa para o município de São Paulo para o período de
1941-1970. A localização da Estação Mirante de Santana pode ser observada na FIGURA
7.2.1.2-1.
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FIGURA 7.2.1.2-1
LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
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- Classificação Climática
O clima da região de São Paulo segundo a classificação Thornthwaite, é:


B2 – Úmido: Verifica-se que a temperatura e precipitação total acumulada, médias
anuais, são da ordem de 19,0 a 20,0 °C e 1.500 a 1.600 mm, respectivamente. Por
sua vez a evapotranspiração potencial segue valores relativamente mais baixos, com
deficiência hídrica anual no solo agrícola da ordem de 87 mm.

Segundo a classificação climática de Köppen a região do empreendimento é caracterizada
como Cwa. Ou seja, apresenta clima tropical de altitude com chuvas de verão, com inverno
seco, sendo que a precipitação média nesse período seco é inferior a 60 mm nos meses
do inverno e deverá apresentar verão quente com temperatura média do mês mais quente
superior 22ºC.
Apesar de usarem critérios diferentes para caracterização climática, tanto a classificação
de Köppen quanto a de Thornthwaite chegam às mesmas características gerais, ou seja, o
inverno seco, com redução significativa da pluviometria.
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- Precipitação Pluviométrica
Para a região do empreendimento, conforme se observa na FIGURA 7.2.1.2-2, a
precipitação média anual é de 1.698 mm, concentrados, principalmente, nos meses de
dezembro, janeiro, fevereiro e março com precipitação média mensal acima de 200 mm.
No inverno a precipitação média mensal fica em torno de 70 mm, com exceção do mês de
agosto que apresentou precipitação de 25 mm. Contudo, devido à dinâmica atmosférica e
à ação de vários elementos interagindo e alterando esta dinâmica, tanto as estações secas
quanto a chuvosa podem prolongar-se ou sofrer atrasos.
FIGURA 7.2.1.2-2
MÉDIA PLUVIOMÉTRICA MENSAL DO PERÍODO DE 2003-2013 –
ESTAÇÃO MIRANTE DE SANTANA
350

PRECIPITAÇÃO MM
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Fonte: INMET (2014)
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Precipitação em 24 h
Segundo o QUADRO 7.2.1.2-1, na estação Mirante de Santana, foi observado em
dezembro de 1988 a maior precipitação acumulada de 24 horas já registrada, com
precipitação de 151,80 mm.
QUADRO 7.2.1.2-1
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA EM 24 HORAS (PERÍODO DE 1984-2013) ESTAÇÃO
DE MIRANTE-DE SANTANA
Mês

Acumulado

Ano

Mês

Acumulado

Data

Janeiro

106 mm

16/01/1991

Julho

70 mm

02/07/1976

Fevereiro

109 mm

28/02/2011

Agosto

45 mm

28/08/2000

Março

106 mm

11/03/1994

Setembro

78 mm

09/09/2009

Abril

77 mm

25/04/1991

Outubro

72 mm

07/10/1991

Maio

140 mm

25/05/2005

Novembro

91 mm

25/11/2002

Junho

74 mm

15/06/1987

Dezembro

151 mm

21/12/1988

Fonte: INMET, 2014
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- Temperatura
Segundo os dados da Estação Mirante de Santana (período de 2003-2013) a temperatura
média na região do empreendimento gira em torno de 20,4ºC, atingindo picos máximo de
29,4ºC (fevereiro) e mínima de 13,0°C (julho) conforme apresentado na FIGURA 7.2.1.2-3.
FIGURA 7.2.1.2-3
COMPORTAMENTO INTERANUAL DAS TEMPERATURAS MÉDIAS,
MÁXIMAS E MÍNIMAS
35
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Fonte: INMET (2014)

Há uma sazonalidade significativa com seis meses do ano (maio a outubro) com valores
abaixo da média e seis meses do ano (novembro a abril) com temperaturas acima da
média.
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- Umidade Relativa do Ar
A FIGURA 7.2.1.2-4 apresenta a variação mensal média da umidade relativa do ar para o
período de 2003-2013 segundo a estação meteorológica de São Paulo (Mirante de
Santana). A média anual é de 73%. O mês de janeiro apresenta o maior valor, com 78%
de umidade e o mês de agosto o de menor umidade, com 66%.
FIGURA 7.2.1.2-4
UMIDADE RELATIVA DO AR – PERÍODO DE 2003-2013

80,0

Umidade Relativa Média (%)

78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
JAN

FEV MAR ABR

MAI
Meses

Fonte: INMET (2014).
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- Nebulosidade
A nebulosidade é bastante reduzida no período de inverno, onde a atuação do anticiclone
do Atlântico Sul se faz mais intensa na região. Com a atuação do anticiclone a região se
torna área de subsidência de ventos de leste e inibe a formação de nuvens de grande
verticalização. Como consequência, os invernos na área possuem grande quantidade de
horas de brilho solar e baixa nebulosidade. No verão a situação se inverte, a alta atividade
convectiva propicia a formação de nuvens e baixa quantidade de horas de brilho solar.
A estação de São Paulo (Mirante de Santana) apresenta comportamento semelhante ao
descrito acima, apresentando nebulosidade máxima nos meses de dezembro e janeiro e
mínima nos meses de junho, julho e agosto.
FIGURA 7.2.1.2-5
NEBULOSIDADE MÉDIA – PERÍODO DE 2003-2013

Nebulosidade Média (décimos)

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Meses

Fonte: INMET (2014).
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- Insolação
Para insolação foram utilizados os dados disponibilizados pelo INMET no período de 20072013. A FIGURA 7.2.1.2-6 apresenta o valor médio de insolação (hs) para o período,
sendo que a insolação média acumulada anual é de 1927 horas de sol.
O maior valor de insolação ocorre no mês de agosto, com 197 horas, enquanto que o mês
de janeiro com 116 horas.
FIGURA 7.2.1.2-6
INSOLAÇÃO MÉDIA – PERÍODO DE 1984-2013

200,00
180,00

Insolação total (hs)

160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Fonte: INMET (2014).
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- Balanço Hídrico
De acordo com as normais climatológicas de 2007-2013 da estação São Paulo (Mirante de
Santana), a evapotranspiração real acumulada anual para o período foi de 972 mm e a
média anual foi de 81 mm, conforme pode-se observar na FIGURA 7.2.1.2-7.

EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL (mm)

FIGURA 7.2.1.2-7
EVAPORAÇÃO - PERÍODO DE 2007-2013
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FEV
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JUL
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SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: INMET (2014).

Os períodos de maiores evaporações ocorrem nos meses de dezembro a fevereiro, sendo
os meses de maiores precipitações e temperaturas elevadas.
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O balanço hídrico foi calculado para o período de 2007 a 2013, e pode ser visualizado na
FIGURA 7.2.1.2-8.
FIGURA 7.2.1.2-8
MÉDIA DO BALANÇO HÍDRICO (2007/2013)
250
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-20

10

44
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131

Fonte: INMET (2014).

Sua caracterização demonstra que de setembro a janeiro a curva do balanço hídrico
apresentou ascendente e positiva, partindo de 10 mm (setembro) e alcançando 227 mm
(janeiro). A partir de janeiro (227 mm) a curva torna-se descendente, chegando a zerar no
mês de maio, até o mês de julho (36 mm). Somente no mês de agosto o balanço hídrico
torna-se negativo com – 20 mm.
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- Vento
Os dados relativos a velocidade e direção dos ventos foram extraído da Estação Mirante
de Santana, disponibilizado no site do INMET para o ano de 2007 a 2013, conforme
FIGURA 7.2.1.2-9.
FIGURA 7.2.1.2-9
MÉDIAS MENSAIS E ANUAIS DA VELOCIDADE DO VENTO PARA O
PERÍODO DE 2007/2013
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Fonte: INMET (2014).

Conforme observa-se, a velocidade média anual do vento na Estação Miranda Santana foi
de 2,65 mps, ou seja, aproximadamente 9,5 km/h. Nos meses de abril a julho a velocidade
dos ventos encontram-se abaixo desta média, e nos meses de agosto a dezembro
superiores à média anual.
Com relação à direção de origem dos ventos, conforme FIGURA 7.2.1.2-10 observou-se
que a predominância anual dos ventos é de direção sudeste, com 68%; em segundo lugar,
encontram-se os ventos de NE, NW e S com 8% cada um.
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FIGURA 7.2.1.2-10
FREQUÊNCIA DA DIREÇÃO DOS VENTOS

E
7%

N
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8%
S
8%

SE
68%

Fonte: INMET (2014).

7.2.2

Qualidade do Ar

A qualidade do ar é determinada por três fatores essenciais: clima, condições
meteorológicas e poluição do ar. O clima e as condições meteorológicas influem
diretamente nos processos de dispersão de gases e partículas na atmosfera. O grau de
poluição do ar é determinado pela quantidade e qualidade de substâncias poluentes
presentes neste ar.
A interação entre as fontes de poluição do ar e a atmosfera vai definir o nível de qualidade
do ar que, por sua vez determina o possível surgimento de efeitos adversos da poluição do
ar sobre os receptores, que podem ser o homem, os animais, a vegetação e os materiais.
7.2.2.1

Procedimentos Metodológicos

De acordo com as diretrizes definidas para este diagnóstico, a qualidade do ar foi
determinada quanto às concentrações de Partículas Totais em Suspensão- PTS. Este
parâmetro de avaliação foi determinado em função das características da Pedreira
Juruaçu.
Os dados aqui apresentados são provenientes dos resultados de monitoramento ambiental
da empresa Embu S.A. Engenharia e Comércio, desenvolvido sob responsabilidade da
equipe SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).
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Para a coleta das partículas totais em suspensão é utilizado um amostrador de grande
volume (Hi-Vol), de acordo com procedimento regido pela Norma ABNT 9547/97 Material
Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – Determinação da Concentração Total pelo
Método do Amostrador de Grande Volume.
7.2.2.2

Padrões de Qualidade do Ar

No estado de São Paulo os padrões primários de qualidade do ar são fixados pela
Resolução Conama nº 03 de 1990, a qual define padrões primários e secundários de
qualidade do ar. Os padrões secundários são as concentrações de poluentes que, abaixo
das quais se prevê o mínimo dano à fauna, flora, materiais e ao meio ambiente em geral.
O QUADRO 7.2.2.2-1 apresenta os padrões para qualidade do ar para Partículas Totais
em Suspensão – PTS - definidos pela Resolução Conama nº03 de 1990.
QUADRO 7.2.2.2-1
PADRÕES DE QUALIDADE DO AR SEGUNDO A
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 03/90

Poluente

Partículas Totais em
Suspensão

Tempo de

Padrão

Padrão

Amostragem

Primário

Secundário

24 horas (1)

240 g/m

MGA (2)

80g/m

3

3

150 g/m
60 g/m

3

3

Método de Amostragem
Amostrador de grandes
volumes ou Método
Equivalente(3)

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
(2) Média geométrica anual.
(3) Poderão ser adotados métodos equivalentes aos métodos de referência, desde que aprovados pelo IBAMA.

7.2.2.3

Diagnóstico de Qualidade do Ar

As amostragens de qualidade do ar para Partículas Totais em Suspensão (PTS) foram
realizadas em 2 (dois) pontos de amostragem localizados dentro da Pedreira Juruaçu e na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio de Oliveira, em 2 períodos distintos,
contemplando a sazonalidade da região. O QUADRO 7.2.2.3-1 e a FIGURA 7.2.2.3-1
apresentam a localização do ponto de amostragem da qualidade do ar.
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QUADRO 7.2.2.3-1
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM DE QUALIDADE DO AR DA
PRESENTE CAMPANHA – SETEMBRO A OUTUBRO DE 2012
Pontos

Coordenadas UTM

P01 – Pedreira Juruaçu

323.284

7.410.396

P02 – Escola EMEF Julio da Oliveira

322.368

7.410.821

Período de Amostragem
27/02/2015 a 05/03/2015
10/09/2015 a 18/09/2015
12/03/2015 a 18/03/2015
10/09/2015 a 18/09/2015

FIGURA 7.2.2.3-1
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM DA QUALIDADE DO AR
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As amostragens de PTS foram realizadas utilizando-se 01 (um) amostrador de grandes
volumes (Hi-Vol) nos pontos selecionados, conforme apresenta as FOTOS 7.2.2.3-1 e
7.2.2.3-2.
O equipamento foi calibrado no ponto de amostragem, e devidamente calibrado na
Ambtech Serviços Especiais Ltda, conforme apresentado no Relatório de Qualidade do Ar
(ANEXO C1-1).

FOTOS 7.2.2.3-1 e 7.2.2.3-2: Hi-Vol instalado na Pedreira Juruaçu e na Escola EMEF Julio da
Oliveira

Os resultados obtidos no monitoramento podem ser observados no QUADRO 7.2.2.3-2.
QUADRO 7.2.2.3-2
RESULTADO DO MONITORAMENTO NA PEDREIRA JURUAÇU
Pedreira Juruaçu
Data

Precipitação
(mm)

Escola EMEF Júlio Da Oliveira
PTS

Data

Precipitação
(mm)

PTS

27/02/2015

10

48

12/03/2015

0

31

28/02/2015

13

40

13/03/2015

0

35

01/03/2015

0

41

14/03/2015

0

38

02/03/2015

0

99

15/03/2015

28

30

03/03/2015

0

119

16/03/2015

24

38

04/03/2015

4

100

17/03/2015

18

38

05/03/2015

13

82

18/03/2015

1,5

41

10/09/2015

36

50

10/09/2015

36

19

11/09/2015

19

171

11/09/2015

19

31

12/09/2015

13

26

12/09/2015

13

26

14/09/2015

0

38

13/09/2015

0

19

16/09/2015

0

129

14/09/2015

0

52

17/09/2015

0

116

15/09/2015

0

78

18/09/2015

0

134

16/09/2015

0

71

Média Geométrica

73
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As concentrações de Material Particulado Total (PTS) mostram valores abaixo do padrão
primário de qualidade do ar (PQA) para o período de 24 horas para o local avaliado,
conforme estabelecido pela Resolução Conama 03/90.
Na Pedreira Juruaçu a maior concentração de Material Particulado é observada na
localidade foi no dia 11/09/2015 apresentando a concentração de 171 µg/m³,
representando 71% do padrão primário de qualidade do ar e ultrapassando em 14% do
padrão secundário de qualidade do ar, conforme apresentado na FIGURA 7.2.2.3-2.
FIGURA 7.2.2.3-2
MONITORAMENTO DE PTS NA PEDREIRA JURUAÇU (µg/m³)

PTS PEDREIRA JURUAÇU
300
250
200
150
100
50
0

TÍTULO DO EIXO
PTS - PEDREIRA

Padrão Primário (24h)

Padrão Secundário (24h)

Fonte: EMBU S.A

Na Escola EMEF Júlio da Oliveira a maior concentração de Material Particulado é
observada na localidade foi no dia 15/09/2015 apresentando a concentração de 78 µg/m³,
representando 32% do padrão primário de qualidade do ar e 52% do padrão secundário de
qualidade do ar, conforme apresentado na FIGURA 7.2.2.3-3.
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FIGURA 7.2.2.3-3
MONITORAMENTO DE PTS NA ESCOLA (µg/m³)

PTS ESCOLA
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Fonte: EMBU S.A

Destaca-se que desde 2013 é realizado bimestralmente o monitoramento de PTS na
Pedreira Juruaçu, sendo que todos os resultados se encontram abaixo da legislação
vigente, conforme FIGURA 7.2.2.3-4.
FIGURA 7.2.2.3-4
MONITORAMENTO DE PTS NA PEDREIRA JURUAÇU

Monitoramento PTS na Pedreira
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Fonte: EMBU S.A
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7.2.2.4

Considerações

De acordo com os resultados do monitoramento de PTS na Escola e na Pedreira Juruaçu
observa-se que em nenhum Ponto foi ultrapassado o padrão primário de qualidade do ar
para PTS para concentração média de 24 horas qualidade do ar.
No Ponto da Pedreira Juruaçu foi ultrapassado o padrão secundário de qualidade do ar
(150 µg/m³) em 1 dia de monitoramento. É importante mencionar que este episódio fica
contido na área Pedreira, sendo que no ponto de monitoramento da escola os valores de
PTS encontram-se bem abaixo do limite do padrão secundário de qualidade do ar.
Ainda a Pedreira Juruaçu adota algumas medidas preventivas para o controle da emissão
de material particulado, sendo que as máquinas perfuratrizes, que operam nas jazidas,
estão equipadas com coletor de material particulado; No setor do beneficiamento, em
todas as etapas, existem aspersores de água; todas as vias de acesso e circulação, bem
com vias externas próximas a empresa, são constantemente umectadas por meio de
caminhões pipa e; também a Pedreira Juruaçu mantém em todo seu entorno uma cortina
vegetal que auxiliam na contenção de particulados dentro dos limites da empresa. As
FOTOS 7.2.2.4-1 a 4 ilustram estas medidas.

FOTO 7.2.2.4-1: Máquina Perfuratriz operando

FOTO

7.2.2.4-2:

com coletor de material particulado

material particulado composto por aspersores
de água.
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FOTO 7.2.2.4-3: Caminhão pipa promovendo a

FOTO 7.2.2.4-4: Vista da área interna, nota-se

umectação das vias internas da empresa.

a cortina vegetal presente no entorno da
empresa.

7.2.3

Ruído e Vibração

Este estudo tem como finalidade apresentar o diagnóstico dos atuais níveis de ruído e
vibração nos principais receptores distribuídos no entorno da Pedreira Juruaçu.
A avaliação dos níveis de ruído e vibração se faz necessária e é de fundamental
importância nesta fase dos estudos, considerando a necessidade de se identificar as atuais
fontes emissoras de ruídos, antes da sua ampliação e operação. Este diagnóstico
subsidiará avaliar de forma mais adequada o grau de interferência, bem como identificar as
medidas mitigadoras e compensatórias mais adequadas, se necessário.
7.2.3.1

Procedimentos Metodológicos

Para este diagnóstico foi realizada uma campanha de campo para as avaliações de ruído e
vibração no mês de outubro de 2014.
Na presente campanha foram efetuadas 4 (quatro) medições de ruído e vibração, sendo
que em 1 ponto foi realizada a medição de vibração no momento da detonação de
explosivo na mina Juruaçu. A campanha foi realizada somente no período diurno em
virtude das atividades da mina, sendo que não há atividade foram do horário comercial.


Ruído

Para a medição e avaliação do ruído foram seguidos os procedimentos descritos na
Resolução Conama n1/90, assim como a NBR 10151 - Avaliação de ruído em áreas
habitadas, procedimentos (2000) – a qual estabelece a metodologia para obtenção do LAeq
(nível de pressão sonora equivalente médio), que após as devidas correções torna-se o Lra
(nível de pressão sonora ambiente) que será comparado com o NCA (nível critério de
avaliação) proposto pela referida norma. Como critério para análise futura toma-se o maior
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valor entre o NCA e o Lra. A especificação dos valores de NCA para cada tipo de ocupação
é reproduzida no QUADRO 7.2.3.1-1.
QUADRO 7.2.3.1-1
NÍVEL CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (NCA) PARA AMBIENTES EXTERNOS
FORNECIDOS PELA NBR 10151 (2000)
Diurno

Noturno

(dB(A))

(dB(A))

Áreas de Sítios e Fazendas

40

35

Área Estritamente Residencial/Urbana/ou de Escolas

50

45

Área Mista, Predomínio Residencial

55

50

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa

60

55

Área Mista, com Vocação Recreacional

65

55

Área Predominantemente Industrial

70

60

Tipos de Áreas

Já no caso de nível de ruído durante a detonação segue-se a norma NBR 9653 – Guia
para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas
urbanas (2005) que limita a sobre pressão acústica em 134 dBL na condição impulsiva.
O medidor de nível de pressão sonora utilizado foi um Larson Davis LXT tipo I, série
0001990, laudo de calibração RBC 56194 de 20/12/2013 emitido por Chrompack
Instrumentos Científicos Ltda. O calibrador acústico foi um Larson Davis CAL 200, tipo I,
série 100603 , laudo de calibração RBC 1958/13 de 26/11/2013 emitido por GROM LAB,
Laboratórios de Calibração e Ensaio, em anexo, de acordo com o que determina a NBR
10151 (2000) e DD100/2009/P. O aparelho foi calibrado antes das medidas e após as
mesmas foi executada a nova verificação. O tempo de medição foi de 10 minutos.


Vibração

Os danos gerados pela vibração em edificações, são abordados pela norma DIN 4150-3
(1999) Vibration in buildings, effect in structures que classifica as edificações em 3
categorias diferentes:
 Categoria 1: Abrange as edificações de concreto armado e de madeira em boas
condições
 Categoria 2: Abrange as edificações de alvenaria em boas condições
 Categoria 3: Abrange as edificações de alvenaria em más condições de
conservação e edificações consideradas de patrimônio histórico.
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A velocidade de deslocamento máximo (Peak Particle Velocity / Pico de Velocidade da
Partícula - PVP) para cada uma destas classificações é de 40, 16 e 8 mm/s
respectivamente, QUADRO 7.2.3.1-2. Não são consideradas estruturas metálicas nesta
parte da norma, pois estas são poucos vulneráveis a problemas vibratórios.
QUADRO 7.2.3.1-2
LIMITES DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DA PARTÍCULA EM PICO PVP EM (MM/S)
SEGUNDO A NORMA DIN 4150-3 (1999) PARA INTEGRIDADE ESTRUTURAL
PVP

Tipos de Edificação

(mm/s)

Categoria 1 - edificações de concreto armado e de madeira em boas condições

40

Categoria 2 - edificações de alvenaria em boas condições

16

Categoria 3 - edificações de alvenaria em más condições de conservação e

8

edificações consideradas de patrimônio histórico

Outro efeito da vibração induzida pelo solo é o da incomodidade ao usuário da edificação.
Conforme estabelece ISO 2631-2 (2003) “Mechanical vibration and shock -- Evaluation of
human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)”,
as vibrações transmitidas ao corpo humano devido à exposição são significativas somente
nas proximidades do maquinário de trabalho. As vibrações geradas por atividades
industriais em estruturas e transmitidas aos seus ocupantes, em geral, é um problema de
incômodo e não de saúde ou segurança. Estas últimas são ocasionadas apenas por
contato direto com equipamentos vibratórios no seu manuseio como serras circulares,
rompedores, maquinário pneumático, gerando doenças ocupacionais. A vibração pode ser
intolerável para os ocupantes de uma edificação devido à sensação física de movimento
que interfere em algumas atividades como o sono, conversação devido à vibração de
janelas e movimentação de objetos, além do receio de danos à edificação. Os limites de
incomodidade para os ocupantes de uma edificação não são dados na versão de 2003 da
referida norma, sendo, portanto, considerado o da versão de 1997. Para as residências os
limites (NCA) de velocidade de deslocamento de pico, PVP, é de 0,40 mm/s para o período
diurno e 0,14 mm/s no horário noturno, QUADRO 7.2.3.1-3.
QUADRO 7.2.3.1-3
LIMITES (NCA) DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DA PARTÍCULA EM PICO (PVP) EM
MM/S, SEGUNDO A NORMA ISO 2631-2 (1997) PARA LIMITES DE INCOMODIDADE
Tipos de Edificação

Diurno PVP (mm/s)

Noturno PVP (mm/s)

Hospitais

0,10

0,10

Residências

0,40

0,14

Escritórios

0,40

0,40

Oficinas

0,80

0,80
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Outra base referencial é a Decisão de Diretoria CETESB 215/2007/E (07/11/2007)
conforme dados do QUADRO 7.2.3.1-4, sendo esta a única publicação nacional aplicável
ao assunto, de forma que será tomada como parâmetro neste trabalho.
QUADRO 7.2.3.1-4
LIMITES DE PICO DE VELOCIDADE DA PARTÍCULA (PVP) EM MM/S, SEGUNDO A
DECISÃO DE DIRETORIA Nº 215/2007/E, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2007 DA CETESB
Diurno PVP

Noturno PVP

(mm/s)

(mm/s)

Área de hospitais, casas de saúde ou escolas

0,3

0,3

Área de predomínio Residencial

0,3

0,3

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa

0,4

0,3

Área predominantemente industrial

0,5

0,5

Tipos de Áreas

No caso medições de detonação segue-se a norma NBR 9653 – Guia para avaliação dos
efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas (2005) que
limita a velocidade de pico das ondas vibratórias de 15 a 50 mm/s
Desta maneira para o presente diagnóstico foram realizadas medições da velocidade de
deslocamento de pico, PVP. As normas aplicadas neste procedimento foram ISO 2631-2
(1997), ISO 4866, (2010) e DIN 4150-3 (1999). O tempo de medição foi de 10 minutos
onde o aparelho registrou a PVP neste período.
O medidor de velocidade e acelerômetro utilizado foi um HVM100, marca Larson Davis
modelo HVM 100, um acelerômetro triaxial (capaz de fazer a leitura nos 3 eixos
simultaneamente) DITRAM modelo 3233AT e o software BLAZE para tratamento dos
dados. Todos os equipamentos apresentam-se calibrados, sendo apresentados os devidos
certificados de calibração no ANEXO C1-2. Para coleta de dados o acelerômetro foi
acoplado em um POD metálico de modo que este transmitisse os deslocamentos ao
equipamento. Os dados foram obtidos nos eixos X, Y e Z e calculado o valor resultante
final pelo software.
A escolha dos pontos para essa campanha de ruído e vibração foi baseada no local
previsto para a ampliação da Mina Juruaçu, buscando pontos mais representativos para os
receptores das áreas de influência.
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7.2.3.2

Diagnóstico de Ruído nas Áreas de Influência

No dia 13 de outubro de 2014 foi realizada a campanha de medição de ruído nas áreas de
influência direta e indireta do empreendimento. Conforme explicado anteriormente foram
selecionados 4 (quatro) pontos de medição em locais próximos a receptores que poderiam
sofrer influência da ampliação da mina Juruaçu. É importante informar que atualmente a
mina encontra-se em operação, sendo que no dia da campanha de ruído a mina
encontrava-se em atividade normal.
A FIGURA 7.2.3.2-1 apresenta a localização dos pontos avaliados.
FIGURA 7.2.3.2-1
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO
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Conforme pode-se observar na FIGURA 7.2.3.2-1, a zona de entorno da ADA é composta
por vegetação a norte e leste. A sul observa-se uma variedade de ocupações, sendo por
pedreiras, vegetação e ocupação urbana, neste caso a ocupação urbana encontra-se a
500 metros da mina Juruaçu. A oeste, a mais de 500 metros de distância da área da mina
(incluindo área de equipamentos, britadores e área de estocagem) observa-se uma densa
ocupação urbana. Dessa forma o local foi definido como área mista com vocação
comercial com NCA de 60 dB(A) para o período diurno.
O ponto de medição 1 (P1) fica a oeste da ADA próximo a Av. Raimundo Pereira
Magalhães, no início da área urbana, cerca de 500 m das operações da pedreira (FOTOS
7.2.3.2-1 a 2).

FOTO 7.2.3.2-1: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.2-2: Vista na direção do receptor a

ruído a partir do ponto de medição 1 (P1)

partir do ponto de medição 1 (P1)

O ponto de medição 2 (P2) fica a cerca de 1700 m a sul da área de ampliação da mina,
localizada na AID do empreendimento, também na Av. Raimundo Pereira Magalhães
próximo a um centro comercial (FOTOS 7.2.3.2-3 e 7.2.3.2-4).

FOTO 7.2.3.2-3: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.2-4: Vista na direção do receptor a

ruído a partir do ponto de medição 2 (P2)

partir do ponto de medição 2 (P2)
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O ponto de medição 3 (P3) está a cerca de 500 m a sul da área de ampliação, na Rua Nilo
Brauzzi, em uma zona residencial, próxima a uma outra pedreira localizada na AID
(FOTOS 7.2.3.2-5 e 7.2.3.2-6).

FOTO 7.2.3.2-5: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.2-6: Vista na direção do receptor a

ruído a partir do ponto de medição 3 (P3)

partir do ponto de medição 3 (P3)

O ponto de medição 4 (P4) está a oeste da ADA, a cerca de 1200 m da ADA, na Rua
Fiorelli Pecicaco. Em uma área mista residencial e comercial.

FOTO 7.2.3.2-7: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.2-8: Vista na direção do receptor a

ruído a partir do ponto de medição 4 (P4)

partir do ponto de medição 4 (P4)
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O QUADRO 7.2.3.2-1 apresenta os pontos de medição, a classificação do local, o LAeq
obtido, o NCA no segundo a NBR 10151 (2000) e o NCA adotado para cada período.
QUADRO 7.2.3.2-1
PONTO DE MEDIÇÃO, SUA CLASSIFICAÇÃO, LAEQ OBTIDOS
E O NCA DA NBR 10151 (ABNT, 2000)

Ponto

Classificação da

Horário da

NCA

LAeq

NCA Adotado

Área

Medição

NBR 10151 dB(A)

dB(A)

dB(A)

1

Área Mista

12:30

60

71,5

71,5

2

Área Mista

14:50

60

69,3

69,3

3

Área Residencial

14:00

50

53,3

53,3

4

Área Mista

14:25

60

72,1

72,1

O nível de ruído obtido no ponto P1 foi de 71,5 dB(A) apresenta-se superior ao NCA
normalizado (60 dB(A)) para área mista. No ponto P1 também foi realizada uma medição
de detonação utilizando a escala impulsiva sem ponderação de escala, sendo que o valor
de pico foi de 93,2 dB, não muito acima do observado durante a passagem de veículos
pesados. Destaca-se que o Limite da NBR 9653/2005 é de 134 dB (FIGURA 7.2.3.2-2).

Nivel de Pressão Sonora dB

FIGURA 7.2.3.2-2
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), E NCA DA NBR 9653
(2005) NO PONTO P1 (DETONAÇÃO)
140
120
100
80
60
40
1

51

101

151

201

251

Li

301

351

401

451

501

551

NBR 9653 (2005)

O nível de ruído no ponto P2 foi de 69,3 dB(A), acima do NCA normalizado de 60 dB(A)
para área mista.
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O nível de ruído medido no P3 foi de 53,3 dB(A) acima do NCA adotado de 50 dB(A) para
área residencial. Durante esta medição foi realizada uma detonação em uma pedreira
próxima (adjacente a mineração Juruaçu) o que praticamente não alterou o LAeq obtido
(FIGURA 7.2.3.2-3). O valor de pico foi de 72,0 e 73,8 dB(A). Estes valores foram obtidos
na escala rápida com ponderação A.
FIGURA 7.2.3.2-3
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), O LAEQ OBTIDO E NCA
DA NBR 10151 (2000) NO PONTO P3.

Nivel de Pressão Sonora
dB(A)

100
90
80
70
60
50
40
30
1

51

101
Li

151

201

251

Laeq AC

301

351

401

451

501

551

NBR 10151 (2000)

O nível de ruído no P4 foi de 72,1 dB(A), acima do NCA normalizado de 60 dB(A) para
área mista.
Observa-se em campo que as condições sonoras nos pontos de medição de ruído são
fortemente influenciadas pelo tráfego de veículos, sendo este o responsável pelo elevado
nível de ruído obtido.
Adicionalmente é realizado, trimestralmente, pela EMBU S.A. o monitoramento dos níveis
de ruído nos limites da Pedreira Juruaçu (FIGURA 7.2.3.2-4). Para a medição dos níveis
de ruído, é utilizado um Decibelímetro marca IMPAC, modelo IP-170L, dotado de tempo de
resposta rápido, lento e medida de tempo de impulso, compatível com a IEC-651.
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FIGURA 7.2.3.2-4
MONITORAMENTO DE RUÍDO DA PEDREIRA JURUAÇU

O QUADRO 7.2.3.2-2 apresenta o resultado da medição.
QUADRO 7.2.3.2-2
RESULTADO DO MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMBU S.A.
LAeq dB(A)

Classificação NBR 10.151

Limite Diurno

PJ-R1 – Refeitório

66,1

Área predominante. Industrial

70

PI-R3 – Meio da Barragem

58,1

Área predominante. Industrial

70

PI-R6 – Lago

38,5

Áreas de Sítios e Fazendas

40

Ponto
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Os resultados obtidos demonstram que os níveis de ruído medidos no limite do
empreendimento encontram-se abaixo do estabelecido pela legislação vigente. Nota-se
que 3 dos 4 pontos de monitoramento de ruído realizados na AID encontram-se acima dos
valores medidos no entorno da ADA. Isso demostra a forte influência do trafego de
veículos e caminhões no conforto acústico da região.
Ainda visando controlar e atenuar dos níveis de ruídos provenientes da Pedreira Juruaçu
na AID são realizadas as seguintes medidas:






Manutenção preventiva das máquinas e veículos, de modo a manter os níveis de
emissão de ruídos e de gases próximos aos dos equipamentos quando novos;
Traçados suaves para as vias de acesso, de modo a minimizar os esforços dos
motores dos veículos e equipamentos;
Controle de velocidade nos caminhões de transporte das vias internas;
Minimização da movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da
propriedade;
Existência de cortinas vegetais e barreira topográfica no entorno da Pedreira.

7.2.3.3

Diagnóstico de Vibração nas Áreas de Influência

No dia 13 de outubro de 2014 foi realizada a campanha de medição de vibração nas áreas
de influência direta e indireta do empreendimento, nos mesmos 4 pontos da campanha de
ruído, já apresentado na FIGURA 7.2.3.3-1. É importante informar que atualmente a mina
encontra-se em operação, sendo que no dia da campanha de vibração a mina encontravase em atividade normal e no ponto P1 foi realizada a medição de ruído no momento de
detonação na mina Juruaçu.
As FOTOS 7.2.3.3-1 a 7.2.3.3-4 ilustram os pontos de medição de vibração.

FOTO 7.2.3.3-1: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.3-2: Vista na direção da fonte de

vibração a partir do ponto P1

vibração a partir do ponto P2
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FOTO 7.2.3.3-3: Vista na direção da fonte de

FOTO 7.2.3.3-4: Vista na direção da fonte de

vibração a partir do ponto P3

vibração a partir do ponto P4

As FIGURAS 7.2.3.3-1 a 7.2.3.3-5 apresentam o histórico do tempo das medidas
instantâneas (Li), o LAeq obtido e NCA da NBR 10151 (2000).

Pico de Velocidade da
Partícula (mm/s)

FIGURA 7.2.3.3-1
PVP OBTIDOS E NCA NO PONTO P1
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DD 215 (2007)
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Pico de Velocidade da
Partícula (mm/s)

FIGURA 7.2.3.3-2
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), O LAEQ OBTIDO E NCA
DA NBR 10151 (2000) NO PONTO DE MEDIÇÃO 1 (DETONAÇÃO)
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P1 DET

351
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451
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DD 215 (2007)

A PVP obtida no ponto P1 foi de 0,602 mm/s, superior ao critério normalizado pela
CETESB (DD215) de 0,4 mm/s. Neste ponto também foi realizada uma medição de
detonação, sendo que a PVP obtida foi de 0,978 mm/s, inferior ao critério de 15 mm/s na
condição mais rigorosa da NBR 9653.

Pico de Velocidade da
Partícula (mm/s)

FIGURA 7.2.3.3-3
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), O LAEQ OBTIDO E NCA
DA NBR 10151 (2000) NO PONTO P2
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DD 215 (2007)

A PVP obtida no ponto P2 foi de 1,500 mm/s, superior ao critério normalizado pela
CETESB (DD215) de 0,4 mm/s. O PVP elevado se deve ao tráfego de veículos aliada as
imperfeições no asfalto.
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Pico de Velocidade da
Partícula (mm/s)

FIGURA 7.2.3.3-4
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), O LAEQ OBTIDO E NCA
DA NBR 10151 (2000) NO PONTO P3

1,20
0,90
0,60
0,30
0,00
1

51

101

151

201

251

301

P3

351

401

451

501

551

DD 215 (2007)

A PVP obtida no ponto P3 foi de 1,200 mm/s, superior ao critério normalizado pela
CETESB (DD215) de 0,3 mm/s em área residencial. Durante esta medição foi realizada
uma detonação não programada em uma pedreira próxima (adjacente a mineração
Juruaçu), sendo esta a responsável pelo pico de velocidade. Deve-se ressaltar que apesar
de superar o critério de incomodidade (0,4 mm/s), este ponto encontra-se abaixo do
normalizado para detonação (15 mm/s) e ainda inferior ao gerado pelo tráfego de veículos
no P2. Caso não houvesse a detonação a PVP seria de 0,338 mm/s, abaixo da DD 215.

Pico de Velocidade da
Partícula (mm/s)

FIGURA 7.2.3.3-5
HISTÓRICO DO TEMPO DAS MEDIDAS INSTANTÂNEAS (LI), O LAEQ OBTIDO E NCA
DA NBR 10151 (2000) NO PONTO P4
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DD 215 (2007)

A PVP obtida no ponto P4 foi de 0,395 mm/s gerado pelo tráfego de veículos, inferior ao
critério normalizado pela CETESB (DD215) de 0,4 mm/s.
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O QUADRO 7.2.3.3-1 apresenta os pontos de medição, a classificação do local, o LAeq
obtido, o NCA no segundo a NBR 10151 (2000) e o NCA adotado para cada período.
QUADRO 7.2.3.3-1
PONTO DE MEDIÇÃO, SUA CLASSIFICAÇÃO, PVP OBTIDOS E O CRITÉRIO DA
DD215 CETESB (2007) E NBR 9653 (2005)
Horário da

PVP

CETESB

NBR 9653

medição

(MM/S)

DD215 (mm/s)

(mm/s)

Área Mista

12:30

0,602

0,4

-

1

Área Mista

12:30

0,978

-

15

2

Área Mista

14:50

1,500

0,4

-

3

Área Residencial

14:00

0,338

0,3

-

3

Área Residencial

14:00

1,200

-

15

4

Área Mista

14:25

0,395

0,4

-

Ponto

Área

1

A energia vibratória do entorno da ADA é fortemente influenciada pelo tráfego constante de
veículos em asfalto irregular, sendo este o responsável pelos resultados obtidos. A
medição realizada no P1 e P3 durante uma detonação não resultaram em PVP inferiores
ao estabelecido pela NBR 9653 (2005).
Destaca-se que atualmente já é executado o “Plano de fogo do desmonte” na Pedreira
Juruaçu, o qual evita a sobreposição de ondas resultantes da detonação de dois ou mais
furos, o que reduz a vibração durante a operação. Com isso, os impactos da vibração
gerada pelas detonações às estruturas próximas são amenizados, assim como a
percepção da circunvizinhança.
Ainda, a empresa se mantém atualizada utilizando e mantendo disponível um programa de
verificação das perfurações, realizado pelo sistema Boretrak, o qual é possível identificar
qualquer anomalia nas perfurações que possa conduzir a resultados não satisfatórios nas
detonações, com queda de produtividade e aumento de custos.
Para garantir segurança nas operações de desmonte, em relação às áreas habitadas,
comerciais, rodovias, e outras de interesse, a Pedreira Juruaçu adota uma série de
medidas preventivas, tais como o plano de fogo, insumos com a melhor tecnologia
disponível, formação e capacitação da mão de obra envolvida na operação, incluindo a
equipe de segurança e monitoramento, adota ainda como medida preventiva, a remoção
de blocos instáveis na área de produção. Como medida de segurança adicional, o acesso
à área de risco é mantido restrito às máquinas em operação no carregamento e transporte
do material.
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7.2.4

Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Geotecnia

O diagnóstico ambiental referente aos temas geologia, geomorfologia, pedologia,
geotecnia e dinâmica superficial é apresentado em um único bloco, tendo em vista a
relação intrínseca dos temas. O objetivo é caracterizar a área prevista para avaliar a
instalação e operação do empreendimento, bem como os terrenos que estarão sob sua
influência, fornecendo subsídios para a elaboração do diagnóstico ambiental da área em
várias temáticas que se correlacionam e para a avaliação de suas potencialidades e
fragilidades.
7.2.4.1

Procedimentos Metodológicos

Para a realização do diagnóstico de geologia, geomorfologia e pedologia da área do
empreendimento foram compilados dados secundários existentes na literatura,
destacando:









Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1980);
Mapa Geomorfológico (IPT, 1997);
Mapa Pedológico (EMBRAPA, 1990);
Mapa de Geodiversidade do Estado de São Paulo (CPRM, 2009);
Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2007);
Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências da USP, São Paulo (Dantas, 1990);
Análise de Terrenos como Ferramenta de Planejamento de Unidades de
Conservação, São Paulo – Brasil: O Casso da Serra da Cantareira (Neto et al. 2010);
Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo (Rodriguez, 2010).

Os elementos obtidos pela compilação destes trabalhos foram analisados de modo
integrado, tendo como referência os padrões morfológicos e a dinâmica superficial atuante,
que permitiram a elaboração desse estudo.
Após análise dos dados secundários foram realizados o reconhecimento de campo nas
áreas de influências onde pode-se observar a futura área da Ampliação da Pedreira
Juruaçu e as principais características físicas da área.
A realização do levantamento em campo possibilitou uma abordagem mais detalhada da
dinâmica superficial e dos processos morfodinâmicos das áreas de influência do
empreendimento.
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7.2.4.2

Geologia

A região do empreendimento está inserida na porção noroeste da Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP), dentro da Faixa de Dobramentos São Roque, na porção central da
Província Mantiqueira, onde observa-se sistemas dobrados e maciços medianos. Esta
faixa está localizada a sul do Cráton São Francisco e a leste da Bacia do Paraná. Os
limites convencionais da mesma são determinados pelas zonas de cisalhamento de
Jundiuvira, ao norte, Taxaquara-Rio Jaguari, ao sul (Coutinho, 1977; Dantas et al. 1986;
Simões Filho et al. 1986 apud Dantas, 1990).
A RMSP é delimitada, em sua porção leste, pelo Falhamento Sertãozinho, e a oeste,
encoberta pelos sedimentos paleozoicos da Bacia do Paraná (Hasui et al, 1981, apud
Dantas, 1990). Entre as delimitações desta faixa ocorrem sequências supracrustais de
natureza vulcanosedimentar, com metamorfismos polifásicos, sobreposta a um
embasamento gnáissico-migmatítico do Pré-Cambriano e intrudidas por corpos de rochas
granitoides, com pulsos que se relacionam à eventos deformacionais, como o batólito da
Serra da Cantareira.
De maneira geral o arcabouço geológico da Região Metropolitana de São Paulo é
constituído por terrenos policíclicos do Cinturão de Dobramentos Ribeira (Hasui et al.
1975) representados por rochas metamórficas, migmatitos e granitóides. Sobre esses
terrenos assentam-se sedimentos cenozóicos das bacias sedimentares de São Paulo.
Ainda, recobrindo todas essas unidades, registram-se ocorrências de depósitos aluviais e
coluviais quaternários.


Evolução Tectônica Regional

A evolução tectônica da região do Projeto é bastante complexa, resultado da superposição
de esforços tectônicos desde o Pré-Cambriano até o Cenozóico. Neste longo intervalo de
tempo, estruturas geológicas se formaram sob diferentes condições de temperatura e
pressão e sob diferentes regimes de esforços. Todas as unidades pré-cambrianas da
região mostram feições estruturais decorrentes de tectônica de cavalgamento e de
tectônica transcorrente, as quais evoluem de condições dúcteis para condições rúpteis.
Durante a tectônica de cavalgamento, as rochas, hoje exumadas, encontravam-se em
níveis crustais mais profundos, em estado dúctil, e sobre elas foram geradas foliações e
dobras associadas a cavalgamentos e a zonas de cisalhamento dúctil de alto ângulo.
Observando-se a FIGURA 7.2.4.2-1 pode-se dizer que o empreendimento está inserido no
embasamento cristalino, logo acima da Bacia de São Paulo, entre as falhas Sertãozinho,
Taxaquara, Mairinque e Jundiuvira.
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FIGURA 7.2.4.2-1
FALHAS GEOLÓGICAS REGIONAIS

Fonte: Neves, 2005

Na região do empreendimento, ao sul da Zona de Cisalhamento Jundiuvira a foliação
predominante tem direção NE, inflectindo para NNE e E-W em torno de corpos granitóides
e junto às falhas. O bandamento composicional e a foliação são comumente afetados por
dobras de tipos e dimensões variadas, que podem ser observadas desde escalas
submilimétricas a escalas quilométricas.
As dobras já foram minuciosamente descritas em termos de fases de dobramento,
acompanhadas de metamorfismo e migmatização. Porém, alguns autores têm adotado
modelos de deformação progressiva, que consideram que as diferentes foliações e dobras
são geradas progressivamente dentro de um mesmo evento deformacional (Oliveira et al.,
1985; Morales et al., 1985; Hasui, 1983). Para Hasui et al. (1988), tais feições são
originadas de um processo de cisalhamento simples eminentemente dúctil ligado a um
evento de transporte horizontal de massas com dobramentos de direções NE-SW e NWSE. Este conjunto de rochas dobradas teria sido posteriormente retrabalhado por zonas de
cisalhamento dúctil de alto ângulo (Neves, 2005).
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7.2.4.2.1

Geologia da Área de Influência Indireta e Direta

Grande parte da AII/AID encontra-se alterada devido a ocupação humana e da operação
de 3 Pedreiras, sendo que na porção central encontra-se a Pedreira Juruaçu, seguida de
outras 2 pedreiras em direção sul, e a sul e oeste encontra-se o bairro Taipas (município
de São Pulo) e sede urbana de Perus (distrito de São Paulo), respectivamente.
Ao norte da área de influência, observa-se o município de Caieiras, com áreas mais
preservadas e com ocupação menos adensada.
A Leste encontra-se a serra da Cantareira, esta Serra apresenta-se sem ocupação e com
vegetação preservada.
Na porção central temos a frente de lavra da Pedreira Juruaçu, motivo de ampliação do
presente EIA, atualmente em operação.
A Área de Influência Indireta e Direta insere-se no contexto geológico regional da faixa de
dobramentos São Roque onde ocorrem eventos tectônicos pré-cambrianos policíclicos que
se estendem desde o final do Proterozóico inferior ao final do Brasiliano (Tassinari, 1988
apud Dantas, 1990).
No presente item, são descritas todas as litologias presentes na AII e AID e posteriormente
aprofundas na ADA. A FIGURA 7.2.4.2.1-1 apresenta a geologia das Áreas de Influência.
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As rochas mais antigas, encontradas na AII, pertencem a idade Pré Cambriana, sendo
segregadas pelas nomenclaturas (Emplasa, 1980):
P€Agg - Granitos a granitóides normais ou em partes gnáissicas
P€Amg – Migmatitos e ganisses graníticos
P€Afm – Filitos e/ou metassiltitos
P€Amx – Micaxisto e/ou meta-arenito
P€Aea – Epidoto anfibolito e xisto verde
P€Aam – Anfibolitos, metabasitos
Estas litologias podem estar associadas com as unidades litoestratigraficas do Grupo São
Roque/Serra do Itaberaba e Suítes Graníticas Indiferenciadas, de acordo com
DNPM/CPRM, 1991 apud Rodriguez, 1998.
Rochas Graníticas Indiferenciadas - P€Agg
Grupo São Roque/Serra do Itaberaba – P€Amg; P€Afm; P€Aea, P€Amx e P€Aam


Rochas Graníticas Indiferenciadas - P€Agg

A maior parte do embasamento da plataforma em sua porção paulista é constituída por
rochas graníticas e granitóides diversas. Estas rochas possuem tipologias e características
tectônicas variadas e encontram-se associadas aos diferentes compartimentos do PréCambriano de São Paulo.
Ocorrem, ainda, distribuídos por toda a área diversos corpos de granitos designados por
Suítes Graníticas. São corpos de diferentes tamanhos, desde batólitos a pequenos stocks.
Segundo Hasui et al. (1978) estas rochas são de origens sintectônica e pós-tectônica.
Conforme Hasui & Carneiro (1980) as rochas granitóides que ocorrem na Região
Metropolitana de São Paulo constituem batólitos e bossas que sustentam relevos de
topografia elevada, tais como nas serras da Cantareira, Itaqui, Itapeti e Caucaia, onde
ocorrem os mais extensos corpos granitóides.
Por serem rochas resistentes aos processos intempéricos, se sobressaem-se no relevo
regional.


Grupo São Roque

O Grupos São Roque, descrito muitas vezes associado ao Grupo Serra do Itaberaba, é
constituído por rochas metassedimentares e metavulcânicas representadas principalmente
por filitos, metarenitos e quartzitos, tendo secundariamente a ocorrência de anfibolitos,
metacalcários, dolomitos, xistos porfiroblásticos e rochas calciossilicatadas (Rodriguez,
1998).
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A associação do Grupo São Roque e Serra do Itaberaba ocorre devido a incerteza em
relação as idades destes Grupos, podendo ainda ambos pertencerem a um único ciclo
geotectônico ou a diferentes ciclos. IPT (1981a) admite idade Brasiliana para o Grupo São
Roque baseado em estudos geocronológicos efetuados por Cordani & Teixeira (1979) que
sugerem idade em torno de 640 Ma para os granitóides sintectônicos da unidade. Por sua
vez, DNPM/CPRM (1991) admitem idades mais antigas para esta unidade baseados nos
estudos geocronológicos de Tassinari et al. (1988) que sugerem idade de cerca de 1800
Ma para o início da deposição dos sedimentos, com metamorfismos ocorrendo em duas
fases, a primeira ao redor de 1400 Ma e a segunda entre 800 e 700 Ma, tendo sido
sugerida uma fase granitogênica pós-tectônica entre 700 e 550 Ma, posicionando assim o
Grupo São Roque no Proterozóico médio.
O Grupo São Roque (Juliani et al., 1996) possui composição predominante por filitos
róseos, alaranjados, castanhos ou vermelhos, quando alterados e cinza-esverdeados
claros a escuros quando frescos. Possui estruturas bandadas ou laminadas, determinadas
pela alternância de leitos mais ou menos quartzosos ou micáceos, normalmente com
estruturas primárias preservadas, como estratificações rítmica, gradacional e cruzada,
sequência de Bouma, marcas de ondas, estromatórlitos, brechas entre outras.
Os metaconglomerados, metarcóseos, metagrauvacas, quartzitos, cálcio-xistos, calcários
metamórficos e metabasitos aparecem de maneira subordinada, apresentando-se
geralmente em formato de lentes com tamanhos variados. O metamorfismo ocorrido nas
litologias apresentadas pertence à fácies xisto verde de baixa pressão, porém podendo
alcançar grau metamórfico mais elevado, decorrente da intrusão granítica (Juliani &
Neljavskis, 1995).
O Grupos São Roque pode ser classificado quanto a potencialidade de escorregamento
sendo considerado com alto potencial quando da ocorrência de filitos, xistos e
metarritimitos e de baixa potencialidade quando associados à quartzitos e metarenitos.


Sedimentos Quaternário

Ainda encontramos na AII as rochas quaternárias associadas aos depósitos aluvionais. Os
sedimentos quaternários são encontrados em faixa restrita as principais drenagens da AII.
Os aluviões antigos são predominantemente cascalhosos, enquanto os mais jovens são
constituídos por areias finas, argila e intercalações de cascalho. Os depósitos recentes são
constituídos essencialmente por areias finas com concentrações locais de porções de
granulometria grossa e bancos de cascalhos observados junto às calhas. Na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) estudos voltados à caracterização geológica de
depósitos quaternários são ainda escassos. Dados geocronológicos estão restritos a
corpos coluviais e aluviais que denotam deposição de grande parte dos sedimentos
quaternários durante o final do Pleistoceno, 50 mil anos AP, segundo Turcq et al. (1987).
7.2.4.2.2

Geologia da Área Diretamente Afetada
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A Pedreira Juruaçu está inserida sobre as suítes graníticas da porção oeste da Serra da
Cantareira. Estas rochas granitóides pertencentes são bem resistentes aos processos
intempéricos constituindo assim os relevos de topografia elevada, como a Serra da
Cantareira, por exemplo, além de possuírem baixa a média potencialidade relativa para
ocorrência de escorregamentos (Rodrigues, 1997). As FOTOS 7.2.4.2.2-1 e 7.2.4.2.2-2
ilustram as áreas da Pedreira Juruaçu.

FOTO 7.2.4.2.2-1: Visão aérea da pedreira Juruaçu. (Fonte: Google Earth, 2014)

FOTO 7.2.4.2.2-2: Porção oeste da pedreira, ao fundo observa-se a área urbana de Perus.
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A área da Cava apresenta granitos porfiríticos de coloração cinza, compostos por
fenocristais de feldspato cinza com até 5 cm e uma matriz equigranular grossa constituída
de quartzo, feldspato e máficos, sendo a biotita o principal mineral máfico nesses granitos
FOTOS 7.2.4.2.2-3 e 7.2.4.2.2-4. Estes dois tipos de granitos estão localizados tanto na
porção leste da AID como em toda ADA.

FOTO 7.2.4.2.2-3: Granitos equigranulares e

FOTO 7.2.4.2.2-4: Granitos inequigranulares

ineguigranulares com fenocristais de feldspato

com fenocristais feldspato.

É comum que o nível de alteração das rochas encontradas na cava se apresente bem
variado, o que confere uma coloração distintas às rochas. Estas podem apresentar tons
marrons ou alaranjados onde o processo de intemperismo se deu de modo mais intenso.
Nessas porções do maciço os cristais de feldspato e quartzo perdem seu brilho, tornandose mais foscos e os cristais de biotita tem sua coloração alterada para tons amarronzados
mais claros.
Também ocorrem enclaves microgranulares máficos, que ocorrem com tamanhos
centimétricos e são compostos basicamente por biotita.
Subordinado à ocorrência dessa variedade principal também ocorrem rochas pegmatíticas
na forma de veios ou bolsões. Esses pegmatitos são constituídos basicamente por quartzo
e feldspato com até 7 cm, podendo conter quantidades variáveis de biotita de cor marrom
escura e, em menor quantidade, turmalina. Quando ocorrem na forma de veios, os
pegmatitos costumam apresentar uma concordância com o padrão de fraturamento
encontrado na cava. Essas rochas pegmatíticas encontram-se dispostas em maior
quantidade na porção norte da cava (FOTO 7.2.4.2.2-5).
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FOTO 7.2.4.2.2-5: Pegmatito na forma de veio

Rochas com aspecto milonítico ocorrem próximas às zonas de falha de modo pouco
expressivo. Essas rochas apresentam fortes feições de estiramento mineral (FOTO
7.2.4.2.2-6).

FOTO 7.2.4.2.2-6: Rocha com aspecto milonítico

Na porção leste da cava, próximo à área de reserva, é comum observar em alguns pontos
a surgência de água entre as fraturas do maciço, cujo fluxo, preferencialmente vertical, é,
provavelmente, oriundo da camada de solo sobreposta ao maciço e percola por suas
descontinuidades.
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Os Grupos São Roque/ Serra do Itaberaba estão presentes na parte oeste da AID. Estes
Grupos possuem rochas metassedimentares e metavulcânicas, representadas por filitos,
metarenitos e quartzitos e secundariamente há a ocorrência de anfibolitos, metacalcáreos,
dolomitos, xistos porfitoblásticos e rochas calciossolicatadas (Burgueira, 2013 apud
Rodriguez, 1998).
Na parte oeste da AID encontrou-se, através de trabalhos de campo, fragmentos de
micaxisto (sericita-xisto) em meio ao solo (latossolo vermelho-amarelo) provindo da
alteração do Grupo São Roque, como pode se observar na FOTO 7.2.4.2.2-7.

FOTO 7.2.4.2.2-7: Fragmento de mica xisto encontrado na porção oeste da AID.

Destaca-se a área pretendida para a ampliação da cava na Pedreira Juruaçu está sobre
rochas granítica, sendo assim a mesma não apresenta potencial fossilifico.


Geologia Estrutural Local

A EMBU S.A realizou em novembro de 2015 um estudo para avaliar o Projeto da Cava da
Ampliação principalmente no que se refere sua estabilidade, o estudo foi realizado pela
empresa Bureau (TÜV SÜD Bureau de Projetos), conforme apresentado no ANEXO B5
(apresentado no Cap. de Caracterização do Empreendimento), neste capitulo é
apresentado um resumo do referido relatório.
De forma geral os corpos graníticos apresentam padrões de fraturamento com direções
preferenciais caracterizados por uma ou mais famílias de descontinuidades. Essas
descontinuidades podem ser atribuídas ao próprio processo de cristalização do magma,
onde o arrefecimento da temperatura acaba por ocasionar uma variação volumétrica do
corpo e, com isso, geram-se fraturas internas ao corpo, ou mesmo no campo de esforços
tectônicos atuante na região do maciço em escala regional. Essas fraturas são de enorme
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importância do ponto de vista geomecânico, devido ao fato de que a quantidade e o modo
de ocorrência controlam o comportamento estrutural do corpo.
Segundo Bureau (2015), o Granito Cantareira apresenta um padrão de fraturamento
composto por quatro famílias de descontinuidades principais, aqui denominadas F1, F2, F3
e Fm.
A descontinuidade F1 ocorre principalmente nas porções N e NE da cava e é caracterizada
por fraturas com a superfície plana a levemente ondulada, com aberturas milimétricas,
podendo chegar a 1 cm em alguns casos. O espaçamento entre essas fraturas é variável
ao longo do corpo, com níveis onde essa descontinuidade pode ser mais ou menos
expressiva. É comum a ocorrência de material fragmentado e de feições de alteração
intempérica ao longo dessas descontinuidades. Também é comum que essas estruturas
ocorram associadas a corpos pegmatíticos em toda a cava, porém com maior incidência na
região norte. Esses planos possuem uma atitude média de aproximadamente 123/64.
A descontinuidade F2 é a mais expressiva em toda a cava. Essas descontinuidades são
fraturas semelhantes às descritas anteriormente, com superfícies planas a levemente
onduladas, lisas e abertura de alguns milímetros, podendo chegar a poucos centímetros
em alguns casos. O espaçamento entre essas fraturas é variável, podendo ser de 5 cm em
níveis mais fraturados, até alguns metros em níveis onde o fraturamento é menos intenso.
A atitude média desses planos é de 300/46.
A descontinuidade F3 é de ocorrência mais restrita em comparação às anteriores descritas
e é caracterizada por fraturas com abertura de alguns milímetros, superfícies lisas, com
algumas feições de alteração intempérica preferencial nesses planos e com uma atitude
média de 206/53.
Por fim, as descontinuidades Fm ocorrem como superfícies planas e lisas com frequente
associação a rochas miloníticas. Nesses planos é comum observar feições de estiramento
mineral representado por cristais de clorita fortemente deformados que definem uma
lineação Lx muito nítida em alguns casos. Cristais de quartzo deformados na forma de
ribbons também são comuns próximos a essas faixas de movimentação O fato dessas
faixas de movimentação apresentarem uma zona de dano relativamente estreita, com
espessura inferior a um metro, com cristalização de minerais de temperatura relativamente
baixa, como a clorita e o epidoto, sugerem que essas movimentações ocorreram em níveis
crustais relativamente rasos e sob baixa temperatura. Associados a esses planos, além
das feições miloníticas, também ocorrem veios apolíticos em alguns pontos específicos da
cava. Sua atitude média é de aproximadamente 47/75.
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Ainda foi realizado a classificação geomecânica do maciço, com a compartimentação com
base no nível de alteração, grau de fraturamento, número de família de fraturas,
persistência e nas características das superfícies das descontinuidades. Dessa forma, a
área de expansão da cava da Embu apresentou cinco classes de compartimentação
qualitativa do maciço, sendo:
I: Maciço pouco fraturado, com até duas famílias de descontinuidades bem
desenvolvidas e com espaçamento entre as fraturas superiores a 2 m. Nessa classe o
maciço apresenta um nível de alteração incipiente a inexistente e as superfícies das
descontinuidades são lisas a levemente onduladas, com aberturas inferiores a 1 cm e
ocorrência eventual de material cominuído. Nessa divisão, os blocos gerados pela
intersecção das descontinuidades podem ter a dimensão de alguns metros.
II: Maciço pouco fraturado, com até quatro famílias de descontinuidades bem
desenvolvidas e com espaçamento entre os planos variando aproximadamente de 1 a 2 m.
Apresenta alteração incipiente nas porções superficiais das exposições, mas núcleos
preservados do intemperismo. As superfícies das descontinuidades são lisas a levemente
onduladas, com aberturas inferiores a 1 cm e é comum a ocorrência de material
fragmentado no interior dessas fraturas.
III: Maciço moderadamente fraturado, com até quatro famílias de descontinuidades bem
desenvolvidas e persistência elevada. Grau de alteração moderado, principalmente nas
superfícies expostas, mantendo núcleos preservados. As descontinuidades apresentam
um espaçamento médio de aproximadamente 1 m e ocorrem na forma de planos lisos a
levemente ondulados, com ocasional ocorrência de material cominuído. Os blocos têm
aproximadamente 1 m.
IV: Maciço fraturado com quatro ou mais famílias de descontinuidades bem
desenvolvidas. Grau de alteração moderada com feições de alteração preferencial nos
planos das descontinuidades, principalmente, lisas a levemente onduladas, com feições de
oxidação. O espaçamento entre esses planos normalmente é inferior a 1 m e a abertura
pode chegar a 1 cm.
V: Maciço altamente fraturado com quatro ou mais padrões de descontinuidades e
feições de alteração intensas. O espaçamento entre as descontinuidades inferior a 0,5 m e
a abertura pode chegar a alguns centímetros. Como o nível de fraturamento é muito
elevado nesse caso, os blocos gerados pela intersecção das fraturas são da ordem de
centímetros.
A FIGURA 7.2.4.2.2-1 apresenta a locação dos pontos de leituras de feições estruturais e
uma compartimentação qualitativa dos setores com características geomecânicas
semelhantes, conforme as cinco classes descritas acima.
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FIGURA 7.2.4.2.2-1
COMPARTIMENTAÇÃO GEOMECÂNICA DA CAVA JURUAÇU
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7.2.4.2.3

Sismicidade

De modo geral, a ocorrência de abalos sísmicos está associada a processos envolvendo
movimentação de placas tectônicas e blocos crustais a partir de descontinuidades préexistentes. A proximidade com grandes estruturas geológicas ou zonas de interação de
placas tectônicas aumenta a possibilidade da ocorrência de tremores.
O Brasil encontra-se na porção central da placa Sul-Americana e, portanto, distante de
zonas sísmicas importantes como a Cordilheira Andina e a Dorsal Meso-oceânica. Assim,
toda a extensão territorial brasileira encontra-se fora da área de perigo sísmico, definida
em função da ocorrência de eventos de grande poder destrutivo.
De acordo com o Boletim Sísmico Brasileiro, compilado pelo Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (IAG/USP, 2014), o estado de São Paulo
apresentou, entre o período de 1980 a 2014, 206 sismos entre induzidos e naturais, sendo
82 na plataforma continental/margem continental, os 124 sismos restante estão divididos
entre 61 municípios espalhados pelo estado, principalmente no município de Paraibuna
(com 27 ocorrências) e Igaratá (com 8 ocorrências). A maior magnitude observada foi no
município de Presidente Prudente com 3,8 na escala Richter.
Contudo no município de São Paulo e arredores não foi registrada nenhuma ocorrência de
sismo.
7.2.4.2.4

Direitos Minerários

Nas áreas de influência do empreendimento a exploração mineral é voltada principalmente
para o minério de granito. De acordo com pesquisa realizada no site do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM, mais especificamente no Sistema de Informações
Geográficas da Mineração – SIGMINE, em julho/2015, foi verificada a existência de 43
processos minerários de 08 substâncias distintas na AII, conforme observa-se na FIGURA
7.2.4.2.4-1.
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FIGURA 7.2.4.2.4-1
SUBSTANCIAS REQUERIDAS

Fonte: DNPM, 2015

Com relação à fase de análise em que se encontram os 43 processos minerários, 17 estão
em concessão de lavra, 13 estão em fase de autorização de pesquisa, 11 com
requerimento de pesquisa, 1 está com requerimento de lavra e 1 em disponibilidade.
Na FIGURA 7.2.4.2.4-1 é apresentada a localização das áreas dos processos minerários
frente à delimitação das áreas de influência do empreendimento (AII, AID e ADA). Dos 43
processos minerários observados 38 encontram-se na Área de Influência Direta (AID) e 6
na ADA. Destaca-se que dos 43 processos existentes na AII 16 são pertencentes à Embu
S.A Engenharia e Comércio, todos localizados na AID e ADA, O QUADRO 7.2.4.2.4-1
apresenta os títulos minerários localizados na AID e ADA.
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QUADRO 7.2.4.2.4-1
TÍTULOS MINERÁRIOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Processo

Fase

Nome

Subs

3784/1940

Concessão De Lavra

Empresa De Mineração Botuquara Ltda

Feldspato

173/1949

Concessão De Lavra

Botuquara Ltda

Caulim

3207/1936

Concessão De Lavra

Mineração Domingas Dell"Antonia S.A.

Caulim

4252/1944

Concessão De Lavra

Irmãos Di Sandro Ltda

Caulim

6174/1946

Concessão De Lavra

Botuquara Ltda

Areia

432/1956

Concessão De Lavra

Botuquara Ltda

Água Mineral

8220/1941

Concessão De Lavra

Botuquara Ltda

Areia

812094/1973

Concessão De Lavra

Riuma Mineração Ltda.

Gnaisse

820980/1984

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Areia

820814/1981

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Areia

820051/1983

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Areia

821040/1986

Requerimento De Pesquisa

Mineração Domingas Dell"Antonia S>A.

Água Mineral

820054/1983

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Areia

820612/1990

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Granito

820213/1991

Concessão De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Granito

820396/1997

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Granito P/ Brita

821592/1999

Concessão De Lavra

Mineradora Renovatio Sociedade Limitada

Água Mineral

820222/2005

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

812095/1973

Concessão De Lavra

Riuma Mineração Ltda.

Granito

820221/2005

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

820599/2010

Autorização De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

820153/2011

Autorização De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

820825/2006

Requerimento De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

820215/1998

Requerimento De Lavra

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

821457/1987

Concessão De Lavra

Geométrica De Granitos E Mineração Ltda

Areia

820890/2012

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Granito

821209/2011

Autorização De Pesquisa

Rydien Mineração Ltda.

Caulim

820344/2013

Autorização De Pesquisa

Vale Do Paititi Ltda Me

Argila

820889/2012

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Granito

820976/2013

Requerimento De Pesquisa

Daiane Cristine Dos Santos

Granito

820314/2013

Requerimento De Pesquisa

Roberto Faria Cavalcanti

Granito

820187/2011

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

821086/2014

Requerimento De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

820186/2014

Autorização De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

821270/2014

Requerimento De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

820211/2015

Requerimento De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

820209/2015

Requerimento De Pesquisa

Companhia Melhoramentos De São Paulo

Minério De Ouro

821087/2014

Requerimento De Pesquisa

Embu S.A Engenharia E Comércio

Água Mineral

Fonte: DNPM (2015)
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A ADA do projeto perfaz 6 processos minerário, em concessão de lavra, todos pertencentes à Embu

S.A (QUADRO 7.2.4.2.4-2).
QUADRO 7.2.4.2.4-2
DIREITO MINERÁRIO DA ADA
Processos

Proprietário

Fase do

Substância

Processo
820.814/81

Embu S.A. Engenharia e

Concessão de lavra

Comércio
820.051/83

Embu S.A. Engenharia e

Embu S.A. Engenharia e

Concessão de lavra

Embu S.A. Engenharia e

Concessão de lavra

Embu S.A. Engenharia e

49,96 ha

Granito, Argila e

26,09 ha

Granito, Argila e

49,50 ha

Areia
Concessão de lavra

Comércio
820.612/90

Granito, Argila e

Areia

Comércio
820.980/84

Poligonal
Areia

Comércio
820.054/83

Área

Granito, Argila e

27,74 ha

Areia
Concessão de lavra

Granito

28,84 ha

Concessão de lavra

Granito

77,06 ha

Comércio
820.213/91

Embu S.A. Engenharia e
Comércio

Fonte: DNPM,2015

7.2.4.2.5

Espeleologia

O empreendimento está inserido nas rochas graníticas da porção oeste da Serra da
Cantareira. Estas rochas granitóides pertencentes são bem resistentes aos processos
intempéricos constituindo assim os relevos de topografia elevada, como a Serra da
Cantareira.
Segundo os dados disponibilizados pela CECAV relacionados com o patrimônio
espeleológico nacional, de acordo com a Base de Dados Geoespacializados das
Cavidades Naturais Subterrâneas do Brasil (http://www.icmbio.gov.br/cecav), além de
caminhamento realizado na área, constatou-se que as áreas de influência do
empreendimento não apresentam cavidades. Apresentando um potencial de ocorrência de
cavernas entre baixo (ADA) e baixo-médio (AID e AII). O QUADRO 7.2.4.2.5-1 apresenta o
grau de potencialidade de cavernas de acordo com a litologia.
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QUADRO 7.2.4.2.5-1
GRAU DE POTENCIALIDADE DE OCORRÊNCIA DE CAVERNAS NO BRASIL DE
ACORDO COM A LITOLOGIA

Litotipo
Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera bandada, Itabirito e
Jaspilito.
Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

Grau de
Potencialidade
Muito Alto
Alto

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, Metaconglomerado,
Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha

Médio

calci-silicática, Siltito e Xisto.
Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, Diamictito,
Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito,
Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito, Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito,

Baixo

Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos.
Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros sedimentos.

Ocorrência
Improvável

Fonte: Cecav (http://www.icmbio.gov.br/cecav)

Ainda, pode-se observar na FIGURA 7.2.4.2.5-1 o mapa de potencial de ocorrência de
cavernas no Brasil, a classificação baixa e média encontradas nas áreas de influência.
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FIGURA 7.2.4.2.5-1
MAPA DE POTENCIAL DE OCORRÊNCIA DE CAVERNAS NO BRASIL

Fonte: Cecav, 2015.
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7.2.4.3

Geomorfologia

A área de estudo está inserida na unidade Morfoestruturais Cinturão Orogênico do
Atlântico, mais especificamente na unidade morfoescultural do Planalto Atlântico.
O Planalto Atlântico corresponde a uma região de terras altas constituídas
predominantemente por rochas cristalinas pré-cambrianas. Sua altitude chega a superar
1.200 m nas principais Serras e seu vale chega a 700 metros.
A área de estudo encontra-se nas unidades morfoesculturais do Planalto de Jundiaí /
Serraria de São Roque. Em virtude da AII e AID apresentarem as mesmas unidades
geomorfológicas elas serão explicadas em um único bloco.
7.2.4.3.1

Geomorfologia da Área de Influência Indireta e Direta (AII e AID)

No Planalto de Jundiaí predominam relevos de colinas e morros baixos com topos
convexos (que em grande parte podem ser descritos como morrotes). Os morros e
morrotes associam-se ao desenvolvimento das bacias de drenagem dos principais corpos
d’água, sendo classificados no sistema de relevo de Mar de Morros (243) (Ponçano et al.,
1981), com topos arredondados, vertentes com perfil convexo a retilíneo. Apresenta alta
densidade de drenagem com padrão dendrítico a retangular em vales abertos a fechados e
planícies aluvionares interiores desenvolvidos.
O substrato litológico é formado por xistos, gnaisses, migmatitos e granulitos penetrados
por granitos. Os topos das elevações no Planalto de Jundiaí apresentam-se uniformemente
nivelados em torno de 850-900 metros, com os fundos de vales situados a cerca de 700750 metros, na área estudada. Este relevo é observado em toda porção norte, sul e oeste
(FOTOS 7.2.4.3.1-1 e 2).

FOTO 7.2.4.3.1-1: Relevo de mar de morros, à direita o distrito de Perus e a esquerda Caieiras.
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FOTO 7.2.4.3.1-2: Detalhe do relevo mar de morros.

A porção considerada como Serraria de São Roque, encontrada na porção leste onde ser
localiza a Serra da Cantareira, é uma extensa área montanhosa, onde as maiores altitudes
na área de estudo são de 1200-1250 metros. Possui composição litológica de granitos e
granitóides. Segundo IPT (1981) esta porção é classificada com relevo montanhoso de
serras alongadas (251) com topos angulosos, vertentes ravinadas com perfil retilíneo, por
vezes abruptas. Apresentando alta densidade de drenagem com padrão paralelo e vales
fechados. A FOTO 7.2.4.3.1-3 apresenta o relevo encontrado na porção leste das áreas de
influência.

FOTO 7.2.4.3.1-3: Vista da Serra da Cantareira, na porção leste da Pedreira Juruaçu.

Ainda na AII e AID encontramos os depósitos sedimentares ao longo das principais
drenagens, que se formaram em decorrência dos processos erosivos dos relevos mais
altos.
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A FIGURA 7.2.4.3.1-1 apresenta o mapa Hipsométrico das áreas de Influência.
Para um melhor entendimento das formas de relevo nas áreas de influência foi
confeccionado o mapa de declividade das áreas de influência do empreendimento
(FIGURA 7.2.4.3.1-2). Para a elaboração do mapa de declividade da área foi utilizada a
base cartográfica SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), Folha SF-23-Y-C, em
formato GEOTIFF, resolução espacial de 90 metros, sistema de Coordenadas Geográfica,
Datum: WGS-84. Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>. Utilizando o
Software Arcgis 10.1, esta imagem foi interpolada e gerado um MDT (Modelo Digital de
Terreno) com resolução de 30m. A partir deste arquivo, através da ferramenta Slope, foi
gerada uma imagem raster com as classes de declividade em porcentagem (%).
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Pelo mapa nota-se que a porção leste, Serras Alongadas, apresenta declividade mais
acentuada com predomínio das classes de declividade 21-30% e >30%. Já as demais
porções das áreas de influência predominam declividades entre até 20% (mar de morros).
7.2.4.3.2

Geomorfologia da Área Diretamente Afetada (ADA)

A ADA do empreendimento está inserida na porção classificada como Serras Alongadas,
na borda da Serra da Cantareira (FOTO 7.2.4.3.2-1).

FOTO 7.2.4.3.2-1: Porção leste da AID, ao fundo relevo da porção oeste da Serra da Cantareira.

Segundo o mapa Hipsométrico já apresentado na FIGURA 7.2.4.3.1-1, as altitudes
encontradas na ADA variam de 751-800 a 1001-1051 metros. Contudo a porção mais a
oeste da ADA já foi aterrada para a instalação das unidades de apoio a área de
beneficiamento, sendo que atualmente a área não apresenta declividade acentuada,
conforme pode ser observado nas FOTOS 7.2.4.3.2-2 e 3.

FOTOS 7.2.4.3.2-2 e 3: Terreno aplainado para instalação das estruturas de apoio e área da
barragem (direita)
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A porção oeste, onde se encontra a operação de lavra da Pedreira Juruaçu, inserida na
borda da Serra da Cantareira (meia encosta), observa-se declividade acentuada tanto
nas áreas hoje em operação quanto em suas áreas contíguas (FOTOS 7.2.4.3.2-4 e 5).

FOTO 7.2.4.3.2-4: Foto localizada na ADA (porção sudeste), notar declividade acentuada e
presença de matação (borda inferior à esquerda).

FOTO 7.2.4.3.2-5: Área atualmente em lavra, Pedreira Juruaçu. Notar declividade
acentuada acima das bancadas da cava.

A FIGURA 7.2.4.3.2-1 apresenta o mapa de declividade da ADA.
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FIGURA 7.2.4.3.2-1
MAPA DE DECLIVIDADE DA ADA

Segundo o mapa de declividade a ADA, região onde ocorrerá a ampliação da cava da
Pedreira Juruaçu, está inserida predominantemente (71%) na classe de declividade acima
de 30%, seguido da classe entre 20-30% de declividade (16,7%), apresentando uma
declividade decorrente da encosta da Serra da Cantareira.
As demais estruturas da mina, localizadas fora da ADA, (área de beneficiamento e
unidades de apoio) estão assentadas em área já aterrada apresentando baixa declividade
(FOTO 7.2.4.3.2-6).
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FOTO 7.2.4.3.2-6: Visão atual da Pedreira de Juruaçu, observa-se ao fundo a Cava da pedreira e
mais próximo a área de apoio e barragem de estéril. (Imagem cedida pelo empreendedor).

A FIGURA 7.2.4.3.2-2 ilustra a ADA e entorno do empreendimento, em amarelo, além das
áreas de apoio e barragem de rejeito.
FIGURA 7.2.4.3.2-2
IMAGEM DO GOOGLE COM A LOCALIZAÇÃO DA ADA E ENTORNO

Fonte: Google Earth, 2015
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7.2.4.4

Pedologia das áreas de influência do empreendimento

Nas áreas de Influência do empreendimento ocorre apenas um tipo principal de solo,
sendo os Argissolo Vermelho-Amarelo (Embrapa, 1999), desenvolvido preferencialmente
sobre rochas cristalinas. Deste modo o tema pedologia será abordado de forma conjunta
para todas as áreas de influência do projeto.
A FIGURA 7.2.4.4-1 apresenta o mapa pedológico das áreas de influência do
empreendimento.
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O Argissolo encontrado nas áreas de influência é classificado, segundo a Embrapa (1999),
como “Argissolos Vermelho-Amarelos, distróficos, textura argilosa, relevo forte ondulado e
montanhoso + Camibissolos Háplicos, distróficos, textura argilosa, relevo montanhosos e
escarpado, ambos A moderado”.
Os Argissolos possuem como característica marcante o aumento da quantidade de argila
do horizonte superficial A para o horizonte B, que é denominado textural (Bt). Além da
diferenciação granulométrica, geralmente a mudança de horizonte é acompanhada de
mudança de cores. As cores do horizonte Bt variam de acinzentadas a avermelhadas,
sendo que as do horizonte A normalmente são sempre mais escuras em função da maior
quantidade de matéria orgânica. As principais restrições a este tipo de solo estão
geralmente relacionadas a baixa fertilidade em alguns casos à susceptibilidade à erosão.
Sua profundidade é variável, de rasos a profundos. Na área de estudo este solo é
encontrado próximo as duas lagoas próximas a ADA, em terreno mais plano (FOTO
7.2.4.4.1-1).

FOTO 7.2.4.4.1-1: Argissolo encontrado na margem da lagoa próximo à ADA.
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Na área da Pedreira Juruaçu o Argissolo está associado com o Cambissolo. O
cambissolos são solos intermediário, pouco desenvolvido, apresentando o horizonte B
incipiente (FOTO 7.2.4.4.1-2).

FOTO 7.2.4.4.1-2: Cambissolo presente na parte oeste da ADA.

Os Cambissolos compreendem solos minerais com horizonte B câmbico ou incipiente, não
hidromórficos e com pouca diferenciação de textura do horizonte A para B. São solos com
certo grau de evolução, porém não suficiente para meteorizar completamente minerais
primários de fácil intemperização como os feldspatos, micas e outros. Não possuem
acumulação significativa de óxidos de ferro, húmus e argilas, que permitam identificá-los
como B textural ou B podzol (FOTO 7.2.4.4.1-3). Muitas vezes apresentam características
similares aos solos com horizonte B latossólico, mas diferenciam-se por serem menos
evoluídos, menos profundos, ainda com minerais primários de fácil intemperização, ou pela
atividade de argila, que apesar de variar de alta a baixa é normalmente superior à dos
Latossolos, ou pelos teores de silte mais elevados, relação silte/argila mais elevada
(RADAM, 1983).
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FOTO 7.2.4.4.1-3: Cambissolo encontrado em corte de estrada localizado na AID,
apresentando alteração de mica-xisto.

Os cambissolos podem apresentar diferenciações dependendo dos tipos de rocha que
ocorrem na área, porém na parte leste da AID, isto não acontece, pois há apenas a
presença de granitos inequigranulares porfiróides. É possível verificar pelas FOTO
7.2.4.4.1-4 a presença do horizonte B, pouco alterado, com matação de granito porfirítico
onde seus minerais primários possuem uma alteração incipiente e estão imersos em uma
matriz de solo proveniente da pequena alteração desses granitos que ainda possuem sua
estrutura preservada, porém sua resistência encontra-se bastante reduzida.

FOTO 7.2.4.4.1-4: Horizonte B, presença de granito porfirítico em processo de
alteração imerso na massa de solo proveniente do mesmo (norte da ADA).
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Ainda, por se tratar de uma área alterada em virtude da operação da Pedreira é possível
encontrar matacões na superfície do solo e afloramentos rochosos (FOTO 7.2.4.4.1-5 e 6).

FOTO 7.2.4.4.1-5: Matacão associado ao Cambissolo (ADA).

FOTO 7.2.4.4.5-6: Área da Cava na Pedreira Juruaçu. Afloramento rochoso
(foto cedida pelo empreendedor).

Na ADA, devido a sua alta declividade apresenta baixo potencial de aproveitamento
agrícola.
A FIGURA 7.2.4.4.1-1 apresenta a distribuição dos solos na ADA e entorno.
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Na ADA do projeto ainda foram realizados estudos geofísicos, por sísmica de refração,
com o objetivo de determinar a espessura do solo acima da rocha sã. Os ensaios foram
realizados pela empresa Nova Geotec Geofísica, em junho de 2015.
A coleta dos dados de campo foi efetuada utilizando-se o sismógrafo digital de última
geração com as seguintes características:






Fabricante: GEOMETRICS INC. (USA)
Modelo: Geode
Características: 12 canais de gravação, digital, versão 2014.
Procedência: norte-americana
Outros: geofones, cabos multicondutores, etc

Os dados de campo foram coletados segundo o “Arranjo Convencional” para 12 canais. Os
espaçamentos entre geofones foram de 10 m. A geração de ondas sísmicas foi efetuada
através do impacto de uma marreta de 13 kg em placa de metal solidária à superfície do
terreno.
No total foram realizadas 6 seções sísmicas, com extensão total de 1100 metros. A
FIGURA 7.2.4.4-3 apresenta a localização das seções, assim como o resultado do ensaio.
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Os dados coletados no campo foram processados e interpretados utilizando-se software
IXRefraX da Interpex Limited (USA) e variações do GRM –Generalized Reciprocal Method
(Houston – USA). Os resultados dos ensaios geofísicos podem ser observados no
QUADRO 7.2.2.4-1.
QUADRO 7.2.2.4-1
RESULTADO DOS ENSAIOS GEOFÍSICOS – ESPESSURA DO SOLO
NO TOPO DA ROCHA SÃ (metro)
Seção

Menores Espessuras

Maiores Espessuras

Espessura Média

1

17,1

26,7

23,2

2

26,7

40,9

34,0

3

20,7

29,7

26,7

4

16,4

29,2

21,8

5

20,7

30,0

24,2

6

8,9

26,0

21,9

Fonte: Nova Geotec Geofísica, 2015

Observa-se que a espessura do solo varia de 21 a 34 metros (média) ao longo da porção
sul da ADA.
7.2.4.5

Geotécnia

A caracterização geotécnica das áreas de influência do empreendimento se deu através da
Carta Geotécnica da Grande São Paulo, escala 1:50.000, IPT (1984) e a Carta Geotécnica
do Estado de São Paulo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S.A. - IPT. Escala 1:500.000.
As características geológicas, geomorfológica, principalmente declividade, pedológicas e
hídricas influenciam na dinâmica superficial do terreno, assim como em suas
características geotécnicas.
De acordo com o observado nas áreas de influência (FIGURA 7.2.4.5-1), destacando a
constituição do substrato rochoso, as amplitudes das formas de relevo e a declividade das
encostas foram identificadas três (3) unidades geotécnicas, segundo Nakazawa (1994),
sendo:
I.
II.
III.

Alta susceptibilidade a erosão dos solos subsuperficiais, induzida por
movimentos de terra e alta susceptibilidade a escorregamentos
Alta susceptibilidade a erosão dos solos subsuperficiais, induzida por
movimentos de terra e média susceptibilidade a escorregamentos
Alta suscetibilidade à inundação, recalques, assoreamento e solapamento das
margens dos cursos d’água
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I.

Alta susceptibilidade a erosão dos solos subsuperficiais, induzida por
movimentos de terra e alta susceptibilidade a escorregamentos

Essa unidade que caracteriza a Serra da Cantareira, porção leste da área de influência,
corresponde aos relevos de Serras Alongadas, que estão associados a granitos da
pedreira. Sobre esses relevos e esses materiais desenvolvem-se preferencialmente os
Cambissolos, sendo que localmente observa-se pequenas manchas de Argissolos
Vermelho-amarelos.
Os solos superficiais são argilosos, com espessura inferior a 1 metro, sendo que o
saprolito é rico em blocos de rocha, que podem aflorar no topo e nas encostas.
Rastejos e escorregamentos planares são processos intensos nesses terrenos. Processos
de erosão superficial são representados pela erosão em sulcos e ravinas, cuja ocorrência é
favorecida pelas diferenças de textura entre o solo superficial e o saprolito (FOTO
7.2.4.5-1 e 2).

FOTOS 7.2.4.5-1 e 2: Erosão/escorregamento evidenciados nos taludes e encostas da Pedreira
Juruaçu

São áreas extremamente sensíveis a qualquer tipo de interferência devido a sua
susceptibilidade a movimentos de massa e a processos de erosão hídrica, condicionados
ainda, pelas altas declividades e amplitudes e pelo precário equilíbrio geológico-geotécnico
desses terrenos.
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II.

Alta susceptibilidade a erosão dos solos subsuperficiais, induzida por
movimentos de terra e média susceptibilidade a escorregamentos

Essa unidade que caracteriza o sopé da Serra da Cantareira, corresponde principalmente
ao relevo mar de morros, sustentados por rochas do embasamento cristalino (granitos,
migmatitos, gnaisse e xistos), esta unidade é encontrada em toda a área de influência,
excluindo a parte da Serra da Cantareira.
Os solos superficiais são argilosos, com espessura superior a 1 metro e os saprolitos são
argilo-siltosos a areno-argiloso, por vezes micáceos, têm baixa coesão e são facilmente
erodíveis. Nesses terrenos ocorrem preferencialmente Argissolos Vermelho-Amarelo e
Latossolos Vermelho-Amarelos, comumente de textura argilosa e média/argilosa.
Tais características tornam esses terrenos vulneráveis à erosão induzida por obras de
terraplenagem, quando é removido o solo superficial e exposto o saprolito, ações que
favorecem o desenvolvimento de sulcos e ravinas e consequentemente o assoreamento
dos canais fluviais.
III.

Alta suscetibilidade à inundação, recalques, assoreamento e solapamento
das margens dos cursos d’água

Esses terrenos correspondem às planícies aluviais que são constituídos por areias, argilas
e cascalhos em arranjos diversos, além de argilas orgânicas. Esses sedimentos aluviais
têm espessura variável e baixa capacidade de suporte, e são suscetíveis à ocorrência de
recalques. Esta unidade pode ser observada ao longo das principais drenagens do projeto,
acompanhando os depósitos quaternários.
Em uma análise mais local, focado na área de expansão da cava, foi realizado por Bureau
(2015) uma análise geomecânica do maciço rochoso, considerando o nível de alteração,
grau de fraturamento, número de família de fraturas, persistência e nas características das
superfícies das descontinuidades, sendo apresentadas cinco classes de compartimentação
qualitativa do maciço, conforme QUADRO 7.2.4.5-1 e FIGURA 7.2.4.5-2
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QUADRO 7.2.4.5-1
ANÁLISE GEOMECÂNICA DO MACIÇO DA CAVA JURUAÇU
Maciço

Fratura

Alteração

Superfícies da Descontinuidade

I: Maciço pouco

Até 2 famílias de descontinuidades bem

fraturado

desenvolvidas e com espaçamento entre

aberturas inferiores a 1 cm e ocorrência eventual de

as fraturas superiores a 2 m

material cominuído.

Alteração incipiente a inexistente

Superfícies

lisas

a

levemente

onduladas,

com

II: Maciço pouco

Até 4 famílias de descontinuidades bem

Alteração incipiente nas porções

Superfícies

fraturado

desenvolvidas e com espaçamento entre

superficiais das exposições, mas

aberturas inferiores a 1 cm e é comum a ocorrência

os planos variando aproximadamente de 1

núcleos

de material fragmentado no interior dessas fraturas.

a2m

intemperismo

III: Maciço

até 4 famílias de descontinuidades bem

Grau

moderadamente

desenvolvidas e persistência elevada

principalmente

fraturado
IV: Maciço fraturado

preservados
de

expostas,

alteração
nas

mantendo

do

lisas

a

levemente

onduladas,

com

moderado,

Espaçamento médio de aproximadamente 1 m e

superfícies

ocorrem na forma de planos lisos a levemente

núcleos

ondulados, com ocasional ocorrência de material

preservados

cominuído.

4 ou mais famílias de descontinuidades

Grau de alteração moderada com

Superfícies lisas a levemente onduladas, com feições

bem desenvolvidas

feições de alteração preferencial

de oxidação. O espaçamento entre esses planos

nos planos das descontinuidades

normalmente é inferior a 1 m e a abertura pode
chegar a 1 cm

V: Maciço altamente

4 ou mais padrões de descontinuidades

Feições de alteração intensas.

fraturado

O espaçamento entre as descontinuidades inferior a
0,5 m e a abertura pode chegar a alguns centímetros.
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FIGURA 7.2.4.5-2
FIGURA ILUSTRATIVA DA CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA

Fonte: Bureau, 2015
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Considerando-se a compartimentação qualitativa do maciço na região da cava, entre as
cinco classes geomecânicas definidas, as de ocorrência mais expressiva foram II, III e IV.
Dessas classes, dezoito pontos de descrição e leitura de medidas estruturais foram
escolhidos como os de melhor representatividade, para a determinação dos parâmetros
geomecânicos dos métodos de classificação quantitativa (apresentados na FIGURA
7.2.4.5-2). Nesses dezoito pontos, a partir das descrições detalhadas das feições
estruturais encontradas nas exposições de rocha, foram realizados cálculos necessários
para classificar o maciço através de metodologias quantitativas clássicas: RMR
(Bieniawski, 1973), Q-system (Barton, 1974) e GSI (Hoek, 1994), sendo que para todos os
métodos o maciço foi classificado com ruim. Destaca-se que o cálculo da classificação do
maçico encontra-se na integra no ANEXO B4, sendo aqui apresentado apenas o resultado
deste estudo.
Ainda no estudo da Bureau (2015) foi realizado o estudo de estabilidade dos taludes com o
intuito de avaliar o nível de segurança dos taludes projetados da cava de expansão. Foram
realizadas análises em meio contínuo, utilizando-se critérios de ruptura de meios
fraturados, como o modelo de Hoek & Brown.
De acordo com a setorização geomecânica da cava, apresentada acima, foram escolhidas
as 5 direções mais representativas dos taludes (T1, T2, T3, T4 e T5), para avaliação de
sua estabilidade, conforme observado na FIGURA 7.2.4.5-3.
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FIGURA 7.2.4.5-3
DIREÇÕES MAIS REPRESENTATIVAS PARA DOS TALUDES

Fonte: Bureau, 2015
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Foram adotadas atitudes médias para esses taludes de 200/32 e 200/45 para T1, 300/32
para T2, 340/32 para T3, 45/32 para T4 e 135/32 para T5.
Para efetuar as análises de estabilidade do projeto de expansão da cava, foram
selecionadas 4 seções mais representativas do projeto final. As seções encontram-se
localizadas na FIGURA 7.2.4.5-4.
FIGURA 7.2.4.5-4
SEÇÕES UTILIZADAS PARA A ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Fonte: Bureau, 2015
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A região da pedreira é constituída basicamente por granitos porfiríticos com níveis de
alteração intempérica variados, mas também é comum que ocorram de modo subordinado
veios e bolsões pegmatíticos e apolíticos. Outra característica do maciço é o seu intenso
grau de fraturamento, onde é possível identificar 4 famílias de descontinuidades, sendo:





F1 - atitude média de aproximadamente 123/64.
F2 - atitude média desses planos é de 300/46.
F3 - atitude média de 206/53.
Fm - atitude média 47/75.

Para a realização das análises de estabilidade em meio contínuo foi utilizado o software
Slide 6.0, da Rocscience, considerando, ainda, a coberturas de solo, a espessura estimada
no projeto de expansão, representada pela suavização do ângulo de inclinação do talude,
tendo sido estimada uma espessura média de 22 m, e as diferentes famílias de fraturas
encontradas na área da Cava.
Foram adotados os critérios de ruptura de Hoek & Brown para a porção constituída por
rocha e de Mohr-Coulomb para a camada de solo (o estudo completo com os parâmetros
considerados encontra-se no ANEXO B5). Para o critério de Mohr-Coulomb, foram
adotados os seguintes parâmetros para a camada de solo:
 Peso específico: ɣ = 1,8 KPa
 Coesão efetiva: c´ = 20 KPa
 Ângulo de atrito efetivo: ϕ´ = 28°
Foram estimadas superfícies teóricas de ruptura para cada seção, obtidas através da
análise estrutural, ou seja, buscou-se representar uma superfície de ruptura com mergulho
igual à inclinação da linha de intersecção das duas famílias de descontinuidades principais
em cada frente da cava.
Na seção A-A foi encontrado fator de segurança de 1,99 para uma superfície com o
mesmo caimento da linha de intersecção gerada entre as descontinuidades F1 e Fm,
respectivamente. Foi considerada uma linha freática hipotética, devido à proximidade do
reservatório da barragem de rejeitos.
Na seção B-B foi encontrado fator de segurança de 1,51 para uma superfície com a
mesma inclinação da linha de intersecção gerada entre as descontinuidades F1 e F3,
respectivamente. Foi também considerada uma pressão d´água atuando na fratura,
equivalente à meia altura do talude. Não se justifica uma pressão d´água atuando na altura
total do talude, devido à baixa probabilidade de ocorrer uma persistência integral ao longo
da descontinuidade.
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Na seção C-C foi encontrado fator de segurança de 1,55 para uma superfície com a
mesma inclinação da linha de intersecção gerada entre as descontinuidades F2 e F3,
respectivamente. As condições de pressão d´água são as mesmas da seção B-B.
Na seção D-D foi encontrado fator de segurança de 1,71 para uma superfície com o
mesmo caimento da linha de intersecção gerada entre as descontinuidades F2 e Fm,
respectivamente. As condições de pressão d´água são as mesmas da seção B-B.
Analisando os dados apresentados é possível concluir que embora o maciço seja
classificado como um maciço ruim através dos métodos clássicos propostos por diversos
autores, as análises de estabilidade realizadas para o cenário futuro apontam fatores de
segurança dentro dos limites aceitáveis.
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7.2.5

Recursos Hídricos

O estudo dos recursos hídricos superficiais teve como objetivo caracterizar e delimitar os
principais rios, córregos e ribeirões que poderão sofrer interferências com a ampliação da
mina Juruaçu. As avaliações efetuadas neste estudo foram elaboradas com base no
levantamento das principais características das bacias hidrográficas, com especial atenção
para os aspectos quantitativos e qualitativos.
O Projeto de Ampliação da Mineração Juruaçu se insere na sub-bacia hidrográfica do
Juqueri-Cantareira, mais precisamente a micro-bacia do córrego Areião.
7.2.5.1

Procedimentos Metodológicos

Neste item é apresentada a descrição dos procedimentos metodológicos adotados para a
elaboração do presente diagnóstico, que teve como foco as áreas de influência delimitadas
e descritas no Capítulo 7 do presente EIA.
Para elaboração do presente diagnóstico foram levantadas, as divisões hidrográficas do
Estado de São Paulo, das estações hidrometeorológicas existentes na região de interesse,
os parâmetros monitorados e o período de funcionamento da estação, dentre outras
informações. Para a elaboração do diagnóstico das águas superficiais foram compilados
dados secundários existentes na literatura e foi realizado reconhecimento de campo nos
meses de julho/14, novembro/14 e janeiro/15.
As principais fontes bibliográficas consultadas foram:



Projeto Regional de Monitoramento Automático das Águas Superficiais da Sub-bacia
Juqueri-Cantareira;
Plano Da Bacia Do Alto Tietê.
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7.2.5.2

Recursos Hídricos da Área de Influência Indireta e Direta

A Área de influência Indireta está inserida na Sub Bacia Hidrográfica Juqueri – Cantareira,
pertencente a Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6). A Bacia do Alto Tietê corresponde à área
drenada pelo Rio Tietê, desde sua nascente, no município de Salesópolis, até a Barragem
de Rasgão, num total de 5.985 km², com extensa área urbanizada e integrada por 35
municípios.
Caracteriza-se por apresentar regimes hidráulicos e hidrológicos extremamente
complexos, em virtude das alterações produzidas pela urbanização durante o último
século. Para efeito do funcionamento do Comitê da Bacia do Alto Tietê, a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 06 está dividida em cinco sub-comitês:
Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Juqueri-Cantareira, Cotia-Guarapiranga e
Pinheiros-Pirapora.
A FIGURA 7.2.5.2-1 apresenta a Bacia do Alto Tietê, destacando a sub-bacia JuqueriCantareira.
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FIGURA 7.2.5.2-1
BACIA DO ALTO TIETÊ E SUB-BACIA JUQUERI-CANTAREIRA

‘
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O QUADRO 7.2.5.2-1 apresenta a divisão da Bacia em sub-bacias, de acordo com os
municípios que os compõem.
QUADRO 7.2.5.2-1
SUB-BACIAS DA BACIA DO ALTO TIETÊ – ÁREAS E MUNICÍPIOS
Sub-Bacia

Área de Drenagem (km²)

Municípios
Arujá
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Ferraz de Vasconcelos

Cabeceiras

1.694

Poá
Suzano
Mogi das Cruzes
Biritiba-Mirim
Salesópolis
São Paulo (parte)
São Lourenço da Serra
Embu-Guaçu
São Paulo (parte)

Cotia - Guarapiranga

965

Itapecerica da Serra
Embu
Cotia
Taboão da Serra

Penha - Pinheiros

1.019

São Paulo (parte)
Itapevi
Jandira
Barueri

Jusante Pinheiros - Pirapora

569

Carapicuíba
Osasco
Santana do Parnaíba
Pirapora do Bom Jesus
Cajamar
Caieiras

Juqueri - Cantareira

713

Franco da Rocha
Francisco Morato
Mairiporã
São Paulo (parte)
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Sub-Bacia

Área de Drenagem (km²)

Municípios
Diadema
São Caetano do Sul
Santo André

Billings

1.025

São Bernardo do Campo
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
São Paulo (parte)

Total

5.985

35

O total médio anual de precipitação pluviométrica na Bacia do Alto Tietê é de 1.400 mm,
com precipitações mais intensas na área próxima a Serra do Mar, diminuindo em direção
ao interior. O QUADRO 7.2.5.2-2 apresenta a precipitação média nas sub-bacias.
QUADRO 7.2.5.2-2
CHUVAS MÉDIAS NAS SUB-BACIAS
Sub-bacias

Área de drenagem parcial (km²)

Cabeceiras

1.694

Precipitação média (mm)
1.411

Billings

695

2.500

Tamaduateí

330

1.415

Penha-Pinheiros

1.019

1.438

Cotia

263

1.415

Guarapiranga

702

1.528

Juqueri-Cantareira

713

1.440

Pinheiros-Pirapora

569

1.333

Fonte: Relatório da Situação dos Recursos Hídricos (UGRHI 6), 2014

Por se tratar de uma bacia altamente regularizada e controlada por uma diversidade de
obras hidráulicas compostas por barramentos para diversos fins, sistemas de recalque de
elevada potência para o controle de cheias e outras estruturas advindas do antigo sistema
de geração hidroenergética, não faz muito sentido em se definir um regime fluviométrico
natural de vazões mínimas, médias e máximas para a UGRHI 6. Os efeitos das complexas
operações de transferências de vazões inter e intra-bacia geram, na realidade, um regime
de vazões bastante peculiar.
Nelas pode-se constatar a diminuta vazão de base, reflexo das elevadas demandas e
consumos, e um grande diferencial entre as vazões mínimas e médias face às vazões
máximas, denotando os reflexos da urbanização na drenagem urbana (FUSP, 2002). A
FIGURA 7.2.5.2-2 apresenta o diagrama unifilar da rede hidrológica da Bacia do Alto Tietê,
e a FIGURA 7.2.5.2-3 apresenta a estimativa de variação mensal de vazão na Subbacia do
Juqueri Cantareira.
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FIGURA 7.2.5.2-2
DIAGRAMA UNIFILAR PARCIAL DA BACIA DO ALTO TIETÊ
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FIGURA 7.2.5.2-3
VARIAÇÃO MENSAL DE VAZÃO NA SUBBACIA DO JUQUERI CANTAREIRA

Fonte: Plano da Bacia do Alto Tietê, 2002 (PBAT, 2002).

A Bacia do Alto Tietê apresenta forte escassez de água, com consumo total de água da
bacia superior que sua própria produção hídrica (PBAT, 2002). A produção de água para
abastecimento público estava em 2002 em 63,0 m³/s, dos quais 31,0 m³/s eram importados
da Bacia do Rio Piracicaba, localizada ao norte da Bacia do Alto Tietê. Outros 2,0 m³/s
eram provenientes de outras reversões menores dos rios Capivari e Guaratuba. Este
volume atende a 99% da população da bacia. A Bacia do Alto Tietê consome ainda 2,6
m³/s para irrigação. A demanda industrial é parcialmente atendida pela rede pública (15%
do total distribuído) e parte por abastecimento próprio através de captações e extração de
água subterrânea.
Atualmente, segundo CBH-AT/06 RS/2014 (Relatório de Situação dos Recursos Hídricos Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - UGRHI 06. Ano Base 2013), a Bacia do Alto Tietê
apresenta as seguintes vazões de disponibilidade hídrica superficial: Vazão média de 84
m³/s, Vazão mínima de 20 m³/s e Vazão Q95% de 31 m³/s (disponibilidade).

A FIGURA 7.2.5.2-4 apresenta a demanda de água para a UGRHI 6, destacando a
demanda do Sistema Cantareira com 31 m³/s.

7.2-92

50101-EV-RT003-0

FIGURA 7.2.5.2-4
DEMANDA DE ÁGUA PARA A UGRHI 6

Fonte: CBH-AT/06 RS/2014

Os principais usos observados na UGRHI 6 é de uso urbano e industrial, conforme
FIGURA 7.2.5.2-5.
FIGURA 7.2.5.2-5
PRINCIPAIS USO DE ÁGUA NA UGRHI 6

Fonte: CBH-AT/06 RS/2014
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O crescimento da demanda ocorre não somente pelo crescimento da população e dos
setores industriais, agrícola e de serviços, mas também pela necessidade de extensão da
rede distribuidora. De modo geral a demanda por água na UGRHI 6 é maior do que a
produção hídrica da própria UGRHI, conforme pode-se observar na FIGURA 7.2.5.2-6.
FIGURA 7.2.5.2-6
RELAÇÃO DE DEMANDA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO Q95%

Fonte: CBH-AT/06 RS/2014

A captação de água é realizada preferencialmente por água superficial, representando
mais de 85% das captações outorgadas, conforme pode-se observar na FIGURA 7.2.5.2-7.
FIGURA 7.2.5.2-7
VAZÃO TOTAL OUTROGADAS

Fonte: CBH-AT/06 RS/2014
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Sub-bacia Juqueri-Cantareira

O Distrito Juqueri-Cantareira é formado pelos municípios de Mairiporã, Franco da Rocha,
Francisco Morato e Caieiras e por parte dos territórios dos municípios de Cajamar,
Santana de Parnaíba, Nazaré Paulista e São Paulo.
Mesmo mantendo a mesma configuração da sub-bacia Juqueri-Cantareira, a abordagem
dos Distritos de Drenagem sugere a subdivisão do Distrito em Subdistritos de Drenagem
para a melhor gestão. Dessa forma, o Distrito Juqueri–Cantareira está subdivido nos
seguintes Subdistritos de Drenagem: Nazaré Paulista–Rio Juqueri; Mairiporã–Rio Juqueri;
Francisco Morato–Ribeirão Patara; Franco da Rocha–Rio Juqueri; Caieiras–Ribeirão
Cavalheiro; São Paulo–Rio Juqueri; Cajamar–Ribeirão dos Cristais.
Com uma área de 848,67 km², o Distrito Juqueri - Cantereira, possui a maior parte da sua
área composta por matas e por áreas de reflorestamento, ocupando respectivamente 35%
e 22%. Tal aspecto pode ser justificado pela presença da Serra da Cantareira, inserida em
uma importante área de proteção ambiental. A área urbanizada corresponde a menos de
8% da área do Distrito. O Distrito abriga parte da Reserva Florestal da Cantareira e o
Parque Florestal da Capital (Horto Florestal) que é uma área tombada localizada na Serra
da Cantareira, próxima da zona urbana de São Paulo, no bairro do Mandaqui. A Reserva
foi criada para a preservação dos mananciais, anteriormente à criação do Parque da
Cantareira. Possui importância ambiental e cultural, com bosques, locais para piqueniques
e práticas de esporte. Além dessa área, o Distrito abriga também a APRM Alto Juquery, a
APM Ribeirão dos Cristais, o Parque Estadual do Juqueri, a APA de Cajamar, parte da
APM Ribeirão Itaim, parte da APA Rios Piracicaba e Juqueri–Mirim.
Duas estruturas se encontram em operação no Distrito de Juqueri – Cantareira, no
município de Mairiporã, que são operadas e mantidas em conjunto pela SABESP e pelo
DAEE, conforme ilustra o QUADRO 7.2.5.2-3 e FIGURA 7.2.5.2-8. A Elevatória Santa Inês
é a maior estação de bombeamento da Sabesp, fazendo parte do Sistema Cantareira e
tem como função bombear as águas das represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e
Paiva Castro, que estão interligadas por túneis, para a represa Águas Claras, situada no
topo da Serra da Cantareira de onde a água é transferida por gravidade para a Estação de
Tratamento de Água do Guaraú.
Destaca-se que a elevatório Santa Inês visa conduzir as águas da barragem Paiva Castro
para o reservatório Águas Claras.
QUADRO 7.2.5.2-3
ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PRESENTES NO DISTRITO JUQUERI-CANTAREIRA
Estrutura

Tipo

Capacidade

Santa Inês

Elevatória

11 m³/s

Paiva Castro

Barragem

27600.00 m³
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Rio

Município

Rio Juqueri

Mariporã

Operação
Sabesp
DAEE
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FIGURA 7.2.5.2-8
ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA SUB BACIA JUQUERI CANTAREIRA E
RESERVATÓRIO ÁGUAS CLARAS
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Após a barragem Paulo de Paiva Castro a bacia do rio Juqueri, abrange territórios dos
municípios de Mairiporã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Santana
de Parnaíba e parte de São Paulo correspondente às Subprefeituras de Perus (Distritos de
Perus e Anhanguera) e de Pirituba (Distrito de Jaraguá).
A calha principal do rio Juqueri, a jusante da barragem Paulo de Paiva Castro cruza o
município de Franco da Rocha na direção leste/oeste, ladeando a SP-23. Nesse percurso,
a calha do rio Juqueri apresenta uma série de interferências como: a travessia de vias,
linhas de alta tensão e travessia da adutora.
Imediatamente a jusante do centro de Franco da Rocha, o rio Juqueri recebe as
contribuições da extensa bacia do rio Eusébio e seus afluentes: o córrego Tapera Grande
e o ribeirão Água Vermelha. Esta bacia se desenvolve em território muito acidentado e com
densa ocupação. Após este trecho o rio Juqueri sofre inflexão passando a correr em
direção nordeste/sudoeste, cruzando terrenos recobertos por vegetação nativa bastante
alterada, até atingir o centro urbano de Caieiras em que recebe as contribuições da bacia
do córrego dos Abreus, que se encontra densamente ocupada por bairros populares e
zonas industriais.
Em seguida, o rio Juqueri inflete para oeste e percorre a divisa dos municípios de Caieiras
e São Paulo em setores preservados, recebendo as contribuições das bacias do ribeirão
Perus e do afluente rio Juqueri que drenam as áreas urbanas dos distritos de Perus e
Pirituba, densamente ocupadas por usos industriais e residenciais populares. Destaca-se
que é na micro-bacia do ribeirão do Perus que o presente empreendimento está inserido.
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7.2.5.3

Recursos Hídricos da Área Diretamente Afetada e Entorno

A área do Projeto está inserida na micro-bacia do córrego Areião, o qual é afluente da
margem direita do ribeirão Perus que desagua no rio Juqueri. A micro bacia do Córrego
Areião pode ser observa na FIGURA 7.2.5.3-1. Nota-se na Figura, a montante do Projeto,
as nascentes do córrego Areião.
FIGURA 7.2.5.3-1
MICRO BACIA DO CÓRREGO AREIÃO
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O ribeirão Perus atravessa a região urbana do distrito de Perus, o que em ocasiões de
chuvas intensas ocorre seu transbordamento, alagando a região central do distrito.
Contudo, de acordo com o site da Prefeitura de São Paulo (http://www.prefeitura.sp.gov.br)
acessado em 30/09/2015), encontra-se em licitação o Projeto de controle de cheias do
Parque Linear do ribeirão Perus, córrego Areião e do Arujá. O objetivo deste projeto é
conter o problema das enchentes na região de Perus, em especial na região central do
bairro, com a implantação de 5 reservatórios para acomodação das águas das cheias,
obras de drenagem, construção de tuneis linner e canalização do córrego.
Para a operação da Pedreira Juruaçu foi necessária a realização de interferência
(canalização) no córrego Areião (córrego localizado à norte da Pedreira). Além disto
também foram construídas 4 barragens e necessário o desassoreamento do ponto de
descarte da barragem 4. Adicionalmente foram solicitadas 4 outorgas de captação de água
para a operação da mina, sendo 3 superficiais (16,2 m³/h) e 1 subterrânea (1,7 m³/h). As
interferências e pontos de captação provenientes da Pedreira Juruaçu são apresentadas
na FIGURA 7.2.5.3-2 e QUADRO 7.2.5.3-1. Destaca-se que o efluente gerado no refeitório
e sanitários são destinados a rede coletora da Sabesp.
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FIGURA 7.2.5.3-2
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO E INTERFERENCIA
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QUADRO 7.2.5.3-1
CAPTACÃO E INTERFERENCIAS NOS CURSOS D’ÁGUA
Atividade
Captação

de

Sigla
Água

Uso

Local

UTM

P1

Sanitário

Pedreira Embu

7410330/323270

CA1

Industrial

Afluente sem nome (córrego Areião)

7409900/324560

CA2

Industrial

Afluente sem nome (córrego Areião)

7410750/323020

CA3

Industrial

Afluente sem nome (córrego Areião)

7410080/323090

Barramento

BA1

Paisagístico

Afluente sem nome (córrego Areião)

7409090/324800

Barramento

BA2

Paisagístico

Afluente sem nome (córrego Areião)

7409090/324560

Barramento

BA3

Paisagístico

Afluente sem nome (córrego Areião)

7410750/323020

Barramento

BA4

Paisagístico

Afluente sem nome

7410750/323020

Retificação de Canal

RET 1

Melhoria

Afluente sem nome (córrego Areião)

7409940/324460

(Subterrânea)
Captação de Água
(Superficial)
Captação de Água
(Superficial)
Captação de Água
(Superficial)

de

Fluxo
Retificação de Canal

RET 1

Melhoria

7410260/232900
de

Afluente sem nome (córrego Areião)

Fluxo
Desassoreamento

DES 1

-

7410340/323750
7410800/323430

Afluente sem nome

7409970/322900

Fonte: Embu S.A, 2015

7.2.5.4

Qualidade das Águas

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais foram consultadas bibliografias
especificas, a saber Relatório de Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo
2014 (CETESB, 2015). E também foram realizadas campanhas para coleta de dados
primários, contemplando a sazonalidade da região.
7.2.5.4.1

Qualidade das Águas das Áreas de Influência Indireta e Direta

A Bacia do Alto Tietê sofreu, durante muitos anos com a falta de investimento nos sistemas
de coleta, transporte e tratamento dos esgotos sanitários. Como consequência, a
degradação da qualidade dos corpos de água superficial que cruzam as zonas urbanas da
RMSP atingiu níveis críticos (CBH-AT/06 RS/2014). Somente na última década é que se
iniciaram investimentos nos sistemas de tratamento e ampliação dos sistemas de coleta,
sendo que atualmente a região conta com 65% dos esgotos coletados e, destes, 32% são
tratados.
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A Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6) monitora sistematicamente a qualidade das águas de sua
bacia, contando com 67 pontos de monitoramento da CETESB. Nas áreas de influência do
empreendimento não há nenhum ponto sendo monitorado pela Cetesb, contudo foram
selecionados os pontos mais próximos para análise, a FIGURA 7.2.5.4.1-1 apresenta a
localização dos pontos e a classificação dos corpos d’água.
FIGURA 7.2.5.4.1-1
PONTOS DE MONITORAMENTO CETESB

Fonte: CBH-AT/06 RS/2014

Os pontos analisados referem-se à 2 pontos nos reservatórios Paiva Castro e Águas
Claras, sendo estes pontos de captação de água, e de 2 pontos localizados no rio Juqueri.
Para estes pontos foram calculados alguns índices de qualidade d’água, sendo que no
QUADRO 7.2.5.4.1-1 é apresentada dos índices do ano de 2014.
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QUADRO 7.2.5.4.1-1
INDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA OS PONTOS ANALISADOS

Ponto

Media 2014

Corpo hídrico

JQRI 03300

Juqueri

JQRI 03800

Juqueri

ACLA 00500

Reservatório Águas Claras

JQJU 00900

Reservatório Paiva Castro

IQA

IAP

30

-

IET

IVA

Ruim
17

-

Péssimo
87

86

49

2,5

Ótimo

Ótimo

Oligotrófico

Ótima

84

77

51

3

Ótimo

Boa

Oligotrófico

Boa

IQA – Índice de qualidade das águas
IAP - Índice de qualidade das águas para fins de abastecimento público
IET – Índice de estado trófico
IVA - Índice de qualidade de água para proteção da Vida Aquática
Fonte: CETESB, 2015

Conforme o Quadro acima, a qualidade das aguas no rio Juqueri encontra-se de ruim a
péssima, fato já observado nos principais rios da RMSP. Já a qualidade das águas dos
reservatórios, que são utilizados para abastecimento público, é de boa a ótima,
representando uma boa qualidade para consumo.
7.2.5.4.2

Qualidade das Águas da Área Diretamente Afetada e Entorno

Para a avaliação da qualidade das águas no entorno da Pedreira Juruaçu foram realizadas
duas campanhas de coleta e análise de água superficial, sendo em agosto de 2014 e
fevereiro de 2015.
A seleção dos pontos de monitoramento considerou as atividades de operação da Pedreira
Juruaçu, sendo que 2 pontos estão localizados no córrego Areião (porção norte da
Pedreira), montante e dentro do empreendimento e 1 ponto em um córrego sem nome
localizado a jusante do empreendimento, destaca-se que não foi possível chegar no ponto
a montante do córrego sem nome pois encontra-se em outra propriedade, não tendo sido
autorizada a entrada.
A FIGURA 7.2.5.4.2-1 apresenta a localização destes pontos e as FOTOS 7.2.5.4.2-1 a 6
ilustram os pontos amostrais.
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FIGURA 7.2.5.4.2-1
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO
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FOTOS 7.2.5.4.2-1: Ponto 1 – 1ª e 2ª campanha, respectivamente

FOTOS 7.2.5.4.2-2: Ponto 2 – 1ª e 2ª campanha, respectivamente

FOTOS 7.2.5.4.2-3: Ponto 3– 1ª e 2ª campanha, respectivamente

As coletas foram realizadas de acordo com os procedimentos e padrões indicados pela
NBR 9898 (ABNT, 1987), pelo Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água –
CETESB, e encaminhadas para o Laboratório da Bioagri, laboratório creditado pela ISO
17025.
As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the
Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável),
A metodologia especifica de análise encontra-se discriminada no Laudo Laboratorial da
Bioagri no ANEXO C1-3.
Os resultados das análises são apresentados no QUADRO 7.2.5.4.2-1.
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QUADRO 7.2.5.4.2-1
RESULTADOS DAS CAMPANHAS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA
CAMPANHA 1

CAMPANHA 2

(Agosto/2014)

(Fevereiro/2015))

PARÂMETROS
P. 1

P. 2

P. 3

P. 1

P. 2

P. 3

CONAMA
357/05

Ferro mg/L

0,239

0,703

0,551

0,443

0,296

0,209

0,3

Alumínio mg/L

0,24

1,01

0,074

0,616

0,41

0,071

0,1

Fósforo Total mg/L

0,27

0,12

0,04

0,1

0,02

0,04

0,025 - 0,1

Nitrato (como N) mg/L

< 0,1

0,29

0,28

<0,1

<0,1

0,42

10

Nitrito (como N) mg/L

< 0,02

< 0,02

0,06

<0,02

<0,02

0,3

1

Nitrogênio Amoniacal mg/L

< 0,1

< 0,1

0,778

<0,1

<0,1

<0,1

3,7

Sulfeto mg/L

< 0,05

< 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,002

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L

11

37

180

73

30

239

500

Sólidos Suspensos Totais mg/L

<5

<5

<5

14

5

13

-

Sólidos Totais mg/L

12

28

185

91

38

255

-

84

12

113

9

291

135

1000

Coliformes Totais NMP/100mL

365

687

200

18.420

7270

16160

Cor CU

<5

6,93

<5

19,3

9,04

5,88

75

Óleos e Graxas mg/L

< 10

<5

<5

<5

<5

<5

Ausente

DBO mg/L

<3

<3

<2

<3

<3

<3

<5

DQO mg/L

9,7

6,7

14

7,5

<5

16

-

pH

5,8

6

7,1

6,7

6,8

7,8

Temperatura ºC

15,3

16,3

25,3

21,54

22,6

26,9

-

Oxigênio Dissolvido mg/l

5,1

4,9

5,2

3,49

2,36

3,25

>5

Condutividade

110

115

68

149

69

411

-

Coliformes Termotolerantes
(E. coli) NMP/100mL

6

9

Antes de iniciar a discussão a respeito dos resultados das análises é importante enfatizar
que o ano de 2014 e 2015 apresentou um regime hidrológico atípico com grande período
de escassez na região de São Paulo e principalmente no sistema Cantareira. Os dados de
precipitação da estação Meteorológica Mirante de Santana (FIGURA 7.2.5.4.2-2),
apresenta a precipitação ocorridas nos 2 últimos anos e da média do período de 20032013.
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FIGURA 7.2.5.4.2-2
PRECIPITAÇÃO MÉDIA DE 2003-2013 E 2014-2015.
350
300
250
200
150
100
50
0

Precipitação 2014-2015

Precipitação média 2003-2013

Fonte: Inmet, 2015

Nota-se que no período de seca (inverno) de 2014, nos meses de junho e outubro, choveu
apenas 59mm, sendo que na média de 2003-2013 choveu 139mm. Esta escassez
diminuindo consideravelmente as vazões dos rios e lagos/reservatórios da região.
A primeira campanha de monitoramento ocorreu em agosto de 2014, período que
apresentava uma precipitação abaixo do normal para a época. Já a segunda campanha
ocorreu em fevereiro de 2015, período de maior precipitação, contudo, devido a escassez
observada nos meses anteriores, estas chuvas não conseguiram recuperar as vazões e
níveis dos reservatórios.
Na primeira campanha os parâmetros de alumínio, ferro, fosforo e pH encontraram-se em
pelo menos 1 ponto fora dos padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/05.
Nota-se que alumínio e ferro são elementos encontrados naturalmente na natureza.
Já o parâmetro fósforo, encontrado no P1 (localizado a montante do empreendimento)
pode ser explicado pelo ambiente lótico e pela alta concentração de materiais orgânicos na
lagoa (folhas e galhos), destaca-se que este ponto não recebe efluente de nenhuma
atividade mineral/industrial/sanitária. Neste ponto também se observa o valor de pH
relativamente baixo (5,8) o que também favorece a alta concentração de fósforo na água.
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A segunda campanha apresentou os parâmetros Alumínio, Ferro e Oxigênio dissolvido em
desacordo com a Resolução Conama nº 357/05. Nota-se também nesta campanha a
concentração elevada de Coliformes Totais em todos os pontos, bem acima da primeira
campanha.
Os valores baixos de oxigênio dissolvido podem estar relacionados com a alta presença de
coliformes totais, os quais indicam a presença de bactérias presentes em decomposição
de matéria orgânica, não estando diretamente relacionada com coliformes fecais. Já os
parâmetros alumínio e ferro são encontrados naturalmente na água.
7.2.6

Hidrogeologia

As áreas de influência do empreendimento estão inseridas e apenas 1 tipo de aquífero,
sendo o aquífero cristalino, cuja permeabilidade se dá por descontinuidades rúpteis/falhas
e fissuras nas rochas, isto de acordo com o Mapa das Águas Subterrâneas do Estado de
São Paulo, escala 1: 1.000.000 (DAEE et al., 2005).
Sendo assim este tema será abordado conjuntamente para todas as áreas de influência,
sendo abaixo detalhado os parâmetros hidrogeológicos da área da Pedreira e seu entorno.
7.2.6.1

Procedimentos Metodológicos

Neste item é apresentada a descrição dos procedimentos metodológicos adotados para a
elaboração do presente diagnóstico.
Para elaboração do presente diagnóstico foi utilizado, preferencialmente os dados oriundos
do Relatório de Modelo matemático de fluxo da água subterrânea, definição de áreas de
proteção dos poços tubulares e análise da influência do rebaixamento do aquífero na área
da cava e sua inferência no entorno da mina, apresentado no ANEXO B8.
7.2.6.2

Hidrogeologia das Áreas de Influência

O Sistema Aquífero Cristalino é constituído por rochas pré-cambrianas, que correspondem
a rochas metamórficas (gnaisses, xistos, quartzitos, entre outras) e rochas ígneas (granitos
maciços e foliados), sendo também denominado de Aquífero Pré-Cambriano.
Esse sistema caracteriza-se, do ponto de vista hidrogeológico, por sua abrangência
regional e pelo caráter fissurado, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico, comportandose eventualmente como aquífero livre a semiconfinado.
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Destaca-se ainda que o Sistema Aquífero Cristalino pode ainda armazenar água em suas
camadas intemperizadas, que recobrem a rocha sã. Essas camadas, muitas vezes
saturadas, podem atingir dezenas de metros e conformar boas unidades aquíferas,
sobretudo em poços tubulares mistos ou rasos escavados.
Na AII e AID o Aquífero Cristalino é composto pelas rochas arqueano-proterozóicas do
embasamento cristalino, representadas pela Suíte granítica e pelas rochas metamórficas
do Grupo São Roque (PSs).
Para a caracterização do arcabouço geológico local foram utilizadas:
•
•

Perfis dos poços profundos da área do empreendimento e poços de observação
instalados na Pedreira;
Boletins de perfuração de poços tubulares profundos no entorno da área de interesse,
com profundidades variando de 64 a 262 metros (CPRM, SIAGAS http://www.cprm.sp.gov.br, consulta realizada em Jan/2016). A localização dos poços
é apresentada na FIGURA 7.2.6.2-1.
FIGURA 7.2.6.2-1
LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS CADASTRADOS
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O QUADRO 7.2.6.2-1 apresenta as características gerais de alguns poços profundos
cadastrados.
QUADRO 7.2.6.2-1
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

Poço (n.
SIAGAS)

Distância em
relação à EMBU
(m)

Cota

Qs

Profundidade

(m)

(m3/h/m)

(m)

Nível

Nível

estático

dinâmico

(m)

(m)

Vazão
(m3/h)

9229

840

779

0,051

150

27,0

80,0

2,7

25

1.450

790

0,39

200

50,2

103,5

20,0

26

1.470

795

0,34

180

27,69

81,1

20,5

9228

2.250

-

0,052

120

23,0

48,0

1,3

20

2.600

805

0,028

300

44,1

188,8

4,0

9235

2.723

794

0,35

61

2,0

30,0

10,0

19

3.182

-

0,091

124

4,0

70,0

6,0

9422

3.460

818

0,001

227

33,5

185,0

0,2

Fonte: CPRM, SIAGAS -http://www.cprm.sp.gov.br

A partir das informações litológicas e estratigráficas que constam nos boletins
perfuração dos poços tubulares profundos foi possível observar que a área de estudo
encontra sobre pacote rocha fraturada espesso, superiores à 227 metros. A espessura
material inconsolidado ou manto de alteração pode variar de aflorante a 58 metros
profundidade.

de
se
de
de

Para se estimar a recarga subterrânea foram utilizados os dados climatológicos históricos
(ano de 2009 a 2013) disponibilizados pelo Centro Integrado de Informações
Agrometereológicas do Estado de São Paulo, referentes à cidade de São Paulo
(http://ciiagro.iac.sp.gov.br/).
Os aspectos climáticos como precipitação pluviométrica, obtiveram média anual de
1.693,70 mm, sendo a menor média obtida em 2013 com 1.230,0 mm e a maior média em
2009 com 2.032,3 mm, a evapotranspiração anual média foi estimada em 984,80 mm.
Para obter o valor médio da recarga subterrânea ao longo dos cinco anos de dados
disponíveis, estimou-se uma taxa de escoamento superficial máxima e mínima variando de
50 e 80% (industrial light 0.50%-0.80%, Fetter, C.W., 2001). Portanto, o valor estimado da
recarga na área pode variar entre 141,78 a 354,45 mm/ano. Destaca-se que os cálculos
estão disponíveis no ANEXO B8.
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7.2.6.2.1

Teste de Bombeamento

Com o objetivo de caracterizar hidraulicamente o aquífero que ocorre na área de interesse,
foi desenvolvido em campo um teste de bombeamento de 48 h no poço tubular profundo
da Pedreira Juruaçu (PT), com vazão constante de 2,15m3/h.
O teste de bombeamento foi realizado a partir da extração de volumes de água no poço PT
e o monitoramento dos potenciais rebaixamentos nos poços de monitoramento (PO-01, 02
e 03), localizados a 5,3 m, 11,3 m e 19,3 m do PT, respectivamente. Os poços foram
instalados no aquífero granular superior, interface manto de intemperismo/rocha. Como
observado o rebaixamento mais significativo foi de 65 cm registrado no poço de
observação PO-01, após 48hs de bombeamento constante no PT, com a vazão média de
2,15m3/h. O ponto de observação PO-02 apresentou um rebaixamento de 40 cm e o PO03 de 10,0 cm. Cabe destacar que o poço PT tem sua secção filtração posicionada a 80
metros de profundidade. O rebaixamento máximo obtido de 65,0 cm demonstra que o
bombeamento induzido no PT-MINA causa reduzido efeito de perda de carga no aquífero
granular superior, ou seja, o aquífero fraturado possui característica confinante.
O QUADRO 7.2.6.2.1-1 apresenta os principais resultados obtidos para os parâmetros
hidráulicos no tratamento dos dados do teste de bombeamento.
QUADRO 7.2.6.2.1-1
CARACTERÍSTICAS HIDRAULICAS DOS POÇOS ENSAIADOS

Análise

Métodos Tratamento
Aq. Fraturado

Poço

T [m²/d]

K [m/d]

S

Cooper e Jacob I_PT

Cooper & Jacob I

PT

1,01 × 100

3,35 × 10-3

1,68 × 10-2

Theis_PT

Theis

PT

9,87 × 10-1 3,29 × 10-3

9,85 × 10-3

Theis e Jacob_PT

Theis with Jacob Correction

PT

9,99 × 10-1 3,33 × 10-3

1,64 × 10-2

Hantush _PT

Hantush

PT

9,99 × 10-1 3,33 × 10-3

1,50 × 10-4

Moench Fracture Flow

PT

6,71 × 10-1 2,24 × 10-3

8,49 × 10-2

THEIS_PObs

Theis with Jacob Correction

PO-01

2,56 × 101

8,53 × 10-2

6,57 × 10-2

THEIS_PObs

Theis with Jacob Correction

PO-02

2,56 × 101

8,53 × 10-2

1,95 × 10-2

THEIS_PObs

Theis with Jacob Correction

PO-03

2,56 × 101

8,53 × 10-2

6,57 × 10-2

Boulton_PObs

Boulton

PO-01

2,44 × 101

8,12 × 10-2

1,00 × 10-1

Boulton_PObs

Boulton

PO-02

2,56 × 101

8,53 × 10-2

2,09 × 10-2

Boulton_PObs

Boulton

PO-03

3,28 × 101

1,09 × 10-1

5,18 × 10-2

Moench Fracture
Flow_PT
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Análise
Double Porosity _PT
e Pobs
Double Porosity _PT
e Pobs
Double Porosity _PT
e Pobs
Double Porosity _PT
e Pobs

Métodos Tratamento
Aq. Fraturado

Poço

T [m²/d]

K [m/d]

S

4,44 × 10-1 1,48 × 10-3

4,38 × 10-2

PO-01

2,87 × 101

9,56 × 10-2

2,86 × 10-2

Double Porosity

PO-02

3,84 × 101

1,28 × 10-1

5,77 × 10-3

Double Porosity

PO-03

2,56 × 101

8,53 × 10-2

2,92 × 10-2

1,72 × 101

5,72 × 10-2

3,73 × 10-2

Double Porosity

PT

Double Porosity

Médias

De forma a entender a distribuição dos parâmetros hidráulicos na região e relaciona-los à
elementos estruturais e fatores de escala, foram obtidas e compiladas as informações dos
poços tubulares disponíveis.
As vazões específicas são baixas na região e proximidades da cava da mina, compatíveis
a estudos regionais (granitos), na área avaliada de 0,15m3/h/m (mediana). Nos estudos
regionais, 80% dos dados concentram-se na classe de vazões especificas da ordem de
0,14m3/h/m. DAEE/IGSMA/IPT/CPRM (2005).
Os poços tubulares que apresentam as maiores vazões no granito estão locados a
Nordeste da cava da mina, com a distância mínima de 1.450 metros e correspondem aos
poços 3500030025, 3500030026 e 9901299, com vazões de 20,9, 20,5 e 18 m3/h,
respectivamente.
Na área da mina as vazões específicas tendem a ser baixas, não associadas às juntas ou
aos lineamentos de alta condutividade, fato esse que implicaria em influência demasiada
em poços de lineamento ou juntas.
Como constatado os picos de vazão supracitados constituem contexto hidrogeológico
específico, provavelmente muito mais relacionáveis à proximidade a lineamentos na
direção NW, proximidade à intersecção de lineamento e posicionamento geomorfológico
de fundo de vale (compartimento topográfico).
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Adicionalmente, também foi verificada a potencial correlação da espessura do manto de
alteração e vazões específicas disponíveis. Apesar de restritos, o número de dados de
espessura de manto, não foi observada uma relação direta com a produtividade dos poços
disponíveis. Usualmente cerca de 11,8% dos casos a primeira entrada de água se localiza
no saprólito e 88,2%dos casos a primeira estrada de água se localiza na rocha fresca
saturada. (MENEGASSE, 1991).
A partir dos dados de lineamento e fraturamento da região foi possível notar que poços
com maiores vazões específicas (maiores que 0,08m3/h/m) estão associados à
lineamentos NW. Segundo literatura especializada a correspondência entre lineamentos e
a produtividade de poços, principalmente no caso de rochas cristalinas com valores de
vazão específica superiores a 0,5m3/h/m, refletem a intersecção de lineamentos, indicando
conectividade. No caso estudado as vazões obtidas sugerem este efeito com valores
máximos de 0,3m3/h/m (poços 26 e 25 SIAGAS).
As produções maiores associadas aos vales, parecem ser devidas ao fato destes serem
altamente correlacionáveis à presença de lineamentos e a fraturas/descontinuidades. Além
disso, no compartimento vale, os níveis estáticos são mais elevados e as fraturas, que
estão por ventura presentes, encontram-se completamente saturadas.
Quanto ao potencial de percolação de água nas fraturas observou-se que não há uma
separação clara na direção de fraturamento, já que tanto as permeáveis, como as não
permeáveis encontram-se no trends principais de planos mergulhando para NW e SE. Este
trend principal, onde se encontram a maioria das fraturas, é sem dúvida o que mais
favorece a percolação de águas no sistema devido a sua abundancia, presença de
material diaclasado e minerais intemperizados. Inclusive foi observado em campo uma
fratura com percolação de água, e esta apresentava a atitude do mergulho para
120W/55W (ou seja, mergulhando para SE).
7.2.6.2.2

Fluxo de Água Subterrânea

Os sentidos de fluxo da água subterrânea são apresentados pelo modelo MODFLOW por
meio dos mapas potenciométrico.
A FIGURA 7.2.6.2.2-1 representa a potenciometria geral da área estudada, observada a
partir da primeira camada. Observa-se um padrão geral de fluxo concordante com a
geomorfologia local, cargas elevadas nos topos de morros/serra a Leste; e drenagens a
Oeste. As porções de serra a leste são preferencialmente área de recarga. A vertente onde
está localizada a cava da mina constitui uma área de transferência de fluxo para a
descarga local na drenagem localizada diretamente a Oeste do empreendimento.
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FIGURA 7.2.6.2.2-1
MAPA POTENCIOMÉTRICO
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A velocidade da água subterrânea na área pode variar em função das diferentes litologias
existentes na área, entre 3,5E-4 a 8E-5cm/s.
7.2.6.2.3

Caminhamento de Partículas

Utilizando a interface do programa MODPATH do USGS pelo Visual MODFLOW, foi
possível simular o transporte advectivo de partículas, tanto no sentido concordante ao
fluxo, como no sentido reverso. Esta técnica de modelagem é chamada de “rastreamento
de partículas” e é muito utilizada para desenho de sistemas de remediação, pois simula o
principal processo hidrodinâmico de transporte de contaminantes (advecção) sem as
incertezas inerentes aos demais processos – dispersão, adsorção e decaimento; ou seja,
admite-se uma condição conservadora.
As simulações desenvolvidas foram realizadas em regime estacionário (steady-state)
assumindo que todos os dados de entrada são fixos no tempo.
Com o objetivo de identificar as áreas as zonas de contribuição dos poços (ZOCs) dos
poços tubulares profundos do entorno da mina, foram lançadas partículas de
caminhamento reverso, ou retrocaminhamento, a partir do fluxo modelado, em condição de
bombeamento induzido (vazões estabilizadas dos poços mapeados no entorno).
A FIGURA 7.2.6.2.3-1 apresenta as rotas de caminhamento reverso a partir dos poços
tubulares do entorno da área da mina. As rotas indicam as áreas de montante unidade e
respectivas zonas de contribuição de cada poço de monitoramento.
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FIGURA 7.2.6.2.3-1
CAMINHAMENTO REVERSO (ZOCS - MAGENTA) E RAIOS FIXOS ARBITRÁRIOS
CALCULADOS (AMARELO)

Fonte: Hidroplan, 2016

Como pode ser observado as zonas de influência dos poços do entorno da mina não há
intersecção de rotas de caminhamento reverso (ZOCs) ou raios de proteção fixos que
interceptam a cava da mina (tempo Infinito). Mesmo deformando a condutividade hidráulica
no sentido dos lineamentos identificados na região dos poços tubulares profundos (n.
SIAGAS 25 e 26) a área da cava não é influenciada, pois a direção predominante dos
lineamentos e fraturas abertas no poço (PT) da mina se demonstraram distintas.
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7.2.6.2.4

Qualidade

De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São
Paulo, publicado pela CETESB (2013), o Aquífero Pré-Cambriano é um aquífero fraturado
que aflora na porção leste do Estado, cobrindo uma área de aproximadamente 57.000 km²,
correspondente a parte das UGRHI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 14, onde estão instalados
grandes centros urbanos como as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e
Sorocaba. É constituído por rochas pré-cambrianas (Cristalino) denominadas de ígneas e
metamórficas tais como, granitos, gnaisses, mármores, filitos, xistos, etc.
O potencial hídrico destas rochas é limitado à ocorrência de camadas de rochas alteradas
e de zonas de fissura, que propiciam a percolação e acúmulo da água subterrânea, o que
resulta em grande variação das condições de produção com valores extremos entre 0 e 50
m³ h-1, com média de 7 m³ h-1.
De modo geral, as águas desse aquífero são pouco salinizadas e apresentam as menores
temperaturas dentre os aquíferos monitorados. Verifica-se pontos com concentrações
elevadas de sulfato, fluoreto e sódio
Esse aquífero apresenta o maior número de parâmetros com resultados desconformes,
quando comparado aos demais aquíferos. São encontradas concentrações elevadas para
alumínio, arsênio, chumbo, ferro, fluoreto, manganês, nitrato e zinco. Não se pode atribuir
exclusivamente essas concentrações às características geológicas, contudo esta
apresenta grande influência.
No ano de 2015 (10/03/2015) foi realizada uma análise de qualidade de água no poço de
abastecimento localizado na Pedreira Juruaçu. A coleta e análise da amostra foi realizada
pelo laboratório Bromatolab Análises Em Alimentos LTDA, onde coletou-se a água brita na
saída do poço. O resultado desta campanha é apresentado no QUADRO 7.2.6.2.4.
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QUADRO 7.2.6.2.4-1
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – POÇO DE ABASTECIMENTO

Parâmetro

Resultado

VMP

Unidade

Limite de
Detecção

Coliformes Totais

Ausente/100ml Ausência/100ml

UFC

1

Escherichia coli

Ausente/100ml Ausência/100ml

UFC

1

Contagem de bactérias

6 UFC/ml

500/ml

UFC

1

Antimônio

<0,004

0,005

mg/L

0,004

Arsênio

<0,0006

0,01

mg/L

0,0006

Bário

<0,06

0,7

mg/L

0,06

Cádmio

<0,005

0,005

mg/L

0,005

Chumbo

<0,0102

0,01

mg/L

0,0102

Cianeto

<0,005

0,07

mg/L

0,005

Cobre

<0,02

2

mg/L

0,02

Cromo

0,03

0,05

mg/L

0,02

Fluoreto

0,13

1,5

mg/L

0,1

Níquel

<0,01

0,07

mg/L

0,01

Urânio

<0,02

0,03

mg/L

0,01

Nitrato (como N)

0,08

10

mg/L

0,02

Nitrito (como N)

<0,002

1

mg/L

0,002

Selênio Menor

<0,001

0,01

mg/L

0,001

<0,2

0,5

µg/L

0,2

<1

5

µg/L

1

Benzo(a)pireno

<0,5

0,7

µg/L

0,5

Cloreto de Vinila

<1

2

µg/L

1

Di(2-Etilhexil) Ftalato

<4

8

µg/L

4

1,2 Dicloroetano

<1

10

µg/L

1

1,1 Dicloroeteno

<1

20

µg/L

1

1,2 Dicloroeteno (cis+trans)

<1

50

µg/L

1

Diclorometano

<1

20

µg/L

1

Estireno

<2

20

µg/L

2

Pentaclorofenol

<2

9

µg/L

2

Tetracloreto de Carbono

<2

4

µg/L

2

Tetracloroeteno

<2

40

µg/L

2

Triclorobenzeno

<1

20

µg/L

1

Tricloroeteno

<2

20

µg/L

2

2,4-D + 2,4,5 T

<5

30

µg/L

5

Alaclor

<2

20

µg/L

2

<5

10

µg/L

5

heterotróficas

Acrilamida
Benzeno

Aldicarbe+Aldicarbesulfona+Al
dicarbesulfóxido
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Parâmetro

Limite de

Resultado

VMP

Unidade

<0,01

0,03

µg/L

0,01

Atrazina

<1

2

µg/L

1

Carbofuran

<5

7

µg/L

5

<0,2

0,2

µg/L

0,2

DDT-DDD-DDE

<1

1

µg/L

1

Diuron

<5

90

µg/L

5

Endrin

<0,5

0,6

µg/L

0,5

Glifosato

<8

500

µg/L

8

Lindano (g-HCH)

<1

2

µg/L

1

Mancozebe

<22

180

µg/L

22

Metamidofós

<8

12

µg/L

8

Metolacloro

<2

10

µg/L

2

Molinato

<2

6

µg/L

2

Parationa Metílica

<8

9

µg/L

8

Pendimetalina

<2

20

µg/L

2

Permetrina

<2

20

µg/L

2

Profenofos

<8

60

µg/L

8

Simazina

<2

2

µg/L

2

Tebuconazol

<8

180

µg/L

8

Terbufos

<1

1,2

µg/L

1

Trifluralina

<2

20

µg/L

2

Carbendazim+benomil

<5

120

µg/L

5

Clorpirifós+Clorpirifós-oxon

<5

30

µg/L

5

Endossulfan(Alfa, Beta, e Sais)

<5

20

µg/L

5

<0,148

0,2

mg/L

0,148

<0,1

1,5

mg/L

0,1

Cloreto

7

250

mg/L

0,5

Cor aparente

14

15

uH

1

1,2 Diclorobenzeno

<0,002

0,01

mg/L

0,002

1,4 Diclorobenzeno

<0,002

0,03

mg/L

0,002

Dureza Total

22

500

mg/L

0,5

Etilbenzeno

<0,002

0,2

mg/L

0,002

Ferro

0,039

0,3

mg/L

0,0131

Odor

Não objetável

6(4)

Intensidade

-

Gosto

Não objetável

6(4)

Intensidade

-

0,021

0,1

mg/L

0,014

Mercúrio

<0,0005

0,001

mg/L

0,0005

Monoclorobenzeno

<0,002

0,12

mg/L

0,002

6,07

200

mg/L

0,0012

33

1000

mg/L

2

Aldrin e Dieldrin

Clordano(Isômeros)

Alumínio
Amônia (como NH3)

Manganês

Sódio
Sólidos dissolvidos totais
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Parâmetro

Limite de

Resultado

VMP

Unidade

<2

250

mg/L

2

Sulfeto de Hidrogênio

<0,002

0,1

mg/L

0,002

Surfactantes

0,053

0,5

mg/L

0,002

Tolueno

<0,002

0,17

mg/L

0,002

Turbidez

4,1

5

uT

0,1

Zinco

0,023

5

mg/L

0,0154

Xileno

<0,002

0,3

mg/L

0,002

Sulfato

Detecção

VMP - Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011

De acordo com o laudo analítico do laboratório (ANEXO C1-4) e QUADRO 7.2.6.2.4-1
todos os parâmetros estão em conformidade com a Portaria 2.914/11 do Ministério da
Saúde (Padrão Microbiológico, Substâncias Químicas que Representam Risco á Saúde e
Organolépticos de Potabilidade), a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
7.2.7

Áreas Contaminadas

Neste item será apresentada de forma concisa a avaliação ambiental preliminar para áreas
contaminadas, sendo que o relatório na integra se encontra no ANEXO C1-5.
Foi realizado, em julho de 2015, no site da Pedreira Juruaçu uma Avaliação Ambiental
Preliminar com base na Norma ABNT NBR 15.515-1:2011, denominada “Passivo
ambiental em solo e água subterrânea, Parte 1: Avaliação Preliminar”. Nesta avaliação
ainda foram incluídas pesquisas em base de dados, revisão de dados históricos, inspeção
de campo em áreas acessíveis, revisão de documentos relevantes disponibilizados para
Embu S.A e entrevista com o representante do Site.
A presente Avaliação Ambiental Preliminar visou atender ao item 10.1.9, constante do
Parecer Técnico nº 442/14/IE, Processo CETESB 193/2014. O referido Parecer Técnico
define o Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, para fins da ampliação das atividades
de exploração de areia, argila e granito na área da Pedreira Juruaçu.
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A área de ampliação está em acordo com a área total de concessão de lavra, definida
junto ao DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral) pelas seis poligonais
referentes aos Processos nº 820051/1983, 820054/1983, 820980/1984, 820612/1990,
820213/1991 e 821209/2011, totalizando cerca de 823 hectares. A área de ampliação das
atividades de lavra insere-se nas poligonais de nº 820051/1983, 820054/1983,
820980/1984, 820612/1990 e 820213/1991.
As seguintes atividades foram conduzidas na Avaliação Ambiental Preliminar:









Entrevista com representante do Site;
Revisão dos dados ambientais estaduais e municipais, além de registros históricos
disponíveis;
Revisão dos dados da propriedade e do uso e ocupação do solo no Site e em seu
entorno;
Inspeção de campo e de registros documentados no Site;
Revisão de uso e armazenamento de substâncias químicas e registros de
vazamentos;
Revisão do manuseio, estocagem e práticas de disposição dos resíduos realizadas
no Site;
Revisão das emissões atmosféricas e descargas de efluentes líquidos; e
Revisão dos equipamentos que apresentem potencial presença de bifenilas
policloradas (PCB) e Freon.

A Pedreira Juruaçu possui área total de 1.843217,01 m2, sendo 936,56 m2 de área
construída, incluindo as seguintes edificações:














Bloco 01 (Guarita de acesso à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 16.850),
atualmente desativado;
Bloco 02 (Cabine Elétrica 1ª);
Bloco 03 (Vestiários);
Bloco 04 (Vestiários, Refeitório, Dispensa e Cozinha);
Bloco 05 (Gerador 1);
Nas proximidades do Bloco 04, no sentido sul, uma área de proteção cercada,
contendo o poço tubular de abastecimento de água e 2 caixas d’água de 10.000 litros
cada, construída em anéis de concreto;
Vizinhos à célula contendo o poço tubular, áreas ao ar livre (estacionamento para
veículos leves e pesados e área das bacias de sedimentação, construídas em
concreto;
Bloco 06 Térreo (Ambulatório, Segurança e Sala de Treinamento) e Superior
(Escritórios e Sala de Reunião);
Usina de Solos, área de atividade ao ar livre à oeste do Bloco 06;
Bloco 07 (Gerador 3);
Bloco 08 (Gerador 2);

7.2-121

50101-EV-RT003-0






















Bloco 09 (Box do Compressor e Depósito de Materiais diversos dispostos em células
individuais, tais como partes automotivas, garrafas de gases acetileno e oxigênio
para solda, entre outros);
Bloco 10 (Depósito de Materiais Impregnados com óleo e outros resíduos perigosos);
Bloco 11 Térreo (Almoxarifado, Oficina de Veículos e Escritório) e Superior
(Recepção, Escritórios, Sala de Reunião, Banheiros e Cafeteria);
Bloco 12 (Caixa Separadora Água-Óleo – SAO);
Bloco 13 (Lavagem de Caminhões, Lubrificação, Depósito de Lubrificantes, Tanque
de Armazenamento Aéreo e Pista de Abastecimento);
Bloco 14 (Cabine Elétrica 2ª) na área da Usina de Areia;
Bloco 15 (Casa de Máquinas) na área da Usina de Areia;
Bloco 16 (Laboratório, Cabine Elétrica 2ª e Sala de Comando) na área da Usina de
Areia;
Bloco 17 (Cabine Telefônica) na área da Usina de Areia;
Bloco 18 (Cabine Elétrica 2ª), área da Rebritagem;
Bloco 19 (Vestiários e Cabine Elétrica 2ª), área da Rebritagem;
Bloco 20 (Box do Compressor e Cabine Elétrica 2ª), área da Rebritagem;
Bloco 21 (Escritório da Elétrica), área da Rebritagem;
Bloco 22 Britagem Primária (Sala de Manutenção da Perfuratriz, Sala do Compressor
e Depósito de materiais diversos), área da Britagem primária;
Bloco 23 Britagem Primária (Banheiros e Depósito de materiais diversos), área da
Britagem primária;
Bloco 24 (Cabine Elétrica 1ª), área da Britagem primária;
Junto à área de lavra (limite oeste), tem-se uma estrutura formada por britadores
(primário/secundários), esteiras e pilhas de pedra britada em sequência (denominada
Linha Amarela – produtos de uso mais nobre) e, em paralelo, um britador para
processamento de material mais heterogêneo proveniente do decapeamento
(denominado Linha Azul – produtos menos nobres);
Pátios e áreas de movimentação e vias de tráfego de máquinas e veículos em geral.

Em geral, as edificações existentes são construídas em alvenaria com tijolos de concreto,
piso de concreto liso nas áreas internas (depósitos, manutenção, salas de escritório,
refeitório, etc.) e dotadas de coberturas com telhas de amianto suportadas por estruturas
metálicas.
As áreas de atividade ao ar livre, que correspondem a 262.923,11 m2, incluem os estágios
de redução granulométrica do minério (rocha granítica), através do emprego de
equipamentos tais como britadores, correias transportadoras, peneiras, transportadores
helicoidais, alimentadores, bombas de recalque de água (circuito fechado), peneiras e silos
de armazenagem, entre outros. As áreas de armazenamento de produto (a céu aberto)
estão dispostas ao longo dos diversos estágios de redução granulométrica, ao longo da
encosta sobre a qual se desenvolvem as operações.
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Após a análise dos dados obtidos e da inspeção de campo, foi elaborado o modelo
conceitual do Site, com base na NBR ABNT 15.515-1:2011, que indicou 08 áreas com
potencial de contaminação (AP), conforme abaixo:
1. Gerador movido à óleo diesel no interior do Bloco 05, próximo ao prédio da cozinha e
refeitório (Bloco 04) – (AP-01);
2. Gerador movido à óleo diesel no interior do Bloco 07, próximo aos prédios
administrativos (Blocos 06 e 11) – (AP-02);
3. Gerador movido à óleo diesel no interior do Bloco 08, próximo à área de manutenção
geral (Bloco 09) – (AP-03);
4. Área de abastecimento de caminhões (diesel), localizada junto ao Bloco 13 – (AP04);
5. Galpão de lubrificantes (Bloco 13), situado entre as áreas de abastecimento e de
lubrificação de caminhões – (AP-05);
6. Área de lubrificação de caminhões (Bloco 13), situada entre o box de lavagem e o
galpão de lubrificantes – (AP-06);
7. Sala de Pintura (Bloco 09), na área de manutenção geral – (AP-07);
8. Compressor instalado em abrigo anexo à cabine elétrica 2ª (Bloco 20), na área de
Rebritagem – (AP-08).
Estas unidades apresentam alto potencial de contaminação de solo e água por
derramamento/vazamento de BTEX, PAH e TPH. No entanto, pelas suas características
atuais, não é observado vazamento e ou contaminação do solo e águas subterrâneas.
7.2.8

Síntese do Meio Físico

A Pedreira Juruaçu está inserida na Sub Bacia Hidrográfica Juqueri – Cantareira,
pertencente a Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6). A Bacia do Alto Tietê corresponde à área
drenada pelo Rio Tietê, desde sua nascente, no município de Salesópolis, até a Barragem
de Rasgão, num total de 5.985 km², com extensa área urbanizada e integrada por 35
municípios. Caracteriza-se por apresentar regimes hidráulicos e hidrológicos
extremamente complexos, em virtude das alterações produzidas pela urbanização durante
o último século.
A região apresenta clima tropical de altitude com chuvas de verão e com inverno seco,
com temperatura média de 20,4ºC, variando de 29,4 ºC (fevereiro) a 13,0°C (julho) e
ventos predominantes de sudeste. A precipitação média anual é de 1.698 mm,
concentrados, principalmente, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março com
precipitação média mensal acima de 200 mm, nos meses de inverno a precipitação média
mensal fica em torno de 70 mm.
O balanço hídrico, para o período de 2007 – 2013, apresenta-se positivo entre os meses
de setembro a janeiro, ficando neutro (próximo a zero, com pequenas variações) até julho,
apenas no mês de agosto o balanço hídrico torna-se negativo.
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Para o presente estudo foram realizadas campanhas de ruído, vibração e partículas totais
em suspensão (PTS), as quais evidenciaram a forte influência do transito de caminhões e
veículos nos resultados das medições. Contudo para PTS, não foram ultrapassados os
valores do padrão primário de qualidade do ar para concentração média de 24 horas
qualidade do ar, demonstrando uma boa qualidade do ar. Já para ruído e vibração, todos
os pontos monitorados ultrapassaram, ou ficaram muito próximos, aos valores de
referência (NBR 10.151 e CETESB (DD215)), entretanto quando comparados com os
valores de referência da NBR 9653 (2005) - Guia para avaliação dos efeitos provocados
pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas (2005) - os valores de vibração
ficaram abaixo do limite estabelecido, evidenciando a forte influência do tráfego em asfalto
irregular.
A Pedreira Juruaçu, perfaz 6 processos minerário de titularidade da Embu S.A, estando
inserida sobre as suítes graníticas da porção oeste da Serra da Cantareira. Estas rochas
granitóides pertencentes são bem resistentes aos processos intempéricos constituindo
assim os relevos de topografia elevada, como a Serra da Cantareira, por exemplo, além de
possuírem baixa a média potencialidade relativa para ocorrência de escorregamentos
(Rodrigues, 1997).
Na porção leste da cava, próximo à área de reserva legal, é comum observar em alguns
pontos a surgência de água entre as fraturas do maciço, cujo fluxo, preferencialmente
vertical, é, provavelmente, oriundo da camada de solo sobreposta ao maciço e percola por
suas descontinuidades. A região está inserida em apenas 1 tipo de aquífero, sendo o
aquífero cristalino, cuja permeabilidade se dá por descontinuidades rúpteis/falhas e
fissuras nas rochas.
De forma geral os corpos graníticos apresentam padrões de fraturamento com direções
preferenciais caracterizados por uma ou mais famílias de descontinuidades. Essas
descontinuidades podem ser atribuídas ao próprio processo de cristalização do magma,
onde o arrefecimento da temperatura acaba por ocasionar uma variação volumétrica do
corpo e, com isso, geram-se fraturas internas ao corpo, ou mesmo no campo de esforços
tectônicos atuante na região do maciço em escala regional. Essas fraturas são de enorme
importância do ponto de vista geomecânico, devido ao fato de que a quantidade e o modo
de ocorrência controlam o comportamento estrutural do corpo. Analisando a
compartimentação com base no nível de alteração, grau de fraturamento, número de
família de fraturas, persistência e nas características das superfícies das descontinuidades,
o maciço em questão é classificado como ruim, através de metodologias quantitativas
clássicas: RMR (Bieniawski, 1973), Q-system (Barton, 1974) e GSI (Hoek, 1994),.
Devido às rochas granitóides, encontradas na Pedreira e seu entorno, serem mais
resistentes aos processos intempéricos a região apresenta um potencial de ocorrência de
cavernas entre baixo (ADA) e baixo-médio (AID e AII). Esta mesma resistência delimita o
relevo, apresentando topografia elevada, como a Serra da Cantareira.
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Na ADA as altitudes vareiam de 751-800 a 1001-1051 metros, contudo a porção mais a
oeste da ADA já foi aterrada para a instalação das unidades de apoio a área de
beneficiamento, sendo que atualmente a área está mais aplainada. Na ADA predomina
declividade acima de 30% (71%), seguido da classe entre 20-30% de declividade (16,7%),
esta declividade acentuada decorrente da encosta da Serra da Cantareira. Em virtude
dessa declividade o solo encontrado é o Argissolo associado com o Cambissolo, sendo
que na porção sul da ADA sua espessura varia de 21 a 34 metros (média) até o encontro
com a rocha sã.
As características do solo, relevo, rocha e declividade classificação a região do Projeto
como de alta susceptibilidade a erosão e inundações. Situação que é observada ao longo
do ribeirão Perus, o qual atravessa a região urbana do distrito de Perus, que em ocasiões
de chuvas intensas ocorre seu transbordamento, alagando a região central do distrito.
O Projeto está inserida na micro-bacia do córrego Areião, o qual é afluente da margem
direita do ribeirão Perus que desagua no rio Juqueri. Para a operação da Pedreira Juruaçu
foi necessária a realização de interferência (canalização) no córrego Areião (córrego
localizado à norte da Pedreira). Além disto também foram construídas 4 barragens e
necessário o desassoreamento do ponto de descarte da barragem 4.
As análises de água realizadas no córrego Areião e em um córrego sem nome, sob
influência do empreendimento, indicaram parâmetros em desacordo com o estipulado
Resolução Conama nº 357/05, sendo alumínio, ferro, fosforo, oxigênio dissolvido e pH. Os
valores de alumínio e ferro são naturalmente encontrados na água, já o fosforo pode ser
explicado pelo ambiente lótico e pela alta concentração de materiais orgânicos na lagoa
(folhas e galhos), nos corpos d’água, sendo que o pH relativamente baixo também
favorece a alta concentração de fósforo na água. Os valores baixos de oxigênio dissolvido
podem estar relacionados com a alta presença de coliformes totais, os quais indicam a
presença de bactérias presentes em decomposição de matéria orgânica, não estando
diretamente relacionada com coliformes fecais.
Também foi realizada avaliação preliminar de áreas contaminadas, sendo que o modelo
conceitual do Site, com base na NBR ABNT 15.515-1:2011, indicou 08 áreas com potencial
de contaminação (AP) do solo e água por derramamento/vazamento de BTEX, PAH e
TPH. No entanto, pelas suas características atuais, não é observado vazamento e ou
contaminação do solo e águas subterrâneas.
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7.3

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO

Para a elaboração do diagnóstico ambiental do Meio Biótico foram desenvolvidas duas
escalas de abrangência, sendo (i) abordagem regional, que identifica e caracteriza, por meio
de dados secundários, a flora e a fauna associada ocorrentes na Área de Influência Indireta
(AII) do empreendimento e (ii) abordagem local, estruturada essencialmente a partir da
realização dos levantamentos primários da flora e da fauna associada ocorrentes nas Área
de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).
Para a flora, o diagnóstico regional considerou a identificação, o mapeamento,
caracterização e quantificação das tipologias de formações vegetais existentes, os estágios
de regeneração em curso e o estado de conservação dos remanescentes mais significativos
das áreas de influência. Já na abordagem local, foram realizados estudos primários da
vegetação nativa existente, com ênfase nos fragmentos remanescentes que deverão sofrer
intervenção e nos mais representativos.
Em relação à fauna associada, os estudos se concentraram nos grupos Ictiofauna,
Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna Voadora e Não Voadora, considerando ainda listas
de potencial ocorrência para a região e de espécies ameaçadas, conforme disposições do
Termo de Referência (TR) do projeto (Parecer Técnico nº 442/14/IE).
Com relação às Áreas Protegidas existentes no entorno do empreendimento, foram
desenvolvidos estudos voltados à descrição e mapeamento de Unidades de Conservação
(UC), Zonas de Amortecimento, Áreas Tombadas, incluindo as Áreas de Preservação
Permanente (APP) ocorrentes na ADA. Ainda, o mesmo procedimento foi utilizado para
caracterizar as Áreas Prioritárias para Conservação (APC), que se constituem em áreas de
caráter especial, com vocação para conservação da biodiversidade e de recursos naturais.
7.3.1

Flora

O projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu localiza-se na área administrativa da
Subprefeitura de Perus, Município de São Paulo/SP e encontra-se próximo à serra da
Cantareira, apresentando remanescentes de Mata Atlântica em suas áreas de influência. A
Mata Atlântica é considerada a segunda maior floresta pluvial tropical do continente
americano, que originalmente estendia-se de forma contínua ao longo de toda a costa
brasileira (BATISTA, 2010).
Cerca de 82 % da cobertura florestal original do Estado de São Paulo era representada pela
Mata Atlântica, em suas diversas formações, como as Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila
Mista, Ombrófila Aberta, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual, Manguezais,
Restingas, Campos de Altitude e Banhados Interioranos (VICTOR, 1975). No entanto, o
acelerado processo de antropização destas formações - atualmente restam apenas cerca
de 12% de seus ecossistemas associados (RIBEIRO et al., 2009) -, associado ao fato de

7.3-1

50101-EV-RT003-0

que as mesmas abrigam altas taxas de endemismos (MITTERMEIER et al., 1999), têm feito
com que muitas espécies, animais e vegetais, entrem em situação de ameaça de extinção.
Uma pequena fração dessa vegetação remanescente está abrigada na região da serra da
Cantareira, onde também estão situados o atual projeto (borda oeste da referida serra) e as
áreas de estudo da vegetação, conforme apresentado a seguir.
7.3.1.1

Procedimentos Metodológicos

7.3.1.1.1

Dados Secundários

A caracterização da flora ocorrente na AII do projeto foi desenvolvida essencialmente com
base na pesquisa e compilação de bases secundárias. Para tal foram consultados estudos
recentes realizados em áreas naturais sobrepostas ou vizinhas às áreas de influência do
projeto, ou, quando aplicável, estudos cuja investigação foi realizada em ambientes
semelhantes àqueles encontrados nas referidas áreas de influência.
Na AII, a cobertura florestal remanescente é majoritariamente composta por fragmentos de
Floresta Ombrófila Densa Montana, que se concentra principalmente na porção centro-leste
da área, estendendo-se até os limites do Parque Estadual da Cantareira (PEC).
Neste contexto, enfoque principal foi dado aos estudos da vegetação elaborados no âmbito
de planos de manejo de Unidades de Conservação, caso do PEC (SMA, 2009), assim como
de atlas e relatórios ambientais elaborados pelas secretarias e agências ambientais
municipais e estaduais, caso do Atlas Ambiental do Município de São Paulo (FAPESP &
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002), do Inventário Florestal da
Vegetação Natural (SMA, 2005) e do Relatório de Qualidade Ambiental (SMA, 2011), estes
dois últimos para o Estado de São Paulo.
Para a identificação, mapeamento e quantificação das formações florestais ocorrentes foram
realizadas atividades de fotointerpretação seguidas de validações em campo, realizadas
essencialmente por meio de caminhamentos expeditos, principalmente em áreas contidas
na propriedade da Embu, até mesmo pela dificuldade em se obter autorizações para acesso
às áreas de terceiros. Foram coletadas e ou anotadas as principais espécies ocorrentes,
assim como os principais parâmetros previstos na legislação incidente e aplicável ao tema.
7.3.1.1.2

Dados Primários

Os trabalhos de campo tiveram como objetivos principais inventariar as espécies da flora
(levantamento florístico) e caracterizar e classificar as fitofisionomias florestais ocorrentes
nas áreas de influência do projeto, com ênfase na ADA e AID imediata. Neste contexto,
foram caracterizados os estágios de regeneração, assim como foram coletados dados para
a realização da análise fitossociológica e de extrapolações no âmbito do inventário florestal.
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Além do reconhecimento geral da área (ADA e AID imediata), as visitas a campo viabilizaram
a verificação dos cursos d’água e tipologias de vegetação associadas, o que envolveu a
coleta de dados específicos, detalhados adiante.


Amostragem

Inicialmente foram analisadas imagens aéreas da área do projeto e entorno de forma a
subsidiar o planejamento dos trabalhos em campo. As campanhas de campo foram
realizadas em dois períodos distintos, sendo o primeiro entre 28 e 31 de outubro de 2014 e
o segundo entre 09 e 13 de fevereiro de 2015.
A coleta de dados primários na ADA e AID imediata foi realizada das seguintes formas:
1.

Alocação de parcelas (MUELLER DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974) com dimensões de
10 x 10 m (100 m2) com vistas à caracterização florística, fitossociológica e do inventário
florestal. Foram alocadas 16 (dezesseis) parcelas na ADA, especialmente nas áreas de
vegetação nativa que apresentam volume de lenha significativo, ou seja, em estágio
médio de regeneração. Também foram alocadas 6 (seis) parcelas na AID imediata,
seguindo os mesmos procedimentos metodológicos utilizados na ADA.

2.

Caminhadas a esmo (aleatórias) (FILGUEIRAS et al., 1994) por todas as formações
vegetais ocorrentes dentro dos limites da ADA, sendo realizadas coletas e ou
identificações preferencialmente das espécies que se encontravam em estágio
reprodutivo (produzindo flores ou frutos). Adicionalmente, foram feitas
coletas/identificações de espécies que apresentavam somente material vegetativo para
complementar a caracterização florística.

Na ADA e AID imediata a caracterização florística e fitossociológica foi feita principalmente
por meio de parcelas de área fixa (MUELLER DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974), uma vez
que é o método mais comumente utilizado no Brasil (FREITAS & MAGALHÃES, 2012); além
de caminhamentos expeditos para complementar a listagem florística, principalmente no que
se refere à plantas de outros hábitos (herbáceas e epífitas, principalmente).
A alocação de parcelas é feita principalmente no âmbito de estudos fitossociológicos, que,
conforme o TR do projeto (PT nº 442/14/IE), são necessários essencialmente para a ADA.
No entanto, visto que ADA e AID imediata estão cobertas por um mesmo contínuo florestal,
em sua maioria em estágio médio de regeneração, isto é, em termos ecológicos constituem
ambientes semelhantes, foram realizados esforços de levantamento via alocação de
parcelas também na AID imediata. A semelhança entre estas áreas confirmou-se, por
exemplo, na medida em que elas apresentaram as mesmas espécies, seja no estrato
superior ou inferior.
Desta forma, os dados obtidos das parcelas da AID imediata foram rodados juntos com os
da ADA, viabilizando assim a caracterização e o entendimento das formações florestais que
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cobrem estas áreas. Por se tratar de fitofisionomias (Floresta Ombrófila Densa Montana) e
estágios sucessionais semelhantes, os dados da AID imediata (colocalizada à ADA) também
contribuem no sentido de garantir maior robustez ao estudo, ampliando o esforço amostral
da análise.
Dentro da ADA foram alocadas 16 parcelas de 10 x 10 m, enquanto na AID imediata foram
alocadas 6 parcelas com as mesmas dimensões, totalizando 22 amostras em áreas cobertas
por florestas em estágio médio de regeneração. Desta forma, conforme o exposto, para o
cálculo dos parâmetros fitossociológicos foram consideradas todas estas 22 parcelas, que
totalizam 2.200 m².
As parcelas da ADA e AID imediata foram alocadas a esmo, ou seja, o amostrador, para
simplificar o processo, procurou ser aleatório, sem, no entanto, realizar o sorteio
propriamente dito (NETO, 1977). Como a floresta foco do estudo apresentou-se
relativamente homogênea (apesar de haver pontos de clareiras), foi importante manter esse
caráter aleatório (SOUZA & LEITE, 1993). Vale destacar apenas que foram evitadas as
porções da ADA com acentuado declive e com rochas expostas, onde havia possibilidade
de rolamento e consequentemente risco à segurança da equipe de campo.
Em campo, as coordenadas geográficas de cada parcela foram tomadas com o auxílio de
um aparelho GPS. Cada parcela teve os seus limites marcados com auxílio de trenas e
barbante. O barbante foi amarrado em estacas de madeira colocadas em cada um dos
vértices, ou, quando na presença de algum indivíduo lenhoso sobreposto ao vértice, o
barbante foi amarrado neste. Em algumas parcelas foram amarradas também fitas zebradas,
com vistas a auxiliar o encontro destas no campo, caso venha a ser necessário.
Dentro de cada parcela foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com CAP
(circunferência à altura do peito) de 15 cm ou mais (ou DAP de no mínimo 5 cm), incluindo
os mortos em pé, sendo que as medidas foram tomadas com auxílio de uma fita métrica; os
indivíduos tiveram suas alturas estimadas com o auxílio de um objeto de tamanho conhecido
(no caso, o podão de coletas). Todos os indivíduos amostrados receberam uma marcação
temporária, com fita crepe, no intuito de orientar a coleta de dados em campo. Estes
indivíduos foram utilizados para o cálculo dos parâmetros fitossociológicos e para a
construção da curva do coletor, conforme é usualmente realizado em estudos desta
natureza.
 Identificação botânica
A identificação das espécies foi feita em campo. Para as situações em que houve dúvida na
identificação, foram tiradas fotografias ou realizadas coletas, para confirmação posterior.
Neste último caso, a coleta e prensagem do material se deu conforme as técnicas usuais e
indicadas para este tipo de trabalho (FIDALGO & BONONI, 1989) e a identificação
taxonômica foi feita com bibliografia específica (livros, chaves dicotômicas e consulta a
herbários virtuais).
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FOTO 7.3.1.1.2-1: Material botânico coletado,

FOTO 7.3.1.1.2-2: Material botânico coletado,

prensado e seco para identificação em escritório

prensado e seco para identificação em escritório

(Symplocos celastrinea – Symplocaceae).

(Cryptocaria moschata – Lauraceae).

FOTO 7.3.1.1.2-3: Processo de identificação de
espécies que não foram identificadas em campo.

FOTO 7.3.1.1.2-4: Processo de identificação de
espécies que não foram identificadas em campo
e atualização do banco de dados.

FOTO 7.3.1.1.2-5: Fotografia destacando caracteres reprodutivos (flores) para posterior
identificação taxonômica (Aloysia virgata – Verbenaceae).
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Para as espécies da família Lauraceae cuja identificação não se fez possível, mesmo com
a utilização de material bibliográfico, foram enviadas fotografias e descrições da
morfoespécie para um especialista. Informações como cheiro, coloração das folhas ou
flores, presença de glândulas/nectários, presença e aspecto de látex e características do
tronco foram observadas e anotadas em campo, de modo a auxiliar a posterior identificação,
uma vez que essas características são perdidas após o campo, quando o material é seco.
A conferência dos nomes das famílias foi feita segundo o APG III (2009) e a grafia do nome
científico das espécies e nomes dos autores conferidos por meio da base de dados da Lista
de Espécies da Flora do Brasil (2015 – website – vide referências); no caso de espécies não
citadas neste banco de dados (principalmente exóticas) a conferência foi realizada por meio
da base de dados do W3Tropicos (2015 – W3Tropicos – website – vide referências).
As espécies amostradas também foram identificadas segundo o seu nome vulgar (popular),
hábito (erva, erva vivaz, arbusto, subarbusto, árvore, liana, epífita, hemiepífita ou volúvel,
sendo que está última classificação (volúvel) indica que a espécie pode apresentar
diferentes hábitos), origem (nativa, exótica, cultivada ou naturalizada), tomando-se por base
principalmente as informações disponibilizadas pela Lista de Espécies da Flora do Brasil
(2015 - website).
Na classificação quanto à origem, entende-se por “naturalizada” as espécies vegetais
introduzidas em uma determinada região, as quais se adaptam às condições locais e
estabelecem populações capazes de reproduzirem-se espontaneamente, ou seja, sem
intervenção humana, sendo capazes de sustentar suas populações por muitas gerações
(SCHNEIDER, 2007).
A síndrome de dispersão e a classificação sucessional das espécies foi verificada por meio
de bibliografia específica, sendo que para a síndrome de dispersão também foram feitas
observações diretas da espécie em campo. Na classificação sucessional foram
consideradas somente duas categorias: “Pioneiras” (P), que incluem as pioneiras e
secundárias iniciais; e as “Não Pioneiras” (NP), que agrupa as secundárias tardias e
climáxicas, como também adotado por Catharino et al. (2006) e Cardoso-Leite & Rodrigues
(2008). Esta medida foi tomada para facilitar a interpretação dos dados e diminuir as chances
de erros na identificação, uma vez que a correta identificação dos grupos sucessionais
depende de conhecimentos mais específicos da biologia das espécies e da adaptação de
outras publicações (CATHARINO et al., 2006).
Algumas espécies não foram identificadas até o epíteto específico porque carecem de
informações na bibliografia ou porque a observação direta e coleta não foram suficientes ou
não foram realizadas em função da localização destas espécies nos estratos mais
superiores da floresta. Esta situação é muitas vezes agravada pelo tamanho diminuto e pela
coloração verde de algumas plantas, que se tornam camufladas.
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Para conferência da suficiência amostral foi utilizado o procedimento tradicional de
interpretação extraída por meio da “curva do coletor”, pela “inspeção visual” da curva, para
identificar o ponto onde a mesma inicia o patamar de estabilização (FREITAS &
MAGALHÃES, 2012). Quando a curva tende à estabilização, pode ser interpretado que
grande parte da diversidade da composição local foi inventariada (MUELLER-DOMBOIS &
ELLENBERG, 1974; BROWER & ZAR, 1984; CULLEN-JUNIOR ET AL., 2004).
A “curva do coletor” foi gerada pelo Programa Fitopac (SHEPHERD, 2009). Ela é constituída
na realidade por duas curvas, sendo uma intitulada de “curva normal” e a outra de “curva
inversa”. A “curva normal” foi gerada por meio de uma randomização (1.000 vezes), ou seja,
a curva foi produzida com a ordem de entrada das amostras de maneira aleatória. Já para
a “curva inversa” a ordem de entrada dos dados é a inversa, ou seja, considerando a entrada
de dados do final do arquivo de dados para o início (SHEPHERD, 2009). Ambas as curvas
(curva normal e curva inversa) foram utilizadas neste estudo e podem ser utilizadas para a
interpretação quanto à suficiência amostral.
 Parâmetros fitossociológicos
Os parâmetros fitossociológicos de Densidade (De), Frequência (Fr) e Dominância (Do)
(Absolutas e Relativas), bem como os Valores de Importância (VI) e de Cobertura (VC),
foram calculados com uso do Programa Fitopac (SHEPHERD, 2009). O VI é calculado por
meio da soma da Frequência, Densidade e Dominância Relativas somadas; já o VC é o
resultado da soma da Densidade e Dominância Relativas somadas. Também foram
calculados com o mesmo programa o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), o
índice de equabilidade de Pielou (J) e de Simpson. O valor de H’ foi comparado com estudos
de outras áreas que possuem o mesmo tipo de formação vegetal (Floresta Ombrófila
Densa).
 Indicadores e demais parâmetros avaliados
A identificação do(s) tipo(s) e estágio(s) de desenvolvimento da vegetação foi realizada a
partir da coleta de dados seguindo as orientações dos seguintes instrumentos legais para o
bioma da Mata Atlântica: a Resolução Conama n° 10/93; a Resolução Conama n° 01/94;
Resolução Conjunta SMA/Ibama n° 01/94 e a Lei Federal n° 11.428/06. Não foram
identificadas porções de vegetação de Cerrado e, consequentemente, não foram utilizadas
as legislações específicas para este bioma.
A existência ou não e a quantificação de trepadeiras/lianas, gramíneas (ou outras espécies
heliófitas), plantas epífitas, serapilheira, classes de diâmetro e altura, e condições do subbosque e dossel foram consideradas para auxiliar a avaliação dos estágios sucessionais,
sendo ainda avaliado o grau de intervenção antrópica (corte de espécies, presença de gado
e animais domésticos, presença de fogo, efeito de borda e outros).
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Para mensurar as trepadeiras/lianas, as gramíneas, e as plantas epífitas foram consideradas
as
seguintes
classes:
ausente,
presente/pouco,
presente/intermediário,
presente/abundante. No entanto, é importante salientar que a mensuração das epífitas é um
trabalho bastante dificultoso em campo, sendo muito comum que epífitas sejam
subamostradas em estudos florestais, fato diretamente relacionado à posição que ocupam
nas árvores e ao seu tamanho. Desta forma, neste estudo são apresentadas fotografias de
algumas epífitas encontradas nas amostragens (apenas a nível de morfoespécie – não
listadas no levantamento), mas é muito provável que existam epífitas que tenham ficado fora
do campo de ação da equipe, como por exemplo as plantas da família Orchidaceae.
A serapilheira foi mensurada por meio da medição de sua espessura em cinco pontos
diferentes de cada parcela, sendo uma medição no centro e outra próxima de cada um dos
quatro vértices, sendo apresentada a variação entre a menor e a maior medida dentro da
parcela.
O diâmetro e a altura dos indivíduos contribuíram no diagnóstico das áreas e foram gerados
gráficos para ilustrar e embasar a discussão quanto a esses quesitos, sendo que os gráficos
apresentam o número de indivíduos amostrados dentro das parcelas em diferentes classes
de diâmetro e altura. Na cobertura do dossel foi observado a intensidade das clareiras e/ou
pontos de abertura, bem como se o mesmo se apresentava completamente fechado.
Para auxiliar na caracterização do fragmento também foram observadas as proporções de
espécies e indivíduos dentro de cada grupo sucessional (DISLICH et al., 2001; LIEBSCH et
al., 2008; COELHO et al., no prelo); bem como a proporção das síndromes de dispersão
(LIEBSCH et al., 2008; COELHO et al., no prelo), utilizando-se para tal os dados coletados
dentro das parcelas e excluindo-se os indivíduos mortos.
Também foi conferido se as espécies são raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou
estão sob objeto de especial proteção (imunes de corte ou patrimônio ambiental). Foram
consideradas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica aquelas citadas por Stehmann
et al. (2009) que possuem distribuição geográfica restrita a este bioma. Para a avaliação da
situação de ameaça das espécies da flora foram consultadas legislações estaduais e
federais, respectivamente a Resolução SMA nº 48/04 e a Portaria MMA nº 443/14.


Estimativa de volume de lenha a ser suprimido

Para estimar o volume lenhoso a ser suprimido na ADA foi calculado o volume de cada um
dos indivíduos arbóreos inclusos nas parcelas do estudo fitossociológico para a vegetação
nativa e exótica. Após o cálculo para cada indivíduo, foi somado o volume de todos os
indivíduos da parcela, bem como somado o volume estimado para todos os indivíduos de
todas as parcelas.
A estimativa do volume total foi feita por meio de extrapolação, com fórmula diretamente
proporcional ao volume encontrado na somatória de todas as parcelas e considerando a
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área total da floresta, com cálculos em separado para a floresta nativa e para o talhão de
eucalipto com sub-bosque nativo.
O volume de cada indivíduo nativo foi calculado por meio da fórmula que segue adiante,
conforme orientações do Manual de Fiscalização IBAMA/MMA (IBAMA/MMA, 2007).
Fórmula utilizada para o cálculo da lenha de indivíduo nativo em pé:
V = (DAP² x h) x FF
Na qual:
V = volume em metros cúbicos;
DAP = diâmetro à altura do peito em metros;
h = altura total em metros; e
FF = Fator Forma igual a 0,7854, referente à conicidade dos indivíduos arbóreos.
O Fator Forma é uma variável que exprime a forma da árvore considerando tronco e copa,
sendo uma das diferentes maneiras de se calcular o volume sólido de um indivíduo de porte
arbóreo, permitindo o cálculo de um volume a partir de outro (PELLICO-NEto, 1981), não
havendo a necessidade de cortá-lo. Em levantamentos rápidos o uso do Fator Forma pode
ser empregado apresentando resultados satisfatórios, sendo uma importante prática para
estimar o volume de árvores (THAINES et al., 2010).
Para o cálculo do volume dos indivíduos de eucalipto foi utilizada a fórmula seguinte
(CELSO-FOELKEL, 2015):
V = ADAP x h x 0,5
Na qual:
V = volume em metros cúbicos;
ADAP = área seccional do tronco à altura do peito;
h = altura; e
0,5 = fator de aproveitamento.


Delimitação das APP

Para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) foram utilizadas as
orientações aplicáveis à área do projeto prescritas no Novo Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/12), que dispõe que constituem APP as faixas marginais, em largura de trinta metros,
dos cursos d’água com menos de dez metros de largura (Art. 4°, I, a). No caso de nascentes
foi considerado como APP o raio mínimo de cinquenta metros contabilizado a partir das
próprias nascentes (Art. 4°, IV).


Indivíduos arbóreos isolados

Na ADA também foi feita a busca por indivíduos arbóreos isolados, que são aqueles situados
fora da fisionomia florestal nativa, cujas copas ou partes aéreas não estavam em contato
7.3-9

50101-EV-RT003-0

entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados, conforme definição
apresentada pela Decisão de Diretoria nº 287/2013/V/C/I, de 11 de setembro de 2013. No
entanto, na ADA não foram encontrados indivíduos que se enquadrassem dentro desta
classificação.


Talhões de Eucalyptus sp.

Dentro da ADA também foram alocadas 4 (quatro) parcelas de 10 x 10 m nos talhões de
Eucalyptus sp. As parcelas foram alocadas nesta formação para a estimativa do volume de
lenha a ser suprimida e para levantar as espécies ocorrentes nos diferentes hábitos. Os
talhões estão abandonados e, então, há ocorrência de vegetação pioneira ou inicial em seu
sub-bosque, com indivíduos de pequena espessura e sem produto lenhoso significativo. Em
um dos talhões que ocupa parte da ADA houve queimada em momentos passados,
eliminando, naquele momento, a vegetação regenerante do sub-bosque.
7.3.1.1.3

Mapeamento do Uso do Solo e da Cobertura Vegetal na AII, AID e ADA

Com base nos levantamentos fitofisionômico e florístico, primário e secundário, e em
atividades de fotointerpretação, foi elaborado, em ambiente SIG (software ArcGIS 10.1), o
mapa de uso do solo e cobertura vegetal a partir de imagens aéreas obtidas do Google
Earth-Pro, com data de 19 de abril de 2015. Para realizar o mapeamento as classes
inicialmente detectadas em campo foram padronizadas e agrupadas conforme os usos do
solo e cobertura vegetal identificáveis.
7.3.1.2

Resultados

7.3.1.2.1

Caracterização da Flora da AII e AID

O Brasil é reconhecidamente o país com a maior diversidade biológica, abrigando entre 15
e 20% do número total de espécies do planeta. Parte dessa riqueza tem sido perdida de
forma irreversível (IBGE, 2008).
De acordo com o Relatório de Qualidade Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (SMA,
2011), no Estado de São Paulo a cobertura florestal original, que no passado cobria cerca
de 80% do território, estende-se hoje por apenas 17,5% deste. Fatores como especulação
imobiliária, expansão da fronteira agropecuária, extrativismo ilegal e contaminação do solo,
das águas e da atmosfera, vieram a reduzir a cobertura vegetal do Estado a fragmentos,
muitas vezes de dimensões não significativas e a distâncias (entre os próprios fragmentos)
não suficientes para a manutenção de fluxo gênico, das funções ecológicas e da
conservação da biodiversidade.
Em relação à Mata Atlântica, cuja área de domínio abrange integralmente a área do projeto
de Ampliação da Pedreira Juruaçu, resta uma área de cerca de 12% da cobertura original.
Somente na fachada da serra do Mar e no vale do Ribeira, áreas onde o relevo garantiu
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relativa proteção, há remanescentes significativos do bioma (RODRIGUES e BONONI,
2008).
A cobertura vegetal nativa é a principal responsável pelo equilíbrio e manutenção de
processos ecológicos essenciais dos ecossistemas, sendo um importante componente da
biodiversidade e também responsável pela conservação desta.
Atualmente os principais fatores geradores de pressão sobre as florestas remanescentes do
Estado de São Paulo são a atividade agrossilvipastoril e, mais recentemente, a expansão
urbana (IPARDES, 2007).
No entanto, dados de 2010 apresentados pelo Instituto Florestal (IF) para a cobertura vegetal
nativa do Estado de São Paulo sugerem uma tendência de queda nas taxas de degradação
ambiental, na medida em que a referida vegetação apresentou uma leve recuperação no
período 2001 a 2008/2009. Estima-se um aumento real da área coberta por vegetação em
94,9 mil hectares, as quais se encontravam em situação de regeneração à época de
elaboração do estudo (SMA, 2011).
Se considerada apenas a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Alto Tietê (UGHRI 6),
onde está inserida a área do projeto, em 2005 27,25% do território estava coberto por
vegetação nativa. No período 2008/2009 este percentual já havia subido substancialmente,
passando a 39,10%, o que em termos absolutos corresponde a um ganho de área de 39.509
hectares (SMA, 2011). Esta situação fez com que a UGHRI 6 entrasse no grupo das UGRHI
que possuem os maiores percentuais de áreas cobertas por vegetação nativa no Estado,
ocupando a 5ª colocação em um ranking composto por 22 (vinte e duas) UGRHI.
Restringindo a análise ao território da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a qual
abrange 39 municípios, os dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo (SMA,
2005) sugerem as mesmas tendências de ganho de áreas cobertas por vegetação descritas
para o Estado e para a UGRHI Alto Tietê.
Existem na RMSP cerca de 246.791 hectares de áreas cobertas por vegetação, dos quais
53.719 ha correspondem a áreas de matas, 190.057 ha a capoeiras, 976 ha a cerrado, 518
ha a campos e 1.521 ha a vegetação de várzea. Vale destacar que estes 246.791 ha foram
diagnosticados no período 2000/2001 e representam um incremento de 6,22% nas áreas
cobertas por vegetação se comparado com o período 1990/1992, quando foram observados
232.337 ha de áreas de vegetação (SMA, 2005).
A AII e AID do projeto estão inseridas em área onde predominam as matas, mais
especificamente a fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) (Bioma Mata
Atlântica) (FOTOS 7.3.1.2.1-1 e 7.3.1.2.1-2), que corresponde às formações vegetacionais
características de regiões tropicais com temperaturas elevadas (média de 25 °C) e com alta
precipitação, bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), sem período
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biologicamente seco (IBGE, 2012). O subtipo Montana deve-se ao fato da floresta ocorrer
em gradiente altitudinal que varia de 500 a 1.500 metros.

FOTO 7.3.1.2.1-1: Remanescente de Floresta Ombrófila Densa Montana na região da
Cantareira. Fonte: http://www.guidetravelbrazil.com.br (acesso em 20/08/2015)

FOTO 7.3.1.2.1-2: Remanescente de Floresta Ombrófila Densa Montana na região da
Cantareira. Fonte: https://rotaractespro.wordpress.com (acesso em 20/08/2015)

No contexto da RMSP, os remanescentes de FODM somam 240.666 ha, dos quais 187.856,
isto é, aproximadamente 78%, já sofreram algum tipo de exploração ou alteração e por isso
correspondem às formações em estágio secundário de regeneração.
Se analisado de maneira independente, o Município de São Paulo é o que apresenta a maior
área de vegetação remanescente dentre todos os municípios do Estado, com 32.128 ha,
correspondendo a 21,3% de sua superfície. Constata-se que a vegetação está dividida em
719 fragmentos florestais, sendo 478 com área de até 10 ha; 96 com 10-20 ha; 75 com 2050 ha; 36 com 50-100 ha; 13 com 100-200 ha; e 21 fragmentos com área superior a 200 ha.
Verifica-se também que este município apresenta sete unidades de conservação, que juntas
abrangem 7.733 ha de áreas protegidas (SMA, 2005).
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De acordo com dados mais atuais (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2013) os números
relacionados à vegetação na capital paulista parecem ser um pouco menores, na medida
em que apenas 26.812 dos 152.111 hectares totais apresentam-se cobertos por alguma
tipologia de vegetação nativa, o que corresponde a aproximadamente 17,6% do território
municipal. A Floresta Ombrófila Densa é predominante e compõe 99,45% destes
remanescentes, sendo o restante (0,55%) ocupado por vegetação de várzea.
Uma retrospectiva da história de ocupação do território paulistano auxilia no entendimento
desta situação apresentada para a vegetação nativa. Em meados do século XIX, com a
expansão da cultura cafeeira, a maior parte da cobertura florestal foi devastada, desde a
Serra da Cantareira até os limites da Serra do Mar (MANTOVANI, 2000).
Com o declínio da cultura cafeeira, muitas áreas foram posteriormente utilizadas para outras
atividades agropastoris, incluindo a pecuária. Entretanto, em locais com menores
densidades demográficas e de difícil acesso, como a serra da Cantareira e o entorno das
nascentes, o abandono do cultivo propiciou o estabelecimento de vegetação natural
secundária, que constitui hoje a maioria da cobertura florestal existente. Segundo Mantovani
(2000), estes locais refletiriam a capacidade de regeneração das florestas em regiões
pluviais.
Atualmente, o principal processo relacionado à intervenção em áreas naturais do município
é a expansão urbana. São Paulo perdeu, entre 1991 e 2000, 5.345 ha de cobertura vegetal,
concentrados essencialmente nos distritos periféricos, muitos dos quais abrigavam
paisagem rural até o início da década de 90 (FAPESP & PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, 2002). Nestes locais tem sido observado o avanço da mancha urbana sobre
as áreas rurais e naturais.
Vale destacar que a perda de áreas naturais observada para o município na década de 90
vai no sentido oposto do que se observou para o Estado de São Paulo e para a UGRHI Alto
Tietê após o ano 2000, na medida em que estes últimos apresentaram aumentos das suas
áreas cobertas por vegetação, conforme descrito anteriormente. Essas diferenças podem
estar relacionadas à intensificação da aplicação das políticas de fiscalização e controle após
o ano 2000 pelas agências ambientais que atuam no Estado de São Paulo.
No período 1991 a 2000, a soma das áreas desmatadas de dez distritos da periferia, dentre
eles o de Perus, onde se localiza o projeto, totalizaram 56% do total de áreas desmatadas
no município. Dados do censo de 2000 apontam que estes distritos estão entre os que mais
cresceram em população no período, o que sugere correlação entre crescimento
populacional/expansão urbana com o desmatamento. Este padrão periférico de expansão
urbana exerce enorme pressão sobre remanescentes florestais do Município de São Paulo
(FAPESP & PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002).
A partir da análise de fotos datadas de 1985, 1999 e 2010, a FIGURA 7.3.1.2.1-1 apresenta
didaticamente este processo de substituição das áreas naturais pelas antrópicas no contexto
específico da AII do projeto, onde está localizado o distrito de Perus.
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FIGURA 7.3.1.2.1-1
HISTÓRICO DA COBERTURA VEGETAL DA AII
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No caso do distrito de Perus pode-se destacar a década de 90, quando foi identificada uma
taxa de crescimento populacional de cerca de 53%. No mesmo período ocorreu um
desmatamento de 345,06 hectares, um dos maiores do período quando comparado com os
demais distritos da capital paulista (QUADRO 7.3.1.2.1-1).
QUADRO 7.3.1.2.1-1
COBERTURA VEGETAL E POPULAÇÃO NO DISTRITO DE PERUS - 1999 A 2000
DISTRITO DE PERUS
Cobertura
Vegetal

Cobertura vegetal total em 1999

1.761,93 hectares

Cobertura vegetal por habitante em 1999

0,03 hectares/habitante

Desmatamento no período 1991 a 2000

345,60 hectares

População total em 1991

46.301 habitantes

População total em 2000

70.689 habitantes

Crescimento populacional no período 1991 a 2000

53%

População

A concentração da vegetação em poucas áreas da periferia da cidade também contribui para
o desmatamento desigual entre distritos. Quarenta e oito por cento (48%) da área do
Município de São Paulo apresenta-se carente em arborização e áreas verdes. Por outro
lado, 75% da vegetação municipal concentra-se em apenas quatro regiões administrativas,
uma das quais a de Perus, cuja cobertura vegetal nativa em 1999 era de 1.761,93 hectares
(QUADRO 7.3.1.2.1-1). Neste contexto, a cobertura vegetal ocorrente na Zona Norte da
cidade é preservada acima de tudo pela presença dos parques, com destaque para o Parque
Estadual da Cantareira (PEC), que é o maior da região em termos de extensão e cuja zona
de amortecimento sobrepõe-se às áreas de influência do projeto.
Na Zona Norte da cidade, que abriga os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa
Montana da capital, e onde costumam ocorrer ações de reflorestamento, a expansão urbana
já se aproximou dos limites dos parques, dentre eles o PEC, constituindo ameaça real à
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais (FOTO 7.3.1.2.1-3).

FOTO 7.3.1.2.1-3: Remanescente Florestal do Parque Estadual da Cantareira e mancha urbana.
Nota-se a pressão de ocupação sobre as áreas do parque. Fonte: http://www.skyscrapercity.com
(acesso em 20/08/2015)
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A região da Cantareira constitui um mosaico cuja matriz ambiental é a Floresta Ombrófila
Densa Montana (FODM). A situação de mosaico tem a ver com o fato de diversos
estágios de regeneração ocorrerem ao longo da extensão da floresta (SMA, 2009). O
subtipo Montana deve-se ao fato da floresta ocorrer em gradiente altitudinal que varia de
500 a 1.500 m.
A Floresta Ombrófila Densa (FOD) destaca-se como a de maior diversidade florística do
bioma Mata Atlântica, uma vez que abriga outras formas de vida vegetal que não arbóreas,
como lianas lenhosas e epífitas em abundância, que a diferenciam das outras classes de
formações. Sua característica ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que
marcam muito a “região florística florestal”.
A característica ombrotérmica da FOD está relacionada, conforme descrito anteriormente, a
fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25 °C) e de alta
precipitação, bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma
situação em que praticamente inexiste um período biologicamente seco (IBGE, 2012).
Neste tipo de cobertura florestal a variação de comunidades e associações de espécies que
são somente aí encontradas é consideravelmente alta devido principalmente às variações
climáticas que ocorrem ao longo de sua extensão (SIMINSKI et al, 2004). Tal diversidade
possibilita a existência de um número elevado de espécies de epífitas, ervas, lianas,
arbustos e arbóreas raras, tornando a Mata Atlântica um bioma ainda mais rico (TABARELLI
& MANTOVANI, 1999).
Na AII, a cobertura florestal remanescente, que no caso do presente estudo fora mapeada
por meio de atividades de fotointerpretação, é composta essencialmente por fragmentos de
FODM, a qual se concentra principalmente na porção centro-leste desta área (FIGURA
7.3.1.2.1-2), estendendo-se até os limites com o PEC abrange e protege um dos principais
contínuos de vegetação tropical localizados em área urbana do planeta.
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As formações ombrófilas ocorrentes na AII do projeto totalizam 2.204,08 ha, ou 34,85% da
AII (QUADRO 7.3.1.2.1-2), são secundárias e apresentam-se nos estágios inicial e médio
de regeneração.
QUADRO 7.3.1.2.1-2
CLASSES DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA AII
AII

Classe

Área (ha)

% AII

2.204,08

34,85

2.204,08

34,85

3.418,24

54,04

Áreas Urbanizadas

2.255,29

35,66

Campos Antrópicos

910,80

14,40

Mineração

252,15

3,99

561,77

8,88

556,99

8,81

4,78

0,08

141,07

2,23

132,45

2,09

8,62

0,14

6.325,16

100

Áreas com Vegetação Natural
Floresta Ombrófila Densa Montana
Áreas Antrópicas

Áreas Antrópicas Agrícolas
Silvicultura
Cultura
Outras Áreas
Área Descoberta
Lagoas
Total

Vale destacar a sobreposição existente entre estas florestas da AII e a Zona de
Amortecimento (ZA) do PEC (FIGURA 7.3.1.2.1-2), o que sugere que esta ZA exerce na
prática as funções de proteção e preservação de remanescentes de vegetação nativa
previstas no Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009). O referido plano dispõe o seguinte a
respeito do objetivo geral da ZA:
“Proteger e recuperar os mananciais, os remanescentes florestais e a
integridade da paisagem na Zona de Amortecimento do Parque
Estadual da Cantareira, para garantir a manutenção e recuperação da
biodiversidade, dos seus recursos hídricos e dos corredores
ecológicos existentes”.
No caso do PEC, a Zona de Amortecimento é quase cinco vezes maior que a área do parque
(7.916,52 ha), apresentando 35.704,62 ha (SMA, 2009).
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Outro fator importante que contribui (soma) com a preservação dos remanescentes florestais
desempenhada pela ZA é o relevo acidentado, que na região é desfavorável e caro à
ocupação humana e ao uso alternativo do solo. Na AII este tipo de relevo concentra-se, com
algumas imperfeições, na porção em que esta se sobrepõe à ZA do PEC. Esta relação de
causa e efeito contribui para o entendimento dos atuais limites da mancha urbana na região,
cuja expansão continua a constituir a principal ameaça à integridade das áreas naturais
remanescentes.
No caso do distrito de Perus, onde se localiza a maior parte da AII do projeto, a mancha
urbana avançou e se consolidou nas áreas favoráveis à ocupação antrópica, estagnando
justamente onde se iniciam as áreas de relevo mais acidentado. Apenas as minerações de
granito são encontradas nestas áreas com grande declividade, as quais abrangem as
principais reservas do referido mineral, determinando assim o local de implantação dos
empreendimentos minerários.
Em relação à AID do projeto, o uso e a ocupação do solo e a cobertura vegetal foram
identificados e mapeados principalmente por meio de atividades de fotointerpretação,
complementadas por validações realizadas durante as atividades de campo, como por
exemplo durante o lançamento das parcelas da vegetação na AID imediata e ADA (22 no
total) e durante a realização de caminhamentos expeditos e deslocamentos nas principais
vias da AID e AII.
A vegetação natural ocorrente na AID ocupa 1.082,11 hectares (QUADRO 7.3.1.2.1-3), que
correspondem a pouco mais de um terço do total da área (38,74%). As formações são do
tipo Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) e estão em estágio inicial e médio de
regeneração (florestas secundárias), repetindo o padrão observado na AII.
As florestas em estágio inicial da AID cobrem 156,78 hectares (5,61% da AID), enquanto as
em estágio médio, majoritárias, ocupam 925,33 ha (33,13% da AID) (QUADRO 7.3.1.2.1-3).
Conforme pode ser observado na FIGURA 7.3.1.2.1-3, os principais remanescentes de
FODM concentram-se na porção centro-leste da AID, formando um polígono triangular cujo
vértice se sobrepõe à ADA do projeto.
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QUADRO 7.3.1.2.1-3
CLASSES DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA AID

CLASSE

AID

ESTÁGIO DE
REGENERAÇÃO

ÁREA (ha)

% DA AID

-

1.082,11

38,74

Inicial

156,78

5,61

Médio

925,33

33,13

-

1.516,87

54,30

Áreas Urbanizadas

-

860,96

30,82

Campo Antrópico

-

426,42

15,27

Mineração

-

229,49

8,22

-

65,75

2,35

Cultura

-

4,78

0,17

Silvicultura

-

7,10

0,25

50,70

1,82

3,17

0,11

-

128,54

4,60

Solo Exposto

-

119,92

4,29

Lagoas

-

8,62

0,31

-

2.793,27

100

Áreas com Vegetação Natural
Floresta Ombrófila Densa Montana
Áreas Antrópicas

Áreas Antrópicas Agrícolas

Sub-bosque em
Silvicultura com Sub-bosque Nativo

Estágio Pioneiro
Sub-bosque em
Estágio Inicial

Outras Áreas

Total

7.3-20

321000

322500

324000

325500

327000

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

GO
Rod
.

Pre
sid

lm

ei
d

SP

RJ

PR
Copyright:© 2014 Esri

Copyright:©
2014 Esri
SC
a

O
SÃ

IE
IR
A
S
A
U
LO

São Paulo

R
C aval ib. do
heiro

te

Tanc
redo
de

A

CA

MG

MS
en

LEGENDA

Ne
ve

Curso d'água
s

P

Corpo d´Água
Rib. dos
Pinheirinho
s

Rodovias

7411500

7411500

Limite Municipal
ADA - Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
Parque Estadual da Cantareira
Zona de Amortecimento - PE Cantareira
Uso e Ocupação do Solo
Áreas Antrópicas

i
Av. Ra

nd
mu

Área Urbanizada

o P. de Magalhãe
s

Mineração
Campo Antrópico, Áreas Antrópicas

Av. Fiorele Pecicaco

R ib. Santa
Inês

Áreas Antrópicas Agrícolas
Cultura
Silvicultura

7410000

7410000

Silvicultura com sub-bosque em estágio Pioneiro
Silvicultura com sub-bosque em estágio Inicial
Áreas de Vegetação Natural
Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio Inicial
Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio Médio
Outras Áreas
Área descoberta

Ro

a
do

ne

oC
ari
lM

ov

as

0

250

500

750

1.000
m

REFERÊNCIA
1 - BASE CARTOGRÁFICA: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2012.

7408500

7408500

2 - IMAGEM GOOGLE EARTH-PRO, 19/ABR/2015.
3 - MANUAL TÉCNICO DE USO DA TERRA, 3ª EDIÇÃO, 2013 (IBGE),

NOTAS
1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM
HORIZONTAL: SIRGAS 2000. ZONA DE REFERÊNCIA 23S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.

PE da
Cantareira

3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

REV.

aim
.R
Av

A

EMISSÃO INICIAL

EXEC.

DATA

J.U.

06/2014

und

de Maga
lhã
o P.
es

321000

322500

324000

EIA/RIMA - AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA JURUAÇU

7407000

TÍTULO:

325500

327000

COBERTURA VEGETAL ATUAL DA
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
PROJ N.:

50101

PROJ.:

A.N.

APROV.:

B.C.

DATA:

06/14

ESCALA:

REV.:

1:22.000

R0
FIGURA 7.3.1.2.1-3

50101-EV-RT003-0

Como a AID imediata e a ADA estão cobertas pelo mesmo contínuo florestal, com
características florísticas, fitossociológicas e de volumetria semelhantes (são
representativos), os dados das 22 parcelas implementadas, sendo 6 parcelas na AID
imediata e 16 na ADA, foram analisados conjuntamente. Na mesma medida, os resultados
obtidos foram extrapolados para o contínuo de vegetação que recobre ambas as áreas.
Conforme estes resultados, as florestas em estágio inicial da AID imediata apresentam
espécies predominantemente pioneiras e herbáceas não epifíticas. As epífitas podem estar
ausentes ou raras. Nessa vegetação predominam indivíduos de pequena espessura, sem
produto lenhoso significativo, além de possuírem pequeno tamanho, em geral variando de 1
a 3 m de altura.
A serapilheira é presente em uma fina camada, havendo alguns pontos de exposição do
solo. Trepadeiras podem estar presentes, estando representadas principalmente por
espécies herbáceas. Há grande incidência de luz em decorrência da não formação de um
dossel definido. Consequentemente, aumenta a probabilidade de ocorrência de gramíneas
e outras espécies ruderais.
Já em relação às florestas em estágio médio da AID imediata, estas apresentaram
diversidade média (índice de Shannon-Wiener (H’) = 3,73) na comparação com outras
formações ombrófilas (STRUIFFALDI DE VUONO, 1985; BAITELLO et al.,1992;
CARDOSO-LEITE, 2013).
As famílias mais ricas foram Myrtaceae, Fabaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae
e Rubiaceae, comuns e bastante representativas das formações de Floresta Ombrófila
Densa. As dez espécies com maiores Valores de Importância (VI), também comuns neste
tipo florestal, foram Croton floribundus, Zanthoxylum rhoifolium, Guapira opposita, Cupania
vernalis, Prunus myrtifolia, Allophylus edulis, Ceiba speciosa, Piptadenia gonoacantha,
Cupania oblongifolia e Nectandra megapotamica, sendo que apenas C. floribundus, A. edulis
e P. gonoacantha são consideradas Pioneiras.
Predominam as espécies e os indivíduos Não Pioneiros, bem como as espécies com
síndrome de dispersão zoocórica, indicando que de fato a floresta já passou pelos estágios
iniciais de sucessão e avança para a madurez. A floresta também contém elementos
epifíticos, como bromélias, orquídeas e cactos, que reforçam o processo de sucessão em
que se encontra.
Em relação às demais classes de cobertura do solo, destacam-se as áreas de silvicultura,
que constituem áreas de vegetação antrópica, parte delas com sub-bosque nativo (FODM).
Na AID o sub-bosque destas formações ocorre em dois estágios de regeneração distintos:
pioneiro e inicial. O pioneiro ocupa uma área maior, de 50,70 hectares (1,82% da AID),
enquanto o inicial é menor e restringe-se a uma área de silvicultura localizada junto ao limite
norte da ADA (FIGURA 7.3.1.2.1-3 e QUADRO 7.3.1.2.1-3).
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Além das áreas naturais, cobertas com vegetação nativa, merecem destaque as classes de
uso alternativo do solo identificadas na AID cujas extensões (área) são significativas, caso
por exemplo dos campos antrópicos.
Conforme descrito no diagnóstico socioeconômico deste relatório, os campos antrópicos
constituem áreas sem uso específico, antropizados e não agrícolas, recobertos por
vegetação de gramíneas e herbáceas, além de indivíduos arbóreos isolados (nativos ou
exóticos), e por isso mais susceptíveis ao processo de regeneração natural. Não ocorrem
fragmentos ou maciços florestais.
Ocupam 426,42 hectares (15,27%) da AID, concentrando-se principalmente em seu setor
noroeste, entre as áreas urbanizadas de São Paulo e Caieiras, e no entorno das áreas de
mineração (FIGURA 7.3.1.2.1-3 e QUADRO 7.3.1.2.1-3).
Outros usos do solo extensos identificados e mapeados na AID são (i) as áreas urbanizadas,
que ocupam 860,96 hectares (30,82%) da área e cuja expansão desordenada constitui
historicamente uma das principais ameaças aos maciços florestais da região, e (ii) os
empreendimentos minerários, que na AID concentram-se no setor Centro-Sudoeste e
ocupam, de maneira conjunta, 229,49 hectares (8,22%) da área.
7.3.1.2.2

Caracterização da Flora da ADA

O estudo primário da vegetação da ADA teve como objetivo caracterizar qualiquantitativamente a cobertura florestal do local, considerando que a matriz é formada
essencialmente por Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM). Na ADA também foram
encontradas manchas de plantio de Eucalyptus sp. com sub-bosque composto por
vegetação nativa.
Conforme procedimentos metodológicos detalhados no item 7.3.1.1.2, subitem
“Amostragem”, a coleta de dados primários da vegetação de FODM foi realizada
principalmente por meio da alocação de 22 parcelas (MUELLER DOMBOIS & ELLEMBERG,
1974), com dimensões de 10 x 10 m cada (100 m2), sendo 16 parcelas na ADA e 6 na AID
imediata, ambas as áreas cobertas pelo mesmo contínuo florestal.
Complementarmente foi realizada a identificação de espécies da flora a partir de caminhadas
aleatórias (FILGUEIRAS et al., 1994) ao longo das formações ocorrentes na ADA. Nos casos
de identificação duvidosa foram realizadas coletas de material reprodutivo e ou vegetativo
para identificação posterior.
O QUADRO 7.3.1.2.2-1 apresenta as coordenadas das parcelas alocadas nas áreas de
FODM (vegetação nativa) em estágio médio de regeneração (22 parcelas) e de talhões de
eucalipto (4 parcelas), que são as porções vegetais da ADA que apresentam volumes
significativos de lenha. A FIGURA 7.3.1.2.2-1 apresenta a localização destas parcelas,
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enquanto as FOTOS 7.3.1.2.2-1 a 7.3.1.2.2-9 ilustram os procedimentos metodológicos
adotados durante a amostragem.
QUADRO 7.3.1.2.2-1
COORDENADAS DAS PARCELAS ALOCADAS NAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO
NATIVA (P1 A P22) E SILVICULTURA DE EUCALIPTO (PE1 A PE4)
Parcela

X

Y

Tipologia Vegetal (resultado da análise)

P1 (ADA)

324150 7410187

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P2 (ADA)

324048 7410193

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P3 (ADA)

323869 7409651

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P4 (ADA)

323786 7409644

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P5 (ADA)

324469 7409571

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P6 (ADA)

324431 7409500

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P7 (ADA)

324397 7409546

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P8 (ADA)

324337 7409486

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P9 (ADA)

324220 7409477

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P10 (ADA) 324339 7409557

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P11 (ADA) 324451 7409592

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P12 (ADA) 323947 7409619

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P13 (ADA) 324046 7409638

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P14 (ADA) 324116 7409614

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P15 (ADA) 323897 7409595

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P16 (ADA) 323994 7409613

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P17 (AID) 323010 7409892

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P18 (AID) 324545 7410099

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P19 (AID) 324699 7410126

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P20 (AID) 324786 7410185

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P21 (AID) 324886 7410222

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

P22 (AID) 324968 7410225

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração

PE1 (ADA) 323644 7409788

Silvicultura com Sub-bosque Pioneiro

PE2 (ADA) 323643 7409794

Silvicultura com Sub-bosque Pioneiro

PE3 (ADA) 323681 7410249 Silvicultura com Sub-bosque em Estágio Inicial de Regeneração
PE4 (ADA) 323679 7410259 Silvicultura com Sub-Bosque em Estágio Inicial de Regeneração
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FOTO 7.3.1.2.2-1: Utilização de mapa, para

FOTO 7.3.1.2.2-2: Delimitação com barbante

auxiliar a localização das áreas, e planilhas, para

(fixado em indivíduo lenhoso) de parcela para

as anotações de campo.

estudo florístico e fitossociológico.

FOTO 7.3.1.2.2-3: Delimitação com barbante

FOTO 7.3.1.2.2-4: Estimativa da altura do

(fixado em estaca) de parcela para estudo

indivíduo com objeto de tamanho conhecido

florístico e fitossociológico.

(podão – coloração vermelha).
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FOTO 7.3.1.2.2-5: Marcação com fita zebrada

FOTO 7.3.1.2.2-6: Tomada das coordenadas

em alguns locais para auxiliar o encontro das

geográficas de diferentes locais de interesse

parcelas no campo.

com o uso de aparelho GPS.

FOTO 7.3.1.2.2-7: Coleta de material botânico de

FOTO 7.3.1.2.2-8: Tomada de dados primários

indivíduo alto com auxílio de podão.

em áreas da ADA e AID imediata.

FOTO 7.3.1.2.2-9: Medição do CAP (circunferência à altura do peito).
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A análise dos resultados obtidos será apresentada mais adiante para cada fitofisionomia
ocorrente na ADA, discorrendo-se com maior enfoque as respectivas caracterizações
florísticas e fitossociológicas. São ainda apresentados os resultados do inventário florestal,
incluindo a classificação das toras de madeira por classes de diâmetro e de altura e o
quantitativo de lenha estimado para a ADA do projeto.
As fitofisionomias e demais classes de uso do solo identificadas na ADA foram:
1.
2.
3.
4.
5.

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Inicial de Regeneração;
Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio de Regeneração;
Silvicultura com Sub-bosque em Estágio Pioneiro de Regeneração;
Silvicultura com Sub-bosque em Estágio Inicial de Regeneração; e
Mineração;

O QUADRO 7.3.1.2.2-2 apresenta o quantitativo de áreas, em hectares, para cada uma das
fitofisionomias e classes de uso do solo encontradas na ADA, estimado por meio de
mapeamento (item 7.3.1.1.3), enquanto na FIGURA 7.3.1.2.2-2 é possível compreender a
respectivas localizações.
QUADRO 7.3.1.2.2-2
CLASSES DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA ADA

Classe

Regeneração

Área (ha)

-

13,10

58,80

0,56

Inicial

0,41

1,84

0

Médio

12,69

56,96

0,56

-

4,63

20,78

0

-

4,63

20,78

0

-

4,55

20,42

0,10

3,54

15,89

0,07

1,01

4,53

0,03

22,28

100

0,66

Áreas com Vegetação Natural
Floresta Ombrófila Densa Montana

ADA

Estágio de

Áreas Antrópicas
Mineração
Áreas Antrópicas Agrícolas

% da ADA Em APP (ha)

Sub-bosque em
Estágio
Silvicultura com Sub-bosque Nativo

Pioneiro
Sub-bosque em
Estágio Inicial

Total

-
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FIGURA 7.3.1.2.2-2
CLASSES DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA ADA

Vale mencionar aqui que à época do levantamento primário da flora na ADA a área onde se
localiza a FODM em estágio inicial de regeneração (FOTOS 7.3.1.2.2-10 e 7.3.1.2.2-11 e
FIGURA 7.3.1.2.2-2) sofreu um solapamento e, desta forma, foi isolada com vistas a garantir
a segurança dos funcionários e dos prestadores de serviço da Pedreira Juruaçu. Assim, a
caracterização desta vegetação foi feita por meio de extrapolação a partir de dados
coletados em outras áreas cobertas por florestas iniciais (identificadas por meio de
fotointerpretação).
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FOTO 7.3.1.2.2-10: Área solapada. Visada
macro.

FOTO 7.3.1.2.2-11: Detalhe da área solapada.

Preliminarmente à caracterização de cada fitofisionomia, deve-se destacar que os esforços
do levantamento florístico identificaram em torno de 190 espécies, considerando todos os
hábitos (ervas, lianas, arbóreas) (QUADRO 7.3.1.2.2-3). Destas, 92 foram amostradas nas
parcelas alocadas no âmbito do estudo fitossociológico.
Essas espécies ocorrem de maneira aleatória nas diferentes manchas de vegetação, sendo
que em determinadas porções algumas espécies aparecem e em outras não. O fato de nem
todas as espécies ocorrerem em todas as porções não é suficiente para subdividir as
diferentes porções em distintas categorias fitofisionômicas, já que a ocorrência das espécies
vai depender do tipo de alteração ocorrida no substrato e também do padrão de distribuição
da própria espécie.
Os elementos epifíticos e as pteridófitas foram encontrados principalmente nas áreas de
vegetação nativa, com destaque para as porções em estágio médio de regeneração.
Algumas espécies, em especial as pioneiras, ocorrem tanto nas áreas mais conservadas
quanto nas formações florestais mais iniciais.
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QUADRO 7.3.1.2.2-3
LISTAGEM E CARACTERÍSTICA DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS NA ADA DO PROJETO
Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Origem

Hábito

CS

Dispersão

(Vell.) Engl.

aroeira-branca

N

árvore

P

zoocoria

L.

manga

cultivada

árvore

***

zoocoria

Ocorrência
FOD, FOM, FES,

Endêmicas

Anacardiaceae

Lithraea molleoides

Anacardiaceae

Mangifera indica

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius

Raddi

aroeira-pimenteira

N

árvore

P

zoocoria

Annonaceae

Annona cf. cacans

Warm.

araticum-cagão

N

árvore

P

zoocoria

FOD

X

Annonaceae

Guatteria cf. vilosissima

A.St.-Hil.

Pindaíba

N

árvore

***

zoocoria

FOD, FES, FED

***

Apocynaceae

Aspidosperma discolor

A.DC.

quina

N

Arbusto / árvore

NP

anemocoria

FES, FOD

***

Araceae

Anthurium sellowianum

Kunth

antúrio

N

Erva / epífita / volúvel

***

zoocoria

FOD / FES

X

Araceae

Philodendron sp.

***

imbé

***

Erva / liana / volúvel

***

zoocoria

***

***

Arecaceae

Arecaceae sp.

Arecaceae sp.

Arecaceae sp.

***

árvore

***

***

***

***

Arecaceae

Bactris sp.

Jacq. ex Scop.

palmeira com espinho

***

erva

***

***

***

***

Arecaceae

Geonoma schottiana

Mart.

palmeira-ouricanga

N

erva

NP

zoocoria

FOD, FES, RST

***

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana

(Cham.) Glassman

jerivá

N

erva vivaz

P

zoocoria

FOD, FES, AFL, RST

***

Asparagaceae

Agave americana

L.

agavea

EX

erva

***

autocoria

EX

***

Asparagaceae

Dracaena fragans

(L.) Ker Gawl.

dracena

***

erva

***

***

EX

***

Aspleniaceae

Asplenium serratum

L.

pena-de-xangô

N

Erva / epífita

***

anemocoria

FOD / FOM

***

Aspleniaceae

Asplenium spp.

***

***

N

Erva / epífita

***

anemocoria

***

***

Asteraceae

Baccharis spp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

Asteraceae

Bidens spp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

Asteraceae

Gochnatia polymorpha

(Less.) Cabrera

cambará

N

árvore

P

anemocoria

FCA, FOD

***

Asteraceae

Mikania sp.

***

***

***

erva

***

***

***

***

Asteraceae

Asteraceae spp.

***

***

***

erva

***

***

***

***

Asteraceae

Taraxacum officinale

Webb

dente-de-leão

***

erva

P

***

EX

***

Asteraceae

Vernonanthura discolor

(Spreng.) H.Rob.

vassourão-preto

***

árvore

P

anemocoria

FOD, FOM

***

Asteraceae

Vernonanthura phosphorica

(Vell.) H.Rob.

assa-peixe

***

arbusto

P

anemocoria

FOD, FES, RST

***

Begoniaceae

Begonia sp.

***

begonia

N

Erva / epífita

***

anemocoria

***

***

Bignoniaceae

Amphilophium crucigerum

(L.) L.G.Lohmann

pente-de-macaco

N

liana

***

anemocoria

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus

(Mart. ex DC.) Mattos

ipê-amarelo-da-mata

N

árvore

NP

anemocoria

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha

Cham.

carabobinho

N

árvore

P

anemocoria

FOD

***

Bignoniaceae

Jacaranda puberula

Cham.

caroba

N

árvore

NP

anemocoria

FOD, FOM, FES

***

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta

(Ker Gawl.) Miers

cipó-de-são-joão

N

erva

P

anemocoria

Boraginaceae

Cordia taguayensis

Vell.

***

N

árvore

***

zoocoria

Bromeliaceae

Bromelia cf. balansae

Mez.

bromélia

N

erva

***

***

Bromeliaceae

Tillandsia spp.

***

tilândsia

N

erva

***

anemocoria

***

***

Bromeliaceae

Vriesea spp.

***

bromélia

N

Erva / epífita

NP

anemocoria

***

***
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FED, FCA
EX
FOD, FOM, FES,
FED, FCA, RST

FOD, FOM, FES,
RST
FOD, FOM, FED,
FES

FOD, FOM, FED,
FES
FOD
FOD, FOM, FES,
FED

***
***
X

***
***

***
***
***
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Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Origem

Hábito

CS

Dispersão

Ocorrência

Endêmicas

Bromeliaceae

Billbergia sp.

***

bromélia

N

Erva / epífita

NP

zoocoria

***

***

Bromeliaceae

Bromelia sp.

***

bromélia

N

Erva / epífita

NP

zoocoria

***

***

Burseraceae

Protium heptaphyllum

(Aubl.) Marchand

almecega

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, RST

***

Cactaceae

Rhipsalis spp.

Gaertn.

ripsális

N

erva

***

***

***

***

Cactaceae

Pereskia aculeata

Mill.

ora-pro-nobis

N

Liana / volúvel

***

zoocoria

Cactaceae

Lepismium cruciforme

(Vell.) Miq.

rabo-de-gato

N

Erva / epífita

***

zoocoria

Cannabaceae

Celtis iguanea

(Jacq.) Sarg.

taleira

N

Arbusto / árvore

NP

zoocoria

FOD

***

Cannabaceae

Trema micrantha

(L.) Blume

candiúba

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FES

***

Cardiopteridaceae

Citronella paniculata

(Mart.) R.A.Howard

falsa-congonheira

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

X

Combretaceae

Terminalia glabrescens

Mart.

cerne-amarelo

N

Arbuto / árvore

P

anemocoria

FOD / FES

***

Commelinaceae

Commelina sp.

***

comelina

N

erva

P

***

***

***

Commelinaceae

Commelina erecta

L.

erva-de-santa-luzia

N

erva

P

zoocoria

Commelinaceae

Commelina diffusa

Burm.f.

trapoeraba

N

erva

P

zoocoria

Convolvulaceae

Ipomoea cairica

(L.) Sweet

campainha

N

erva

P

***

Convolvulaceae

Merremia spp.

***

***

N

Erva / liana / volúvel

P

autocorica

***

***

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

Vell.

canga-de-bicho

NP

Arbusto / árvore

P

anemocoria

FOD, FES, FED, RST

***

Cyatheaceae

Alsophila sp.

***

samambaia

N

feto arborescente

***

anemocoria

***

***

Cyatheaceae

Cyathea sp.

***

samambaia

N

feto arborescente

***

anemocoria

***

***

Cyperaceae

Cyperus spp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

Cyperaceae

Rhynchospora corymbosa

(L.) Britton

***

***

erva

P

***

FOD / FOM

***

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn.

samambaia-d-campo

N

erva

P

anemocoria

FOD / FES / FCA

***

Dioscoreaceae

Dioscorea sp.

***

***

N

Erva / liana

P

zoocoria

***

***

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta

(Schott) Planch ex Benth.

sapopema

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, RST, FED

***

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

Poepp. & Endl.

tapiá

N

árvore

P

zoocoria

FES, FOD

***

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

(Spreng.) Mull.Arg.

pau-jangada

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FES, FOD

***

Euphorbiaceae

Croton floribundus

Spreng.

sangra-d'água

N

árvore

P

autocoria

FES

***

Euphorbiaceae

Croton urucurana

Baill.

sangra-d'água

N

árvore

P

autocoria

FES, FOD

***

Euphorbiaceae

Ricinus communis

L.

mamona

cultivada

Erva / arbusto

P

autocoria

EX

***

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

(L.) Morong

burra-leiteira

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

(Vell.) Brenan

angico-branco

N

árvore

NP

autocoria

FOD, FES, FED

***

Fabaceae

Bauhinia longifolia

(Bong.) Steud.

pata-de-vaca-do-campo

N

árvore

P

autocoria

FOD, FES

***

Fabaceae

Bauhinia sp.

***

***

***

árvore

***

autocoria

***

***

Fabaceae

Copaifera langsdorffi

Desf.

copaíba

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, FED, FCA

***

Fabaceae

Dahlstedtia pentaphylla

(Taub.) Burkart

timbozinho

N

árvore

***

***

FOD

***

Fabaceae

Dalbergia frutescens

(Vell.) Britton

assapuva

N

árvore

NP

anemocoria

7.3-32

FOD / FOM / FES /
FED / AFL / RST
FOD / FOM / FES /
RST

FOD / FES / FCA /
AFL
***
FOD, FOM, FES,
FED, RST

FOD, FOM, FES,
RST

FOD, FES, FED,
FCA, RST

***
***

***
***
***

***

***
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Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Origem

Hábito

CS

Dispersão

Allemão

oleo-pardo

N

árvore

NP

anemocoria

Ocorrência
FOD, FOM, FES,

Endêmicas

Fabaceae

Myrocarpus frondosus

Fabaceae

Inga edulis

Mart.

Inga-de-metro

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

***

Fabaceae

Inga marginata

Willd.

ingá-mirim

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, FOM

***

Fabaceae

Leucochloron incuriale

chico-pires

N

árvore

NP

autocoria

FOD, FOM

***

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus

embira-de-sapo

N

árvore

NP

anemocoria

FOD, FES, FED

***

Fabaceae

Machaerium hirtum

(Vell.) Stellfeld

jacarandá-bico-de-pato

N

árvore

NP

anemocoria

FOD, FES, FED, FCA

***

Fabaceae

Machaerium nyctitans

(Vell.) Benth.

bico-de-pato

N

árvore

NP

anemocoria

FOM, FES

X

Fabaceae

Machaerium stipitatum

Vogel.

farinha-seca

N

árvore

NP

anemocoria

FOD, FES

X

Fabaceae

Machaerium villosum

Vogel

jacarandá-do-campo

N

árvore

NP

anemocoria

FES

***

Fabaceae

Mimosa caesalpiniifolia

Benth.

sabiá

N

Arbusto / árvore

P

***

***

***

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

(Mart.) J.F.Macbr.

pau-jacaré

N

árvore

P

autocoria

FOD, FES

***

Fabaceae

Schizolobium parahyba

(Vell.) Blake

guapuruvu

N

árvore

P

autocoria

FOD, FES

***

Fabaceae

Senna multijuga

canafístula

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOD, FES, RST

***

Gleicheniaceae

Gleichenia spp.

***

samambaia

N

erva

***

anemocoria

***

***

Heliconiaceae

Heliconia latisphata

Benth.

heliconia

N

arbusto

***

zoocoria

FOD

***

Hymenophyllaceae

Vandenboschia radicans

(Sw.) Copel

feiteira

N

Erva / epífita / hemiepífita

P

anemocoria

FOD / FES

***

Lamiaceae

Aegiphila sellowiana

Cham.

tamanqueiro-do-cerrado

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOD, FES

***

Lamiaceae

Hyptis sp.

***

***

N

P

***

***

***

Lamiaceae

Ocimum sp.

***

***

N

P

***

***

***

Lauraceae

Cryptocarya moschata

Ness

canela-batalha

N

árvore

NP

zoocoria

FES

***

Lauraceae

Endlicheria paniculata

(Spreng.) J.F.Macbr.

canela-frade

N

árvore

NP

zoocoria

Lauraceae

Nectandra lanceolata

Ness

canela-amarela

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, FOM

***

Lauraceae

Nectandra megapotamica

(Spreng.) Mez

canela

N

árvore

NP

zoocoria

FES, FOM

***

Lauraceae

Ocotea cf. velutina

(Ness) Rohwer

canelão

N

árvore

NP

zoocoria

FES, FOD

***

Lauraceae

Persea americana

Mill.

abacate

EX

árvore

***

zoocoria

EX

***

Lauraceae

Nectandra oppositifolia

Nees

canela ferrugem

N

árvore

P

zoocoria

FOD, FES, RST

***

Lauraceae

Lauraceae sp.

***

***

N

árvore

***

zoocoria

***

***

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis

(Raddi) Kuntze

jequitibá-branco

N

árvore

NP

anemocoria

FOD

***

Lygodiaceae

Lygodium volubile

Sw.

abre-caminho

N

Erva / liana / volúvel

P

anemocoria

FOD / FES

***

Malvaceae

Ceiba speciosa

(A.St.-Hil.) Ravenna

paineira

N

árvore

NP

anemocoria

Malvaceae

Luehea divaricata

Mart. & Zucc.

açoita-cavalo-miúdo

N

árvore

NP

anemocoria

FOD, FOM, FES

***

Melastomataceae

Miconia minutiflora

(Bonpl.) DC.

quaresmeira

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOD

***

Melastomataceae

Miconia sp.

***

***

N

árvore

***

zoocoria

***

***

Melastomataceae

Tibouchina sp.

***

***

SC

Arbusto / árvore

***

zoocoria

***

***

(Vell.) Barneby &
J.W.Grimes
(Vell.) A.M.G. Azevedo &
H.C. Lima

(Rich.) H.S.Irwin &
Barneby

7.3-33

Erva / arbusto /
subarbusto
Erva / arbusto /
subarbusto

FED

FOD, FES, RST,
MAN

FOD, FOM, FES,
FED

***

***

***
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(Vell.) Mart.

cabralea

N

árvore

NP

zoocoria

Vell.

cedrinho

N

árvore

NP

anemocoria

(L.) Sleumer

cedrão

N

árvore

NP

zoocoria

Vahl

café-bravo

N

árvore

NP

zoocoria

Ocorrência
FOD, FOM, FES,

Endêmicas

Meliaceae

Cabralea canjerana

Meliaceae

Cedrela fissilis1

Meliaceae

Guarea guidonea

Meliaceae

Guarea macrophylla

Meliaceae

Melia azedarach

L.

santa-bárbara

Cultivada

árvore

***

***

EX

Meliaceae

Trichilia hirta

L.

catiguá-arco-de-peneira

N

árvore

NP

zoocoria

FES, FED

Monimiaceae

Mollinedia elegans

A.DC.

pimenta-do-mato

N

Arbusto / árvore

NP

zoocoria

FES, FOM

X

Monimiaceae

Mollinedia widgrenii

A.DC.

capixim

N

árvore

NP

zoocoria

FES

***

Moraceae

Ficus guaranitica

Chodat

figueira-branca

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

***

Moraceae

Ficus sp.

***

figueira

***

árvore

***

zoocoria

***

***

Moraceae

Maclura tinctoria

(L.) D.Don ex Steud.

taiúva

N

Arbusto / árvore

NP

zoocoria

FOD, FOM, FES

***

Moraceae

Morus nigra

L.

amora

naturalizada

Arbusto / árvore

P

zoocoria

EX

***

Moraceae

Sorocea bonplandii

(Baill. (W.C. Burguer et al.)

soroco

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOD, FES, FOM

X

Musaceae

Musa paradisiaca

L.

banana

naturalizada

erva vivaz

***

zoocoria

EX

***

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba

(DC.) Kiaersk.

guabiroba

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

X

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia

(Cambess.) O.Berg

sete-capotes

N

árvore

NP

zoocoria

Myrtaceae

Eucalyptus sp.

***

eucalipto

EX

árvore

P

anemocoria

Myrtaceae

Eugenia florida

DC.

pitanga-preta

N

árvore

NP

zoocoria

Myrtaceae

Eugenia pyriformis

Cambess.

uvaia-do-campo

N

Árvore / arbusto

NP

zoocoria

FOD, FOM, FES

***

Myrtaceae

Eugenia sp.

***

***

N

***

***

zoocoria

***

***

Myrtaceae

Myrcia hebepetala

DC.

batinga

N

árvore

***

zoocoria

FOD, FOM, FES

X

Myrtaceae

Myrcia splendens

(Sw.) DC.

guamirim chorão

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

Myrtaceae

Myrtaceae sp 1

***

***

N

***

***

zoocoria

***

***

Myrtaceae

Psidium guajava

L.

goiaba

***

Arbusto / árvore

P

zoocoria

***

***

Myrtaceae

Psidium rufum

Mart. ex DC.

araxá-cagão

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FOM, FES

X

Myrtaceae

Psidium sp 1

***

***

N

***

***

zoocoria

***

***

Nyctaginaceae

Guapira opposita

(Vell.) Reitz

flor-de-pérola

N

árvore

NP

zoocoria

Orchidaceae

Oeceoclades maculata

(Lindl.) Lindl.

orquídea

nativa

erva

P

anemocoria

Peraceae

Pera glabrata

(Schott) Poepp. ex Baill.

sapateiro

N

árvore

P

zoocoria

FOD, FES, RST

X

Pinaceae

Pinus sp.

***

pinheiro

naturalizada

árvore

***

***

***

***

Piperaceae

Piper arboreum

Aubl.

pariparoba

N

arbusto

P

zoocoria

FOD

***

Piperaceae

Piper gaudichaudianum

Kunth

pariparoba

N

arbusto

P

zoocoria

FOD

***

Piperaceae

Piper sp 1

***

***

N

arbusto

P

***

***

***

Piperaceae

Piper sp 2

***

***

N

arbusto

P

***

***

***

7.3-34

FCA, RST
FOD, FOM, FES,
FED
FOD, FES, FED, RST
FOD, FOM, FES,
RST

FOD, FOM, FES,
FED
***
FCA, FOD, FOM,
RST, FES, FED

FCA, FOD, FOM,
FES, FED, RST

FOD, FES, RST,
MAN
FOD, FOM, FES,
FED, RST

***
***
***
***
***

X
***
***

***

***
***
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Poaceae

cf. Merostachys sp.

***

bambusóide

***

erva

***

***

***

***

Poaceae

Drepanostachyum sp.

***

bambuzinho

***

erva

***

***

***

***

Poaceae

Eleusine indica

(L.) Gaertn.

capim-pé-de-galinha

naturalizada

erva

P

***

EX

***

Poaceae

Melinis minutiflora

P.Beauv.

capim-gordura

cultivada

erva

P

***

EX

***

Poaceae

Panicum spp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

Poaceae

Pannisetum sp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

Poaceae

Poaceae spp.

***

***

***

erva

P

***

***

***

***

braqueária

naturalizada

erva

P

***

EX

***

Poaceae

Urochloa sp. (=Brachiaria
sp.)

Poaceae

Imperata sp.

***

***

N

erva

P

***

***

***

Poaceae

Setaria sp.

***

***

N

erva

P

***

***

***

Polypodiaceae

Microgramma squamulosa

(Kaulf.) de la Sota

erva-silvina

N

Erva / epífita

P

***

FOD, FES, FCA

***

Polypodiaceae

Campyloneurum spp.

***

***

N

Erva / epífita / hemiepífita

***

anemocoria

***

***

Polypodiaceae

Pleopeltis astrolepis

(Liebm.) E.Fourn.

samambaia

N

Erva / epífita

***

anemocoria

FOD / FES

***

Polypodiaceae

Serpocaulon sp

***

samambaia

N

Erva / epífita / rupícula

***

anemocoria

***

***

Primulaceae

Myrsine coriaceae

capororoquinha

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

Primulaceae

Myrsine umbellata

Mart.

capororoca

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, RST

X

Proteaceae

Roupala rhombifolia

Mart. Ex Meisn.

carvalho-brasileiro

N

árvore

***

***

***

***

Pteridaceae

Adiantum cuneatum

Langsd. & Fisch.

avenca

N

erva

***

anemocoria

FOD

***

Rhamnaceae

Rhamnus sphaerosperma

Sw. (Reiss) M.C.Johnston

canjiquinha

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOM / FOD

***

Rosaceae

Prunus myrtifolia

(L.) Urb.

coração-de-negro

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FOM, FES

***

Rubiaceae

Coutarea hexandra

(Jacq.) K.Schum.

capirona

N

Arbusto / árvore

NP

anemocoria

FOD, FED, FES

***

Rubiaceae

Alseis floribundus

Schott.

quina-de-são-paulo

N

Arbusto / árvore

P

zoocoria

FOD

***

Rubiaceae

Bathysa australis

(A.St.-Hil.) K.Schum.

quina-de-santa-catarina

N

Arbusto / árvore

NP

autocoria

FOD

***

Rubiaceae

Posoqueria latifolia

(Rudge) Schult.

laranja-de-macaco

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

***

Rubiaceae

Psychotria laciniata

Vell.

erva-de-anta

N

arbusto

NP

zoocoria

FOM

***

Rubiaceae

Psychotria suterella

Müll. Arg.

erva-de-anta

N

arbusto

NP

zoocoria

FOD, FES

X

Rubiaceae

Psychotria sp.

***

***

***

arbusto

***

zoocoria

***

***

Rubiaceae

Rudgea spp.

***

***

***

arbusto

***

***

***

***

Rutaceae

Citrus sp.

***

limão

EX

Arbusto / árvore

***

zoocoria

***

***

Rutaceae

Esenbeckia grandiflora

Mart.

guaxupita

N

árvore

NP

autocoria

FOD, FES, RST

***

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium

Lam.

mamica-de-cadela

N

árvore

NP

zoocoria

Salicaceae

Casearia decandra

Jacq.

cafezeiro-do-mato

N

Arbusto / árvore

NP

zoocoria

FOD

***

Salicaceae

Casearia sylvestris

Sw.

guaçatonga

N

árvore

P

zoocoria

FOD, FCA

***

Sapindaceae

Allophylus edulis

fruto-de-pombo

N

árvore

P

zoocoria

FES, FOD

***

Sapindaceae

Cupania oblongifolia

Mart.

camboatá

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

***

Sapindaceae

Cupania vernalis

Cambess.

rabo-de-bugio

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

***

Sapindaceae

Paullinia micrantha

Cambess.

***

N

Erva

P

zoocoria

FOD

***

Sapotaceae

Ecclinusa ramiflora

Mart.

acá

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES, RST

***

(Sw.) R.Br. ex Roem. &
Schult.

(A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex
Niederl.

7.3-35

FOD, FOM, FES,
RST

FOD, FOM, FES,
RST

***

***
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***

***

***

Erva

***

***

***

***

(Vell.) Sendtn

coerana

N

árvore

P

zoocoria

FOD / FES

***

Sapotaceae

Sapotaceae spp.

Solanaceae

Aureliana fasciculata

Solanaceae

Sessea brasiliensis

Toledo

peróba-d'água

N

árvore

NP

zoocoria

FOD, FES

X

Styracaceae

Styrax pohlii

A.DC.

benjoeiro

N

Arbusto / árvore

NP

zoocoria

***

***

Symplocaceae

Symplocos celastrinea

Mart.

orelha-de-gato

N

Arbusto / árvore

NP

autocoria

FOD, FES

X

Thelypteridaceae

Thelypteris dentata

(Forssk.) E.P.St.John

rabo-de-gato

naturalizada

erva

P

anemocoria

FOD / FES

***

Typhaceae

Typha domingensis

Pers.

taboa

N

erva

P

anemocoria

FAQ

***

Urticaceae

Cecropia glaziovii

Snethl

embaúba-vermelha

N

árvore

P

zoocoria

Urticaceae

Urera baccifera

(L.) Gaudich.

urtigão

***

erva

P

zoocoria

Verbenaceae

Aloysia virgata

(Ruiz & Pav.) Juss.

cambará-de-lixa

N

árvore

P

anemocoria

FES, FED

***

Verbenaceae

Lantana camara

L.

camara

N

erva

P

zoocoria

FOM

***

Vochysiaceae

Vochysia magnifica

Warm.

pau-novo

N

arbusto

NP

anemocoria

FOD, FOM, FES

X

Zingiberaceae

Alpinia purpurata

(Vieill.) K.Schum.

gengibre vermelho

cultivada

erva

***

***

EX

***

Zingiberaceae

Renealmia petasites

Gagnep.

pavoca-de-macaco

N

erva

***

zoocoria

FOD

X

Zingiberaceae

Hedychium coronarium

***

lírio-do-brejo

naturalizada

erva

***

zoocoria

FOD, FOM, FES,
RST
FOD, FOM, FES,
FCA

FOD / FOM / FES /
FED / AFL / RST

***
***

***

N = Nativa. EX = Exótica. P = Pioneira. NP = Não Pioneira. FOD = Floresta Ombrófila Densa/Aberta. FOM = Floresta Ombrófila Mista. FES = Floresta Estacional Semidecidual. FED = Floresta Estacional Decidual. FCA = Formações Campestres. RST = Restinga. AFL =
Afloramentos Rochosos. MAN = Mangue. X = Indica o Caráter Endêmico da Espécie. *** = Sem Caracterização. CS = Classificação Sucessional.
1

Espécie citada como Vulnerável pela Portaria MMA nº 443/2014.
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A) Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração
O QUADRO 7.3.1.2.2-4 apresenta descrições das florestas estudadas em cada uma das 22
unidades amostrais utilizadas para o estudo fitossociológico (parcelas). A FOTO 7.3.1.2.212 apresenta o interior destas parcelas, enquanto a FOTO 7.3.1.2.2-13 apresenta os
elementos epifíticos e terrestres encontrados nas áreas de influência do projeto.
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QUADRO 7.3.1.2.2-4
CARACTERÍSTICAS QUALI-QUATITATIVAS OBSERVADAS EM
CADA UMA DAS 22 PARCELAS ALOCADAS PARA O ESTUDO FITOSSOCIOLÓGICO

Parcela

Inclinação do
terreno

Serapilheira

Trepadeiras/lianas

Cobertura do dossel

Gramíneas e outras heliófitas

Presente / intermediário.
1

2

~ 30°.

Estratificação

Epífitas (podem ser de famílias
botânicas variadas)

Um estrato de 2 a 3 m e outro de

Presente / pouco. Dentro da parcela

Presente / pouco. Indivíduos de

cerca de 10 m, com indivíduos

aparecem em pequena quantidade

Poaceae (bambu).

emergentes. Os regenerantes são

(Tillandsia spp. e Micrograma

espessura pequena.

abundantes, de espécies diversas.

squamulosa).

Presente / intermediário.

Um estrato de 2 a 3 m e outro de

Presente – camada

Espécies herbáceas e lenhosas

de 5 a 11 cm.

com predomínio das de

~ 20°. Com rochas

Presente – camada

Espécies herbáceas e lenhosas

expostas.

de 6 a 16 cm.

com predomínio das de

Descontínuo, com aberturas.

Presente / Abundante.
Descontínuo, com aberturas.

Presença de indivíduos de
Poaceae (bambu).

espessura pequena.

cerca de 8 a 10 m, com indivíduos
emergentes. Os regenerantes são
de espécies diversas.

Presente / intermediário. Dentro da
parcela aparecem bromeliáceas
representantes do gênero Tillandisia
e Bromelia; além de cactáceas do
gênero Rhipsalis.
Presente / pouco. Foi encontrada a

3

~ 45°.

Presente – camada

Presente / abundante. Espécies

de 8 a 17 cm.

herbáceas e lenhosas.

Apresenta boa cobertura do

Presente / pouco. Presença de

dossel, apesar de haver pontos

indivíduos de Poaceae

de abertura.

(bambu).

Um estrato de 1 a 3 m e outro de
cerca de 8 m, com indivíduos
emergentes. Os regenerantes são
de espécies diversas.

orquídea terrestre Oeceoclades
maculata dentro da parcela, porém
não foram obervadas epífitas nos
indivíduos arbóreos. Há
representantes de pteridófitas como
Microgramma squamulosa.

Um estrato de cerca de 1 a 2

Presente / intermediário.
4

~ 45°. Com rochas

Presente – camada

Espécies herbáceas e lenhosas

expostas.

de 7 a 18 cm.

com predomínio das de

Descontínuo, com aberturas.

espessura pequena.

5

~ 40°.

Presente – camada
de 2 a 15 cm.

Presente / pouco. Presença de

metros e outro de cerca de 8

Presente / pouco. Representantes

indivíduos de Poaceae

metros, com indivíduos

principalmente da espécie

(bambu).

emergentes. Os regenerantes são

Microgramma squamulosa.

de espécies diversas.

Presente / pouco. Indivíduos de

Apresenta boa cobertura do

espécies herbáceas e lenhosas

dossel, apesar de haver pontos

de pequenas espessuras.

de abertura.

Um estrato de cerca de 1 a 3 m e
Ausente.

outro de cerca de 10 metros, com

Presente / pouco. Representantes

emergentes. Regenerantes são de

principalmente de pteridófitas.

espécies diversas.
Um estrado de 1 a 4 m e outro de
cerca de 15 m, com indivíduos

6

~ 15°.

Presente – camada
de 2 a 10 cm.

Presente / pouco. Indivíduos de
espécies herbáceas e lenhosas

Descontínuo, com aberturas.

Ausente.

de pequenas espessuras.

emergentes. Há indivíduos com

Presente / intermediário.

alturas variadas de espécies

Representantes principalmente de

diversas. No sub-bosque há

pteridófitas.

representantes da família
Zingiberaceae.
Um estrato de 1 a 4 m e outro que
Presente / pouco. Predomínio de
7

~ 25°.

Presente – camada

espécies lenhosas em relação

de 2 a 10 cm.

às herbáceas. Diâmetros de até
5 cm.

varia de 15 a 20 m, com

Apresenta boa cobertura do
dossel, apesar de haver pontos
de abertura.

Ausente.

emergentes. Os regenerantes são
representados por espécies
diversas, inclusive da família
família Zingiberaceae.

7.3-38

Presente / intermediário.
Representantes principalmente de
pteridófitas.

50101-EV-RT003-0

Parcela

Inclinação do
terreno

Serapilheira

Trepadeiras/lianas
Presente / pouco. Predomínio de

8

~ 40°. Com rochas

Presente – camada

espécies lenhosas em relação à

expostas.

de 2 a 12 cm.

herbáceas. Diâmetros de até 5
cm.

Cobertura do dossel

Gramíneas e outras heliófitas

dossel, apesar de haver pontos
de abertura. Próximo às

Ausente.

parcelas há aberturas de

9

expostas.

de 2 a 15 cm.

~15°.

de 2 a 10 cm.

Presente / pouco.

tempos pretéritos. A parcela foi

Presente / abundante.

Representantes de espécies

alocada em local de maior

Principalmente espécies

herbáceas.

concentração de indivíduos

herbáceas de famílias diversas.

11

~ 10°.

Presente – camada

Abundância de trepadeiras

de 2 a 15 cm.

herbáceas e de indivíduos
lenhosos em alguns pontos.

~ 45°.

emergentes.

terrestre Oeceoclades maculata.

indivíduos do estrato arbóreo de
cerca de 10 m e outros
emergentes. O sub-bosque
apresenta regeneração de até 4

Um estrato de cerca de 1 a 3 m e
Descontínuo, com aberturas.

Ausente.

outro de cerca de 10 m, com
emergentes. Regenerantes de
espécies e tamanhos diversos.

Não há dossel definido. A
parcela apresentou poucos

Presente / intermediário.

indivíduos em comparação às

Presença de indivíduos de

demais amostras. Há uma

Poaceae (bambu).

grande clareira junto à parcela.

Presente / pouco. Representantes
principalmente da espécie
Microgramma squamulosa.

Presente / pouco. Representantes
da espécie Microgramma
squamulosa.

Um estrato de até 10 m, com
regenerantes de alturas variadas e

Presente / intermediário.

predomínia da espécie

Respresentantes de pteridófitas.

Zingiberaceae no sub-bosque.
Um estrato de 8 a 10 m, com

Presente / pouco. Presença de
12

de pteridófitas e da orquídea

espécies herbáceas e arbustivas.

diâmetro.
Presente / abundante.

cerca de 15 m, com indivíduos

metros, com predomínio de

Presente / pouco. Herbáceas e
lenhosas de até 5 cm de

Presente / pouco. Representantes

permanecendo vivos alguns

inclusão de 15 cm de CAP.

10

Um estrato de 1 a 4 m e outro com

Na área houve um incêndio,

com o critério mínimo de

Presente – camada

botânicas variadas)

clareiras.

na área houve um incêndio em
Presente – camada

Epífitas (podem ser de famílias

Apresenta boa cobertura do

Não há dossel contínuo pois

~ 50°. Com rochas

Estratificação

Presente – camada

espécies herbáceas e lenhosas

Apresenta boa cobertura do

de 2 a 15 cm.

com predomínio de pequenas

dossel.

espessuras.

Presente / pouco. Presença de

indivíduos emergentes. O sub-

Presente / intermediário.

indivíduos de Poaceae

bosque apresenta indivíduos com

Representantes principalmente das

(bambu).

alturas e espécies variadas,

pteridófitas.

inclusive com pteridófitas.
Um estrato de 8 a 10 m, com

13

~ 15°.

Presente – camada
de 2 a 15 cm.

Presente / intermediário.

indivíduos emergentes. O sub-

Presença de espécies

bosque apresenta indivíduos com

herbáceas e lenhosas, sendo

Apresenta boa cobertura do

que estas possuem diâmetros

dossel, apesar de haver pontos

de até 5 cm. Foi encontrada a

de abertura.

Ausente.

alturas e espécies variadas. A

Presente / intermediário.

parcela está próxima a uma antiga

Representantes principalmente das

cerca que dividia a propriedade da

pteridófitas e cactáceas.

espécie Pereskia aculeata

Embu, havendo porções próximas

(comestível).

à parcela que aparentemente
foram desbastadas.
Um estrato de 8 a 10 m, com

Presente / pouco. Espécies
14

~ 35°. Com rochas

Presente – camada

herbáceas e lenhosas, estas

expostas.

de 2 a 15 cm.

últimas com diâmetros de até 5
cm.

Apresenta boa cobertura do

Presente / pouco. Presença de

dossel, apesar de haver pontos

indivíduos de Poaceae

de abertura.

(bambu).

indivíduos emergentes. O subbosque apresenta indivíduos com
alturas e espécies variadas, porém
com predomínio de Cupania
vernalis.

7.3-39

Presente / intermediário.
Representantes de pteridófitas.
Foram encontrados também muitos
indivíduos da orquídea terrestre
Oeceoclades maculata.
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Parcela

15

Inclinação do
terreno

Serapilheira

~ 45°. Com rochas

Presente – camada

expostas.

de 2 a 15 cm.

Trepadeiras/lianas

Cobertura do dossel

Gramíneas e outras heliófitas

Estratificação

Presente / intermediário.

Um estrato de cerca de 8 a 10 m,

Presença de espécies

com indivíduos emergentes. O

herbáceas e lenhosas, sendo

Descontínuo, com aberturas.

Ausente.

sub-bosque apresenta indivíduos

que estas últimas podem chegar

com tamanhos e espécies

a 10 cm de diâmetro.

variadas.

Epífitas (podem ser de famílias
botânicas variadas)

Presente / intermediário. Pteridófitas,
bromélias e outras.

Um estrato de cerca de 8 a 10 m,
Presente / intermediário.
16

~ 30°. Com rochas

Presente – camada

expostas

de 2 a 15 cm.

Presença de espécies
herbáceas e lenhosas, sendo

com indivíduos emergentes. O
Apresenta dossel com
aberturas.

que estas últimas podem chegar

sub-bosque apresenta indivíduos
Ausente.

com tamanhos e espécies
variadas, com a presença de

a 5 cm de diâmetro.

Presente / intermediário. Pteridófitas,
bromélias e outras.

representantes da família
Zingiberaceae.
Um estrato de 8 a 10 m, com

17

Terreno plano.

Presente – camada

Presente / pouco. Presença de

Apresenta dossel com

de 2 a 15 cm.

espécies herbáceas e lenhosas.

aberturas.

Ausente.

indivíduos emergentes. O sub-

Presente / pouco. Representantes

bosque apresenta indivíduos de

principalmente de pteridófitas.

tamanhos e espécies variadas.
Presente / intermediário.
Presença de espécies
18

~ 20°.

Presente.

herbáceas e lenhosas, com

Um estrato de cerca de 10 m a 12
Apresenta dossel com
aberturas.

predomínio de lenhosas de

Ausente.

Presente – camada

Predomínio de espécies

Apresenta dossel com

de de 3 a 15 cm.

herbáceas, porém há lenhosas

aberturas.

com até 4 cm de diâmetro.

20

~ 40°. Com rochas

Presente – camada

expostas.

de 2 a 15 cm.

herbáceas, porém com

principalmente de pteridófitas.

Presente / intermediário.

emergentes de altura bem

Presença de indivíduos de

superiores. Sub-bosque com

Poaceae (bambu).

indivíduos de tamanhos e espécies
variadas.

Presente / intermediário.
Presença de espécies

sub-bosque apresenta indivíduos

Um estrato de cerca de 10 m, com

Presente / intermediário.
~ 35°.

Presente / pouco. Representantes

de tamanhos e espécies variadas.

pequena espessura.

19

m, com indivíduos emergentes. O

Presente / intermediário.
Representantes principalmente de
pteridófitas. Há representantes da
família Orchidaceae.

Ausente. Próximo à parcela

Um estrato de cerca de 10 m com

Apresenta dossel com

foram encontrados indivíduos

emergentes. Abundância de

Presente / pouco. Representantes

aberturas.

de bananeira (Musa

indivíduos regenerantes no sub-

principalmente de pteridófitas.

paradisiaca).

bosque, de tamanhos variados.

predomínio de lenhosas de até 5
cm de diâmetro.

Um estrato de 8 a 10 m, com
emergentes. No sub-bosque há
21

~ 30°.

Presente – camada
de 2 a 15 cm.

Presente / intermediário.
Espécies herbáceas e lenhosas,

Apresenta dossel com
aberturas.

com predomínio de lenhosas.

Ausente.

indivíduos de espécies e tamanhos

Presente / intermediário.

variados. Foram encontrados

Representantes de pteridóficas e

indivíduos de Bromeliaceae

orquidáceas.

terrestre dentro e fora da parcela,
bem como pteridófitas terrestres.
22

Terreno plano.

Presente- camada
de 2 a 10 cm.

Presente / pouco. Presença de
indivíduos herbáceos e

Apresenta dossel com
aberturas.

lenhosos.
7.3-40

Poucos indivíudos no sub-bosque.
Ausente.

Dá-se a impressão de a área ter
sofrido desbaste.

Presente / pouco. Representantes
principalmente de pteridófitas.
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FOTO 7.3.1.2.2-12 - COBERTURA VEGETAL NO INTERIOR DAS PARCELAS
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P2
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P5

P6

P7
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P8

P9

P10

P11
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P12

P13

P14

P15
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P16

P17

P18

P19

7.3-45
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P20

P21

P22

As imagens apresentam a visão geral da vegetação em cada uma das parcelas, além do dossel, sub-bosque e ou serapilheira. Em algumas fotos é possível evidenciar as espécies do sub-bosque, como as da família Zingiberaceae e
Bromeliaceae, além de outras espécies indicadoras, como mirtáceas e rubiáceas, típicas de sub-bosque.

7.3-46

50101-EV-RT003-0
FOTO 7.3.1.2.2-13 - ELEMENTOS EPIFÍTICOS E TERRESTRES ENCONTRADOS NAS FLORESTAS ESTUDADAS

Bromelia sp (Bromeliaceae).

Elementos da família Orchidaceae.

Bromelia sp (Bromeliaceae).

Elementos da família Orchidaceae.

Elementos da família Orchidaceae.

Elementos da família Orchidaceae.
7.3-47

Malaxis sp. (Orchidaceae terrestre).

Árvore com as espécies Tillandsia sp., Orchidaceae e Microgramma
squamulosa.

Campyloneuron sp. (Polypodiaceae).

50101-EV-RT003-0

Oeceoclades maculata (Orchidaceae terrestre).

Elemento epifítico sobre rocha com musgo.

Elementos da família Orchidaceae.

Obs.: Alguns elementos epifíticos e terrestres encontrados não puderam ser identificados uma vez que ocupam os estratos superiores da floresta associado ao tamanho diminuto e cor verde (camuflagem).
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Nas 22 parcelas alocadas foram amostrados 513 indivíduos, distribuídos em 92 espécies
(QUADRO 7.3.1.2.2-5), sendo que uma delas representa os indivíduos mortos (“Morta” do
QUADRO 7.3.1.2.2-5). Quatro indivíduos não puderam ser identificados nem ao nível de
família e permaneceram como indeterminadas (Indet. sp. 1., sp. 2., sp. 3. e sp. 4.); para duas
destas não foi possível a identificação em função do grande porte dos indivíduos associado
à ausência de ramos nas partes inferiores; para uma delas por estar sem folhas no momento
da realização do campo; e para a última por não apresentar características que permitissem
a identificação (como flores ou frutos).

7.3-49
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QUADRO 7.3.1.2.2-5
LISTA DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS NAS PARCELAS E PARÂMETROS DO ESTUDO FITOSSOCIOLÓGICO
Espécies

NInd

NAm

AbsDe

RelDe

AbsFr

RelFr

AbsDo

RelDo

VI

VC

Morta

52

19

236,4

10,14

86,36

6,83

3,31

5,83

22,8

15,96

Croton floribundus

24

11

109,1

4,68

50

3,96

6,12

10,79

19,42

15,47

Zanthoxylum rhoifolium

22

12

100

4,29

54,55

4,32

5,75

10,15

18,75

14,44

Guapira opposita

27

15

122,7

5,26

68,18

5,4

4,4

7,75

18,41

13,01

Cupania vernalis

52

7

236,4

10,14

31,82

2,52

2,33

4,1

16,76

14,24

Prunus myrtifolia

31

10

140,9

6,04

45,45

3,6

2,76

4,86

14,5

10,9

Allophylus edulis

31

12

140,9

6,04

54,55

4,32

1,74

3,07

13,43

9,11

Ceiba speciosa

8

7

36,4

1,56

31,82

2,52

4,46

7,86

11,94

9,42

Piptadenia gonoacantha

16

8

72,7

3,12

36,36

2,88

2,46

4,33

10,33

7,45

Cupania oblongifolia

16

10

72,7

3,12

45,45

3,6

0,37

0,65

7,37

3,77

Nectandra megapotamica

11

8

50

2,14

36,36

2,88

1,17

2,07

7,09

4,21

Casearia sylvestris

13

9

59,1

2,53

40,91

3,24

0,63

1,11

6,88

3,64

Myrocarpus frondosus

8

3

36,4

1,56

13,64

1,08

1,32

2,33

4,97

3,89

Endlicheria paniculata

6

6

27,3

1,17

27,27

2,16

0,66

1,17

4,49

2,34

Cabralea canjerana

7

4

31,8

1,36

18,18

1,44

0,79

1,38

4,19

2,75

Indet. sp. 3

10

4

45,5

1,95

18,18

1,44

0,41

0,71

4,1

2,66

Psychotria suterella

13

3

59,1

2,53

13,64

1,08

0,18

0,32

3,93

2,86

Alchornea triplinervia

8

4

36,4

1,56

18,18

1,44

0,52

0,92

3,92

2,48

6

5

27,3

1,17

22,73

1,8

0,3

0,52

3,49

1,69

Annona cf. cacans

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

1,03

1,81

3,48

2,4

Pera glabrata

4

3

18,2

0,78

13,64

1,08

0,91

1,6

3,46

2,38

Sapium glandulosum

5

3

22,7

0,97

13,64

1,08

0,77

1,36

3,41

2,33

Campomanesia
guazumifolia

7.3-50
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Espécies

NInd

NAm

AbsDe

RelDe

AbsFr

RelFr

AbsDo

RelDo

VI

VC

Machaerium villosum

6

4

27,3

1,17

18,18

1,44

0,38

0,68

3,28

1,85

Lonchocarpus cultratus

4

4

18,2

0,78

18,18

1,44

0,42

0,73

2,95

1,51

Sessea brasiliensis

4

4

18,2

0,78

18,18

1,44

0,29

0,51

2,73

1,29

Urera baccifera

5

4

22,7

0,97

18,18

1,44

0,15

0,26

2,67

1,23

Bathysa australis

6

2

27,3

1,17

9,09

0,72

0,35

0,62

2,51

1,79

Sloanea hirsuta

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,71

1,25

2,36

1,64

Gochnatia polymorpha

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,93

1,63

2,19

1,83

Styrax pohlii

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,23

0,4

2,07

0,99

Machaerium nyctitans

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,22

0,39

2,05

0,97

Bauhinia longifolia

4

3

18,2

0,78

13,64

1,08

0,1

0,18

2,04

0,96

Aspidosperma discolor

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,72

1,27

2,02

1,66

Protium heptaphyllum

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,81

1,42

1,98

1,62

Eugenia sp. 1

4

3

18,2

0,78

13,64

1,08

0,06

0,11

1,97

0,89

Eugenia pyriformis

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,15

0,27

1,93

0,85

Ocotea cf. velutina

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,15

0,26

1,93

0,85

Zanthoxylum riedelianum

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,15

0,26

1,92

0,84

Indet. sp. 4

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,76

1,34

1,9

1,54

Myrcia splendens

5

2

22,7

0,97

9,09

0,72

0,1

0,18

1,88

1,16

Syagrus romanzoffiana

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,37

0,66

1,77

1,05

Miconia minutiflora

3

3

13,6

0,58

13,64

1,08

0,03

0,05

1,71

0,63

Psidium sp. 1

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,61

1,08

1,63

1,27

Jacaranda puberula

3

2

13,6

0,58

9,09

0,72

0,18

0,31

1,61

0,89

Cordia taguayensis

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,49

0,86

1,61

1,25

Esenbeckia grandiflora

3

2

13,6

0,58

9,09

0,72

0,17

0,3

1,6

0,89

Ficus guaranitica

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,47

0,84

1,59

1,23

Anadenanthera colubrina

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,42

0,75

1,5

1,14

7.3-51
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Espécies

NInd

NAm

AbsDe

RelDe

AbsFr

RelFr

AbsDo

RelDo

VI

VC

Aloysia virgata

3

2

13,6

0,58

9,09

0,72

0,11

0,19

1,49

0,77

Leucochloron incuriale

3

2

13,6

0,58

9,09

0,72

0,1

0,18

1,49

0,77

Indet. sp. 2

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,52

0,92

1,47

1,11

Myrcia sp. 1

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,52

0,92

1,47

1,11

Eugenia florida

4

1

18,2

0,78

4,55

0,36

0,18

0,31

1,45

1,09

Machaerium hirtum

3

2

13,6

0,58

9,09

0,72

0,08

0,15

1,45

0,73

Myrsine umbellata

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,13

0,22

1,33

0,61

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,11

0,19

1,3

0,58

Croton urucurana

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,4

0,7

1,26

0,9

Ecclinusa ramiflora

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,29

0,51

1,26

0,9

Alchornea glandulosa

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,06

0,11

1,22

0,5

Psidium rufum

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,05

0,09

1,2

0,48

Guarea macrophylla

2

2

9,1

0,39

9,09

0,72

0,05

0,08

1,19

0,47

Lauraceae sp.

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,35

0,63

1,18

0,82

Cariniana estrellensis

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,33

0,58

1,13

0,77

Lamanonia ternata

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,31

0,54

1,09

0,73

Guarea guidonea

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,13

0,23

0,98

0,62

Trichilia hirta

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,07

0,12

0,87

0,51

Luehea divaricata

2

1

9,1

0,39

4,55

0,36

0,03

0,05

0,8

0,44

Roupala rhombifolia

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,13

0,23

0,78

0,42

Bignoniaceae sp.

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,13

0,23

0,78

0,42

Cryptocarya moschata

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,1

0,17

0,73

0,37

Alseis floribundus

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,09

0,17

0,72

0,36

Schinus terebinthifolius

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,09

0,15

0,71

0,35

Casearia decandra

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,07

0,13

0,68

0,32

Campomanesia
xanthocarpa
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Espécies

NInd

NAm

AbsDe

RelDe

AbsFr

RelFr

AbsDo

RelDo

VI

VC

Aegiphila sellowiana

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,06

0,1

0,66

0,3

Machaerium stipitatum

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,05

0,09

0,65

0,29

Indet. sp. 1

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,05

0,08

0,64

0,28

Coutarea hexandra

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,04

0,07

0,63

0,27

Myrsine coriaceae

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,04

0,07

0,62

0,26

Inga edulis

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,03

0,06

0,61

0,25

Miconia sp.

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,03

0,06

0,61

0,25

Myrtaceae sp.

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,03

0,05

0,6

0,24

Mollinedia widgrenii

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,04

0,6

0,24

Symplocos celastrinea

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,04

0,59

0,23

Citronella paniculata

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,04

0,59

0,23

Cedrela fissilis

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,04

0,59

0,23

Vochysia magnifica

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,03

0,58

0,22

Psidium guajava

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,02

0,03

0,58

0,22

Guatteria cf. vilosissima

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,01

0,03

0,58

0,22

Campomanesia guaviroba

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,01

0,03

0,58

0,22

Posoqueria latifolia

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,01

0,02

0,58

0,22

Rubiaceae sp.

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,01

0,02

0,58

0,22

Nectandra lanceolata

1

1

4,5

0,19

4,55

0,36

0,01

0,01

0,57

0,21

RelDo = Dominância Relativa. NInd = Número de Indivíduos Amostrados na Referida Espécie. NAm = Número de Amostras em que a Referida Espécie Ocorreu. AbsDe = Densidade
Absoluta. RelDe = Densidade Relativa. AbsFr = Frequência Absoluta. RelFr = Frequência Relativa. AbsDo = Dominância Absoluta. RelDo = Dominância Relativa. VI = Valor de
Importância. VC = Valor de Cobertura.
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NA ADA, 12,69 ha estão cobertos por Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio
de Regeneração, dos quais 0,56 ha localizam-se em APP (QUADRO 7.3.1.2.2-2 e FIGURA
7.3.1.2.2-3).
FIGURA 7.3.1.2.2-3
LOCALIZAÇÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA
EM ESTÁGIO MÉDIO NA ADA DO PROJETO

Os dados dos exemplares lenhosos (DAP ≥ 5 cm) foram utilizados para gerar as curvas do
coletor, as quais indicaram que o número de espécies amostrado apresentou, inicialmente,
forte tendência de incremento, que foi diminuindo e estabilizando conforme a intensificação
do esforço amostral. Conforme pode se observar na FIGURA 7.3.1.2.2-4, a curva do coletor
tende a se estabilizar. Ao observar a “curva inversa”, esta apresentou ainda maior tendência
à estabilização que a “curva normal”, uma vez que a partir da 19° amostra já não houve
alteração significativa da curva (FIGURA 7.3.1.2.2-4).
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FIGURA 7.3.1.2.2-4
CURVAS DO COLETOR (NORMAL E INVERSA) GERADAS COM OS DADOS DO
LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO DA ADA DO PROJETO

Curva gerada por meio do Programa FITOPAC 2.1 (Shepherd, 2009).

Mesmo considerando como suficiente a amostragem realizada, algumas espécies lenhosas
arbóreas encontradas fora das parcelas, por meio das caminhadas a esmo,
complementaram o estudo florístico. Estas espécies, já apresentadas no QUADRO
7.3.1.2.2-3, foram identificadas principalmente pela observação de indivíduos jovens,
regenerando no sub-bosque.
A lista de espécies amostradas nas parcelas e os respectivos parâmetros fitossociológicos
analisados, para cada espécie, estão apresentados no QUADRO 7.3.1.2.2-5. Nas parcelas,
excetuando os indivíduos mortos, os indeterminados e os que foram identificados apenas
ao nível de família, foram amostrados 65 gêneros. Os gêneros mais representativos foram
Machaerium (4), Campomanesia (3), Eugenia (3), Psidium (3), Alchornea (2), Casearia (2),
Croton (2), Cupania (2), Guarea (2), Miconia (2), Myrcia (2), Myrsine (2), Nectandra (2) e
Zanthoxylum (2).
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Os gêneros Machaerium e Eugenia também estiveram entre os mais ricos em uma área de
Floresta Ombrófila Densa no estado (Cardoso-Leite et al., 2013), situação que parece ser
comum, especialmente para o gênero Eugenia, em florestas atlânticas do Estado de São
Paulo (SCUDELLER et al., 2001) e do Brasil (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000).
As famílias mais ricas em espécies foram Myrtaceae (12), Fabaceae (11), Lauraceae (6),
Euphorbiaceae (5), Meliaceae (5) e Rubiaceae (5). Vinte e quatro famílias estiveram
representadas por apenas uma espécie cada, o que corresponde a 60% das famílias
encontradas.
Em relação às famílias mais ricas, era esperado que estas aparecessem entre as mais ricas
em número de espécies, uma vez que estão entre as mais diversas do Brasil e são
apontadas como bem ricas em Florestas Ombrófilas Densas (OLIVEIRA et al., 2001;
MAMEDE et al., 2004), principalmente com relação às espécies lenhosas de grande porte.
Vários estudos conduzidos em Florestas Ombrófilas Densas no Estado de São Paulo (MELO
& MANTOVANI, 1994; MElo et al., 2000; GUILHERME, 2004; ZIPPARRO et al., 2005;
CATHARINO et al., 2006) mostram Myrtaceae como a família mais rica, seguida por
Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae e Euphorbiaceae.
A maioria das espécies amostradas nas parcelas apresenta hábito exclusivamente arbóreo
ou arbustivo/arbóreo, sendo que apenas duas foram classificadas como exclusivamente
arbustivas e 12 não foram caracterizadas em função da ausência de dados bibliográficos
disponíveis ou da localização das plantas nos estratos mais superiores da floresta
(QUADRO 7.3.1.2.2-6). Foi classificada como erva-vivaz a espécie da família Arecaceae
(Syagrus romanzoffiana), uma vez que não possui crescimento secundário mas atinge
grandes alturas.
QUADRO 7.3.1.2.2-6
HÁBITOS E RESPECTIVOS NÚMEROS DE ESPÉCIES ENCONTRADOS
NAS PARCELAS INVESTIGADAS
Hábito

Número de Espécies

Erva vivaz

1

Arbusto

2

Árvore

48

Arbusto/árvore

25

Subarbusto/arbusto/árvore

3

Não caracterizadas

12

Total

91

Obs.: Espécies amostradas nas parcelas excluindo-se as mortas.
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O índice de Shannon-Wiener (H’) para a ADA foi estimado em 3,73. Baitello et al. (1992)
encontrou o valor de 4,63 para uma floresta na Cantareira (núcleo Pinheirinho), e Struiffaldi
de Vuono (1985) encontrou os valores de 4,14 e 4,28 em duas áreas do Parque Estadual
das Fontes do Ipiranga (SP), ambas consideradas relativamente próximas ao projeto. O
estudo de Cardoso-Leite (2013), que analisou mais de dez trabalhos em florestas ombrófilas
no sudeste do Brasil, encontrou valores de H’ entre 2,88 e 4,75. Desta forma, o resultado
encontrado para a área foco do estudo (3,73) pode ser considerado médio, uma vez que há
estudos com resultados superiores ao encontrado.
O valor encontrado para a equabilidade de Pielou (J') foi de 0,826 e demonstra que a
comunidade de espécies do fragmento possui uma distribuição relativamente similar de
indivíduos por espécie (DONADIO et al., 2009); tal índice varia de 0 a 1, o que significa que
quanto menor o seu valor, mais desigual a distribuição dos indivíduos nas amostras.
O valor do índice de Simpson (0,04) também aponta que a área possui uma diversidade
relativamente alta, uma vez que quanto menor esse valor, menor a dominância e maior a
diversidade de algumas espécies na amostra. Este índice é complementar aos outros
índices por considerar não só o número de espécies, mas também a uniformidade da
distribuição da densidade (SCHAAF et al., 2006). Tais resultados indicam que em geral não
existe uma ou poucas espécies dominantes nas parcelas amostradas, e sim que o número
de espécies está bem distribuído entre as unidades amostrais. É comum encontrar
interpretações erradas para estes índices, em que os autores utilizam principalmente o
índice de Simpson como parâmetro de informação da diversidade do local, enquanto que na
verdade ele expressa apenas se há ou não dominância de algumas espécies na parcela
(KANIESKI, et al., 2012).
A FIGURA 7.3.1.2.2-5 apresenta o Valor de Importância (VI) e o Valor de Cobertura (VC)
das dez primeiras espécies (excetuando as mortas) a partir dos valores brutos. Ambos os
índices informam a importância ecológica das espécies em termos de distribuição horizontal,
com a diferença que o VC o faz com base apenas na densidade e na dominância relativas.
As dez primeiras espécies em termos de VI (excetuando as mortas) representaram 46% do
índice, sendo que é comum que as dez primeiras espécies representem cerca de 50% ou
mais do total do VI em florestas tropicais (HARTSHORN, 1980). O decréscimo gradual do
VI (FIGURA 7.3.1.2.2-5 e QUADRO 7.3.1.2.2-5) também indica que não há uma dominância
excessiva entre as espécies (COELHO, 2008).
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FIGURA 7.3.1.2.2-5
VALOR DE IMPORTÂNCIA E VALOR DE COBERTURA DAS DEZ PRINCIPAIS
ESPÉCIES DO LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO

Valor de Importância e
Cobertura

25
20
RelDo

15

10,79

10,15

7,75

4,1
2,52

10
3,96

5

5,4

4,86

3,07

3,6

4,32

RelFr
7,86

10,14
4,68

4,33

4,32
4,29

5,26

6,04

6,04

0

2,52
1,56

0,65

2,88

3,6

3,12

3,12

2,07

RelDe

2,88
2,14

RelDo = Dominância Relativa. RelFr = Frequência Relativa. RelDe = Densidade Relativa. Valor de Importância
= RelDo + RelFr + RelDe. Valor de Cobertura = RelDo + RelDe.

Para o VC a ordem das espécies permaneceu quase a mesma que fora observada para o
VI, havendo apenas pequenas alterações. Por exemplo, o rabo-de-bugio (Cupania vernalis)
trocou de posição com flor-de-pérola (Guapira opposita), a paineira (Ceiba speciosa)
inverteu de posição com o fruto-de-pombo (Allophylus edulis) e canela (Nectandra
megapotamica) inverteu de posição com camboatá (Cupania oblongifolia). Um fato
interessante é que Ceiba speciosa, com apenas oito indivíduos, apresentou maior VC que
Allophylus edulis, que apresentou 31 (23 a mais), diferença que está diretamente associada
ao grande porte dos indivíduos de Ceiba speciosa.
Guapira opposita, espécie que ocupou o terceiro lugar em Valor de Importância, está entre
as dez espécies de maior ocorrência em Mata Atlântica, principalmente nas regiões sudeste
e sul (OLIVEIRA et al., 2001). A espécie quina-de-santa-catarina (Bathysa australis), apesar
de aparecer com alto Valor de Cobertura em estudos realizados em Florestas Ombrófilas
Densas (CARDOSO-LEITE et al., 2013; GUILHERME et al., 2004), no presente estudo
ocupou apenas o 27° lugar no índice, com seis indivíduos. Esta espécie foi encontrada
também fora das parcelas e é considerada uma espécie não pioneira, típica de sub-bosque,
e indicadora de florestas em estágios mais avançados de sucessão (CASTELLO, 2014).
Algumas características das espécies com maior Valor de Importância podem auxiliar na
descrição fisionômica da floresta (CENCI et al., 2013). As características das espécies
dominantes são diferentes quanto à dimensão do diâmetro e altura, podendo ocupar
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diferentes estratos, desde espécies com menores diâmetros e abundantes no sub-bosque,
até espécies de grande porte que compõem o dossel (VALE et al., 2009).
Por exemplo, no presente estudo observou-se que a grande dominância relativa das
espécies sangra-d'água (Croton Floribundus), mamica-de-cadela (Zanthoxylum rhoifolium),
paineira (Ceiba speciosa) e flor-de-pérola (Guapira opposita) está mais relacionada ao seu
médio/grande porte do que com sua densidade, ao passo que rabo-de-bugio (Cupania
vernalis), coração-de-negro (Prunus myrtifolia) e fruto-de-pombo (Allophylus edulis)
apresentaram maiores densidades, porém com indivíduos de menor porte e troncos com
menores diâmetros.
Trinta e cinco (35) espécies foram amostradas com apenas um (1) indivíduo, o que
corresponde a 38% das espécies amostradas. Contudo, segundo Tabanez et al. (1997), o
número de espécies com baixo número de indivíduos na área pode ser maior, visto que
outras espécies existentes podem ter sido excluídas da amostragem. Tal fato pode ter
ocorrido devido à diversidade da flora, à baixa densidade de algumas populações e ao
padrão de distribuição da espécie. Este fato é frequentemente observado em florestas
atlânticas, sendo que em florestas brasileiras é comum encontrar um grande número de
espécies representadas com apenas um indivíduo (MARTINS, 1991). Por outro lado, é
importante salientar que no presente estudo outras espécies foram incluídas por meio das
caminhadas a esmo (QUADRO 7.3.1.2.2-3).
Quanto à classificação sucessional, foram encontrados 62,64% de espécies (57) e 65,7%
de indivíduos (303) não pioneiros (NP). As espécies pioneiras (P) foram representadas com
24,18% (22) e os indivíduos representaram 29,06% (134) dos amostrados. Doze espécies
(13,19%) ficaram sem caracterização, correspondendo a 5,24% dos indivíduos (24)
(QUADRO 7.3.1.2.2-7). Tais proporções, aliado ao fato de as não pioneiras (NP)
contribuírem com mais da metade das espécies e indivíduos amostrados, indicam que a
floresta já passou dos estágios iniciais de sucessão e avança para a madurez, servindo para
o abrigo de fauna de pequeno, médio e grande portes. A FIGURA 7.3.1.2.2-6 apresenta as
proporções das espécies e indivíduos em cada uma das categorias sucessionais.
QUADRO 7.3.1.2.2-7
PORCENTAGEM DE INDIVÍDUOS E ESPÉCIES AMOSTRADOS NOS DISTINTOS
ESTÁGIOS SUCESSIONAIS IDENTIFICADOS PELO LEVANTAMENTO PRIMÁRIO
Espécies

Indivíduos

(número/porcentagem)

(número/porcentagem)

Pioneiras (P)

22 / 24,18

134 / 29,06

Não Pioneiras (NP)

57 / 62,64

303 / 65,7

Não Caracterizadas (NC)

12 / 13,19

24 / 5,24

Total

91 / 100 (excetuando os mortos)

461 / 100 (excetuando os mortos)

Classificação Sucessional

Não foram considerados para o cálculo os indivíduos mortos.
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FIGURA 7.3.1.2.2-6
DISTRIBUIÇÃO EM PORCENTAGEM DOS INDIVÍDUOS E ESPÉCIES EM CADA UMA
DAS CLASSES SUCESSIONAIS
70

Porcentagem (%)

60
50
40
30
20
10
0
P

NP
Classe Sucessional
Espécies

NC

Indivíduos

P = pioneira; NP = não pioneira; NC = não caracterizadas (em função da ausência de dados
bibliográficos disponíveis ou da localização das plantas nos estratos mais superiores da floresta).
Não foram considerados para o cálculo os indivíduos mortos.

No que se refere às síndromes de dispersão, a zoocoria representou a maior porcentagem
de espécies e indivíduos amostrados nas parcelas, 63,74% e 72,7% respectivamente;
seguida por anemocoria, com 20,88% das espécies e 11,27% dos indivíduos, e autocoria,
com 9,89% das espécies e 13,01% dos indivíduos, restando 5,49% das espécies e 3,02%
dos indivíduos não caracterizados (QUADRO 7.3.1.2.2-8).
Este padrão observado para as síndromes de dispersão é esperado para florestas tropicais,
onde costumam ocorrer todas as síndromes sensu Pijl (1982), sendo a mais frequente a
zoocoria, seguida da anemocoria e da autocoria (HOWE & SMALLWOOD 1982). A
predominância da síndrome de dispersão zoocórica também indica que o remanescente já
ultrapassou os estágios iniciais de sucessão (LIEBSCH et al., 2008; CARDOSO-LEITE et
al., 2013), uma vez para florestas em estágios iniciais de sucessão é esperado
predominância de espécies anemocóricas. A FIGURA 7.3.1.2.2-7 permite visualizar melhor
as proporções de cada uma das síndromes identificadas.
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QUADRO 7.3.1.2.2-8
PORCENTAGEM DE INDIVÍDUOS E ESPÉCIES AMOSTRADOS NAS PARCELAS
ALOCADAS, NAS DISTINTAS SÍNDROMES DE DISPERSÃO
Espécies

Indivíduos

(número/porcentagem)

(número/porcentagem)

Zoocoria (ZOO)

58/63,74

335/72,7

Anemocoria (ANE)

19/20,88

52/11,27

Autocoria (AUT)

9/9,89

60/13,01

Não caracterizada (NC)

5/5,49

14/3,02

Total

91/100 (excetuando os mortos)

461/100 (excetuando os mortos)

Síndrome de dispersão

Não foram considerados para o cálculo os indivíduos mortos.

FIGURA 7.3.1.2.2-7
DISTRIBUIÇÃO EM PORCENTAGEM DOS INDIVÍDUOS E
ESPÉCIES EM CADA UMA DAS SÍNDROMES DE DISPERSÃO
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ZOO = zoocoria. ANE = anemocoria. AUT = autocoria. NC = não caracterizadas.
Não foram considerados para o cálculo os indivíduos mortos.

Não foram encontradas espécies constantes na lista estadual de espécies ameaçadas
(Resolução SMA nº 48/04); porém, foi encontrado um exemplar de cedro (Cedrela fissilis)
(coordenadas: 324968 / 7410225 – Parcela 22 – AID imediata), que consta como vulnerável
(VU) na lista federal (Portaria MMA nº 443/14). A almecega (Protium heptaphyllum spp.
cordatum) consta como Deficiente em Dados (DD) (Portaria MMA nº 443/14), o que significa
que as informações atuais sobre o táxon não permitem classificá-lo em quaisquer uma das
demais categorias de ameaça.
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Assim, somente uma espécie amostrada, o cedro (Cedrela fissilis), encontra-se ameaçada,
mais especificamente na condição de vulnerável (Portaria MMA nº 443/14). Não foram
encontradas espécies imunes ao corte ou que constituam patrimônio ambiental.
Dentre as cerca de 190 espécies amostradas dentro e fora das parcelas, 19 são
consideradas como endêmicas da Mata Atlântica (STEHMANN et al., 2009), sendo que duas
delas, araticum-cagão (Annona cf. cacans) e pacova-de-macaco (Renealmia petasites), se
restringem às formações de Floresta Ombrófila Densa.
Na Mata Atlântica o grau de endemismo costuma ser elevado (THOMAS et al., 1998;
CAIAFA & MARTINS, 2010), uma vez que algumas espécies possuem distribuição
geográfica restrita e cujas populações costumam estar confinadas a hábitats únicos
(KRUCKEBERG & RABINOWITZ, 1985).
Apesar de não serem endêmicas da Mata Atlântica, as espécies avenca (Adiantum
cuneatum), quina-de-são-paulo (Alseis floribundus), quina-de-santa-catarina (Bathysa
australis), jequitibá-branco (Cariniana estrellensis), cafezeiro-do-mato (Casearia decandra),
taleira (Celtis iguanea), Cordia taguayensis, timbozinho (Dahlstedtia pentaphylla), heliconia
(Heliconia latisphata), carabobinho (Jacaranda macrantha), quaresmeira (Miconia
minutiflora), Paullinia micranta, pariparoba (Piper arboreum), Piper gaudichaudianum e
pacova-de-macaco (Renealmia petasites) ocorrem somente em Florestas Ombrófilas
Densas (STEHMANN et al., 2009).
No que se refere aos elementos epifíticos, como orquídeas, bromélias e cactáceas, sua
presença indica uma floresta pouco degradada, pois estas formas de vida requerem
condições muito específicas de microclima e estrutura da vegetação para se desenvolverem,
além de apresentarem um crescimento lento. Tais espécies possuem uma boa propagação
em ecossistemas biodiversos, pois sua polinização geralmente é dependente da fauna
associada, como abelhas, vespas, moscas, pássaros, etc. (WAECHTER, 1998), além do
vento, assim como para a maioria das pteridófitas.
Vale destacar que a ADA, em alguns pontos, configura-se como floresta de borda e sofre
alterações ambientais conhecidas como “efeito de borda” (Murcia, 1995), sendo que os mais
importantes são os microclimáticos, com alterações dos níveis de luz, temperatura, umidade
e ventos (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). Uma vez que as espécies de plantas estão
adaptadas a determinadas condições, as alterações microclimáticas da borda podem levar
a alterações na vegetação, como o aumento da mortalidade de árvores (LAURANCE et al.,
1998), à redução na germinação (BRUNA, 1999) e eventualmente à mudança na
composição das espécies da comunidade (PACIENCIA & PRADO, 2004). Na borda dos
fragmentos de vegetação nativa predominam as espécies herbáceas, o que é comum e não
constitui característica suficiente para distinguir esta área das demais, tanto em termos
fitofisionômicos quanto sucessionais.
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Além do efeito de borda, em alguns pontos foram observados fatores de perturbação. Ao
realizar as caminhadas a esmo foi possível observar evidências de incêndios passados,
identificados principalmente pela presença de alguns troncos queimados (alguns tocos no
chão e algumas árvores vivas indicando queima pela coloração negra do tronco). Por outro
lado, estas áreas queimadas estão se regenerando (FOTO 7.3.1.2.2-14). Outra perturbação
identificada na floresta foram as trilhas (FOTO 7.3.1.2.2-15), muito provavelmente
implantadas e utilizadas por moradores do entorno.

FOTO

7.3.1.2.2-14:

Troncos

de

eucalipto

queimados - evidências de incêndios passados.



FOTO 7.3.1.2.2-15: Trilhas existentes nas áreas
de estudo – facilitam a geração de perturbação.

Distribuição diamétrica e de altura dos indivíduos nativos

Os indivíduos amostrados nas parcelas foram distribuídos segundo suas classes de
diâmetro e de altura. A maior parte dos indivíduos, isto é, 413 (ou 80,5% dos amostrados),
está incluída em alguma das três menores classes de diâmetro, ou seja, possuem
diâmetros que variam entre ~ 5,0 e 20 cm de DAP. Setenta indivíduos (15,4%) possuem
diâmetro entre 20,1 e 40 cm, enquanto os 21 restantes (4,1%) possuem diâmetro igual ou
superior a 40,1 cm.
A distribuição diamétrica é um histograma de frequência do DAP das árvores e pode
apresentar uma grande variedade de formas, tal como exponencial negativa (J-invertido),
unimodal, bimodal ou irregular, dependendo da estrutura florestal (ROBINSON, 2004). As
florestas tropicais que não foram exaustivamente perturbadas apresentam distribuição
diamétrica na forma de J-invertido, como observado no presente estudo (FIGURA
7.3.1.2.2-8), caracterizando uma comunidade vegetal típica, autorregenerante, com maior
número de indivíduos nas menores classes de diâmetro (HESS et al., 2010).
A predominância de determinadas classes de diâmetro também são indicadores do estágio
de sucessão da floresta, conforme indicado pela Resolução Conjunta SMA Ibama/SP n°
01/94. A interpretação desta característica da floresta, segundo a resolução supracitada,
indica uma floresta em estágio médio de sucessão.
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FIGURA 7.3.1.2.2-8
DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO
DOS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS
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No que se refere à distribuição das alturas, 409 indivíduos (79,7%) possuem altura de até
12 m, 98 indivíduos (19,1%) apresentaram altura entre 12,1 e 24 m, e apenas seis indivíduos
(1,2%) apresentaram altura superior a 24 m (FIGURA 7.3.1.2.2-9).
Tais resultados apontam que a floresta estudada, no geral, não apresenta um porte de
florestas em estágios avançados de sucessão, apesar do grande porte de alguns indivíduos
emergentes.
Segundo a Resolução SMA n° 01/94, a interpretação desses resultados indica uma floresta
em estágio médio de sucessão. Vale lembrar que muitas espécies florestais não atingem
grandes alturas, sendo característica da própria biologia da espécie atingir alturas
moderadas mesmo quando já em fase adulta.
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FIGURA 7.3.1.2.2-9
DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS POR CLASSES DE ALTURA
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B) Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial de Regeneração
As porções de vegetação que foram assim diagnosticadas podem apresentar as espécies
apontadas no QUADRO 7.3.1.2.2-3, predominando as pioneiras e as herbáceas não
epifíticas. As epífitas são ausentes ou raras. Essa vegetação apresenta predomínio de
indivíduos de pequena espessura, sem produto lenhoso significativo, além de possuírem
pequeno tamanho, em geral variando de 1 a 3 m de altura. A serapilheira é presente em uma
fina camada, havendo alguns pontos de exposição do solo.
Trepadeiras podem estar presentes, estando representadas principalmente por espécies
herbáceas. Há grande incidência de luz em decorrência da não formação de um dossel
definido. Consequentemente, aumenta a probabilidade de ocorrência de gramíneas e outras
espécies ruderais (primeiras a habitarem um espaço após os eventos de degradação).
Na ADA, a vegetação Ombrófila Densa em Estágio Inicial de Regeneração ocupa 0,41
hectares (ou 1,84% da ADA) e ocorre principalmente na borda da cava de extração de
granito (em operação) (FOTOS 7.3.1.2.2-16 e 7.3.1.2.2-17 e FIGURA 7.3.1.2.2-10).
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FOTO 7.3.1.2.2-16: Floresta Ombrófila Densa

FOTO 7.3.1.2.2-17: Floresta Ombrófila Densa

Montana em Estágio Inicial de Regeneração.

Montana em Estágio Inicial de Regeneração.

FIGURA 7.3.1.2.2-10
LOCALIZAÇÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA EM ESTÁGIO INICIAL
DE REGENERAÇÃO NA ADA DO PROJETO
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C) Silvicultura com Sub-bosque em Estágio Pioneiro de Regeneração
Foram alocadas duas parcelas no talhão de Eucalyptus sp. com sub-bosque em estágio
pioneiro de regeneração. O número de indivíduos de eucalipto amostrado não foi expressivo
uma vez que à época da realização do estudo a área havia recém sofrido extração seletiva
de madeira. Nas áreas das parcelas foram observadas rochas expostas e a serapilheira
apresentou espessura de até 10 cm, composta principalmente por folhas de eucalipto.
Os eucaliptos atingem até cerca de 35 metros de altura, havendo alturas menores. Não há
dossel definido e fechado, havendo grande incidência luminosa. A vegetação nativa pioneira
de sub-bosque é representada principalmente por espécies herbáceas das famílias
Asteraceae e Poaceae, além de outras espécies arbustivas e raros indivíduos arbóreos
ainda de pequeno tamanho e espessura, representados por Machaerium stipitatum, Cupania
vernalis, Piptadenia gonoacantha, Croton floribundus e Urera baccifera, além da liana
Paullinia micrantha. Na borda do talhão também há influência de espécies herbáceas.
Na ADA, 3,54 ha (ou 15,89% da área) estão cobertos por Silvicultura com Sub-Bosque em
Estágio Pioneiro de Regeneração (FOTOS 7.3.1.2.2-18 e 7.3.1.2.2-19 e FIGURA 7.3.1.2.211), dos quais 0,07 ha localizam-se em APP.
Segundo o relato de colaboradores da mina, a área sofreu incêndio em anos anteriores, o
que provavelmente deve ter eliminado a vegetação nativa que eventualmente estivesse
regenerando.

FOTO 7.3.1.2.2-18: Silvicultura com Sub-Bosque

FOTO

em Estágio Pioneiro de Regeneração – Parcela

Bosque em Estágio Pioneiro de Regeneração –

PE1.

Parcela PE2.
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FIGURA 7.3.1.2.2-11
LOCALIZAÇÃO DA SILVICULTURA COM SUB-BOSQUE EM ESTÁGIO PIONEIRO
DE REGENERAÇÃO NA ADA DO PROJETO

D) Silvicultura com Sub-Bosque em Estágio Inicial de Regeneração
Este talhão apresenta alguns indivíduos de espécies nativas no sub-bosque, com alturas
variando de 1 a 5 m e diâmetro de pequena espessura, sem volume significativo de lenha
nativa. Nas duas parcelas alocadas neste talhão foram encontradas rochas expostas e a
serapilheira é presente, sendo uma fina camada, pouco decomposta, havendo pontos de
exposição do solo. As trepadeiras são ausentes ou presentes em pouca quantidade,
representadas principalmente por espécies herbáceas. No sub-bosque, além de herbáceas
(principalmente Asteraceae e Poaceae), há representantes de Piper gaudichaudianum,
Cecropia glaziovii, Urera baccifera, Morus nigra, Piper spp., Asteraceae sp., Ceiba speciosa,
e a orquídea terrestre Oeceoclades maculata.
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O talhão pode apresentar outras espécies apontadas no QUADRO 7.3.1.2.2-3, em especial
as pioneiras e herbáceas não epifíticas, em geral de pequena espessura. Na borda do talhão
há influência de espécies herbáceas. Os eucaliptos possuem alturas de até 30 metros,
havendo menores.
Neste talhão também houve extração seletiva de indivíduos de eucalipto em período anterior
e próximo à data de realização do estudo. No entanto, esta remoção não foi tão acentuada
quanto a ocorrida no talhão com sub-bosque em estágio pioneiro de regeneração.
Na ADA, 1,01 ha (ou 4,53% da área) estão cobertos por Silvicultura com Sub-Bosque em
Estágio Inicial de Regeneração (FOTOS 7.3.1.2.2-20 e 7.3.1.2.2-21 e FIGURA 7.3.1.2.2-12),
dos quais 0,03 ha localizam-se em APP.

FOTO 7.3.1.2.2-20: Silvicultura com Sub-Bosque

FOTO

em Estágio Inicial de Regeneração – Parcela

Bosque em Estágio Inicial de Regeneração –

PE3.

Parcela PE4.
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FIGURA 7.3.1.2.2-12
LOCALIZAÇÃO DA SILVICULTURA COM SUB-BOSQUE EM ESTÁGIO INICIAL
DE REGENERAÇÃO NA ADA DO PROJETO
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E) Mineração
Foram assim diagnosticas as áreas nas quais existe a exploração e o tratamento de
minérios, tais como os pontos de detonação, acessos, áreas de britagem, barragem e outras
estruturas da mina. A FOTO 7.3.1.2.2-1 apresenta algumas dessas áreas.
Na ADA, 4,63 ha (ou 20,78% da área) estão ocupados por áreas de mineração (FOTOS
7.3.1.2.2-22 e 7.3.1.2.2-23 e FIGURA 7.3.1.2.2-13).

FOTO 7.3.1.2.2-22: Mineração na ADA do

FOTO 7.3.1.2.2-23: Mineração na ADA do

projeto.

projeto.
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FIGURA 7.3.1.2.2-13
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MINERAÇÃO NA ADA DO PROJETO

7.3.1.2.2.1 Inventário Florestal da ADA
O volume de madeira total, estimado, a ser suprimido na ADA é de 13.547,07 m3. Nos
parágrafos seguintes são apresentados os volumes a serem suprimidos em cada uma das
fitofisionomias encontradas na ADA (QUADRO 7.3.1.2.2.1-1).
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QUADRO 7.3.1.2.2.1-1
VOLUME DE MADEIRA A SER SUPRIMIDO NA ADA
CONSIDERANDO AS ÁREAS COM PRODUÇÃO SIGNIFICATIVA DE LENHA

Fitofisionomia

Área na ADA
(ha)

Volume estimado de
madeira (m³)

Floresta Ombrófila Densa Montana em
Estágio Médio de Regeneração

12,69

10.980,89

Silvicultura com Sub-Bosque em
Estágio Pioneiro de Regeneração

3,54

2.161,16

1,01

405,02

17,24

13.547,07

Silvicultura com Sub-Bosque em
Estágio Inicial de Regeneração
Total

Critério de inclusão: indivíduos arbóreos com ao menos 15 cm de CAP (= DAP ≥ 5 cm).

O volume de madeira calculado para a área onde foi realizado o levantamento primário
amostral da flora nativa, isto é, correspondente às 22 parcelas em Floresta Ombrófila Densa
Montana em Estágio Médio de Regeneração, que juntas totalizam 2.200 m² (ou 0,22 ha) foi
de 190,37 m3. Extrapolando este valor médio para as áreas da ADA cobertas por esta
fitofisionomia, que totalizam 12,69 ha, chega-se ao volume estimado de madeira de
10.980,89 m³.
Para as áreas da ADA cobertas por Talhões de Eucalytus sp. Associados à Sub-Bosque
Nativo, foram considerados principalmente os indivíduos arbóreos da floresta de eucalipto,
uma vez que no geral atendem ao critério mínimo de inclusão: DAP ≥ 5 cm. Para o talhão
de Eucalytus sp. com Sub-Bosque em Estágio Pioneiro de Regeneração, que ocupa 3,54 ha
da ADA, o volume de madeira estimado foi de 2.161,16 m³.
Já o Talhão de Eucalytus sp. com Sub-Bosque em Estágio Inicial de Regeneração, que
cobre 1,01 ha da ADA, apresentou volume de madeira (estimado) de 405,02 m³ (QUADRO
7.3.1.2.2.1-1). Nestas áreas cobertas por talhões com sub-bosque inicial, alguns raros
indivíduos nativos atenderam ao critério mínimo de inclusão, e por isso também foram
considerados no cálculo.
De acordo com o critério de inclusão utilizado (DAP ≥ 5 cm), o volume de madeira a ser
gerado pela supressão das áreas da ADA cobertas por Floresta Ombrófila Densa Montana
em Estágio Inicial de Regeneração não é significativo e, desta forma, o mesmo não foi
computado.
7.3.1.2.2.2

Considerações Finais sobre a Flora da ADA

Na ADA (e AID imediata) do projeto o levantamento florístico realizado registrou cerca de
190 espécies da flora, pertencentes a diferentes hábitos, com a predominância das espécies
nativas: 19 espécies são endêmicas da Mata Atlântica e 1 (uma) delas, o cedro (Cedrela
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fissilis), consta como vulnerável na lista federal de espécies ameaçadas (Portaria MMA nº
443/14).
Já o estudo fitossociológico, que confirmou a Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM)
como a principal fitofisionomia ocorrente na ADA (e AID imediata) do projeto, foram
amostradas 92 espécies, sendo que as que apresentaram maiores Valores de Importância
(VI) são comuns em levantamentos realizados neste tipo florestal, tais como: Croton
floribundus, Zanthoxylum rhoifolium, Guapira opposita, Cupania vernalis, Prunus myrtifolia,
Allophylus edulis, Ceiba speciosa, Piptadenia gonoacantha, Cupania oblongifolia e
Nectandra megapotamica. As famílias mais ricas foram Myrtaceae, Fabaceae, Lauraceae,
Euphorbiaceae, Meliaceae e Rubiaceae, também comuns e bastante representativas destas
fitofisionomias.
Pode-se dizer que a diversidade das florestas estudadas na área é média, uma vez que
apresentou valor 3,73 para o índice de Shannon-Wiener (H’), que é intermediário se
comparado com os valores estimados para outras áreas cobertas por FOD Montana: Parque
Estadual da Cantareira – Núcleo Pinheirinho: H’ = 4,63 (BAITELLO et al.,1992); Parque
Estadual das Fontes do Ipiranga: H’ = 4,14 e 4,28 (STRUIFFALDI DE VUONO, 1985);
florestas ombrófilas no sudeste do Brasil = H’ entre 2,88 e 4,75 (CARDOSO-LEITE, 2013).
Predominam as espécies e os indivíduos Não Pioneiros, bem como as espécies com
síndrome de dispersão zoocórica, indicando que a floresta já passou pelos estágios iniciais
de sucessão e avança para a madurez. A floresta também contém elementos epifíticos,
como bromélias, orquídeas e cactos, que reforçam o processo de sucessão em que se
encontra.
Em relação às APP, que na ADA são de dois tipos, curso d’água e nascente, nota-se que
estas ocupam área bastante reduzida, de 0,66 ha, isto é, 2,96% da ADA. Estas APP estão
cobertas essencialmente por FODM em Estágio Médio de Regeneração, que ocorrem em
0,56 dos 0,66 ha de APP mapeados (= 84,85%). O 0,1 ha de APP restante na ADA (15,15%)
está ocupado por floresta de eucalipto com sub-bosque constituído por vegetação nativa,
este último nos estágios mais iniciais de sucessão ecológica: pioneiro e inicial.
No que tange o Inventário Florestal, o volume de madeira total a ser suprimido na ADA é de
13.547,07 m3. Para este cálculo foram considerados os indivíduos lenhosos, nativos e
exóticos, com DAP ≥ 5 cm.
7.3.1.3

Síntese do Diagnóstico da Flora

O Estado de São Paulo, assim como vários outros do Brasil, sofreram intensa devastação
das coberturas naturais, principalmente em decorrência das atividades agropastoris e de
expansão urbana. O município de São Paulo e arredores também se inserem neste contexto
e, neste sentido, apesar de abrigarem parte dos remanescentes de Floresta Atlântica,
apresentam também grandes áreas de desmatamento.
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Conforme diagnosticado ao longo do capítulo de vegetação, o território que integra as áreas
de influência do projeto compõe o grupo de áreas da cidade de São Paulo que a partir da
década de 90 mais vem perdendo áreas de floresta nativa, o que de acordo com as análises
realizadas e bases consultadas apresenta correlação com os processos de crescimento
populacional/expansão urbana observado nestas localidades.
Na AII, AID e ADA a cobertura florestal remanescente é composta essencialmente por
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) secundária nos estágios inicial e
médio de regeneração. Nos casos da AII e da AID, as formações se concentram
principalmente na porção centro-leste destas áreas e estendem-se até os limites com o
Parque Estadual da Cantareira (PEC), que abrange e protege um dos principais contínuos
de vegetação tropical do planeta localizados em área urbana.
No contexto das áreas de influência do projeto, os principais fatores responsáveis pela
preservação destes remanescentes florestais são a Zona de Amortecimento do PEC, que
se sobrepõe parcialmente às referidas áreas, e o relevo acidentado, que na região é
desfavorável e caro à ocupação humana e ao uso alternativo do solo.
Nas formações de FODM da AID imediata e da ADA foram registradas em torno de 190
espécies (considerando todos os hábitos), dentre as quais se destacam 19 espécies
endêmicas da Mata Atlântica e 1 (uma) vulnerável, o cedro (Cedrela fissilis) (Portaria MMA
nº 443/14), o que indica a importância destas áreas para a manutenção da biodiversidade e
dos processos ecológicos locais. Na comparação com outras formações de FODM,
diagnosticou-se diversidade média.
Especificamente na ADA, além das florestas em estágio médio (ocorrem em 56,96% da
ADA), foram identificados outros padrões de cobertura vegetal e de uso do solo, sendo eles:
FODM em Estágio Inicial de Regeneração (1,84%); Silviculturas com Sub-Bosques Nativos
nos Estágios Pioneiro (15,89%) e Inicial (4,53%) de Regeneração; e Mineração (20,78%).
Percentualmente observa-se que 58,80% da ADA está coberta por vegetação natural,
enquanto o restante, 41,20%, apresenta uso do solo alternativo (antrópico) e menos
relevante em termos ecológicos.
Apesar de pouco mais de metade da ADA estar coberta por florestas secundárias maduras
e um quinto da área apresentar florestas de eucalipto com sub-bosque nativo, atribui-se
essencialmente aos ambientes naturais vizinhos, da AID imediata e da AII, a capacidade
mantenedora e as funções de preservação e conservação da biodiversidade, incluindo as
espécies da fauna ameaçada de extinção, e dos processos ecológicos locais, como por
exemplo a manutenção da conectividade ecológica e do fluxo gênico entre os ambientes
naturais.
Essa análise se dá em função da configuração da ADA e das características destes
ambientes naturais vizinhos. A ADA é pequena e condensada, forma uma “ferradura” ao
redor de uma mineração ativa, e neste sentido suas florestas estão sujeitas aos efeitos de
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borda do empreendimento em operação, o que altera a qualidade da flora e da fauna
associada. Em uma escala de análise mais ampla, também é importante considerar que a
ADA faz limite com áreas antrópicas do distrito de Perus, onde o uso e a ocupação do solo
encontram-se intensamente alterados (ex.: minerações, acessos rodoviários (ex.: Rodoanel
Mário Covas) e áreas urbanizadas), e, neste sentido, intensificam-se as pressões antrópicas
e as alterações dos ambientes naturais da ADA.
Por outro lado, a matriz florestal que recobre os ambientes naturais da AID imediata e da AII
exerce um papel eficaz em termos de conservação e ecologia, já que na comparação com
a ADA é imensamente maior, menos suscetível às pressões antrópicas e se conecta e forma
um contínuo com os remanescentes florestais do Parque Estadual da Cantareira.
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7.3.2

Fauna

A região de estudo insere-se nos domínios do bioma Mata Atlântica, que originalmente
estendia-se de forma contínua da região Nordeste (Ceará) até o Sul do País (Rio Grande do
Sul), acompanhando a faixa litorânea.
Grande parte destes remanescentes está reduzida a pequenos fragmentos (METZGER
2000), muitas vezes constituídos por florestas secundárias em diferentes estágios de
regeneração (VIANA & TABANEZ 1996). Apesar disso, este bioma possui altíssima
diversidade biológica e é considerado mundialmente como área prioritária para a
conservação (BRANDON et al. 2005).
Mais especificamente, a região de estudo está localizada no município de São Paulo, SP,
em área próxima à Serra da Cantareira, onde se observam significativos remanescentes de
Mata Atlântica, além do Parque Estadual da Cantareira, que constitui unidade de
conservação de proteção integral reconhecida por abrigar expressivas biodiversidades
florísticas e faunísticas.
No que tange a fauna com provável ocorrência nas áreas de influência do projeto, o presente
diagnóstico enfatizou a caracterização da herpetofauna (anfíbios e répteis), das aves, dos
mamíferos voadores e não voadores (destes últimos as espécies de pequeno, médio e
grande portes) e dos peixes, conforme disposições do Termo de Referência do projeto
(Parecer Técnico nº 442/14/IE), os quais serão descritos a seguir.
7.3.2.1

Diagnóstico da Fauna da AII

7.3.2.1.1

Procedimentos Metodológicos

O diagnóstico da fauna ocorrente na Área de Influência Indireta (AII) do Meio Biótico foi
desenvolvido essencialmente com base na pesquisa e compilação de bases secundárias.
Ênfase principal foi dada aos estudos da fauna elaborados recentemente e próximos da área
do atual projeto, priorizando sempre que possível aqueles cujas áreas de investigação (áreas
amostrais) se sobrepõem à AII. Neste contexto, destaca-se o estudo da fauna realizado no
âmbito do Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira (PEC) (SMA, 2009). Na
FIGURA 7.3.2.1.1-1 é possível identificar a colocalização existente entre a AII do projeto e
a Zona de Amortecimento do PEC.
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As disposições da Informação Técnica PEC nº 23/2014, que solicitam a caracterização da
fauna com provável ocorrência nos ambientes que compõem o corredor ecológico
Cantareira-Juquery, reforçam a relevância da utilização do Plano de Manejo do PEC (SMA,
2009) enquanto base para este diagnóstico, uma vez que parte significativa deste corredor
está sobreposta aos contínuos florestais da serra da Cantareira e do PEC.
A análise de dados e os resultados apresentados foram direcionados no sentido de permitir
a caracterização regional da fauna. Enfoque foi dado à elaboração da listagem de espécies
com potencial ocorrência na região de inserção da AII e do corredor Cantareira-Juquery,
inclusive com indicação de espécies constantes em listas oficiais da fauna ameaçada, com
destaque para o Decreto Estadual nº 60.133/14 (SMA, 2014), conforme previsto no Termo
de Referência do projeto (Parecer Técnico nº 442/14/IE).
Diante do exposto, a seguir serão apresentados os resultados do presente diagnóstico,
considerando os grupos faunísticos estudados: herpetofauna, avifauna, mastofauna e
ictiofauna.
7.3.2.1.2

Resultados

Os resultados dos estudos da fauna com potencial ocorrência na AII do projeto de Ampliação
da Pedreira Juruaçu serão apresentados por grupo investigado, sendo que os principais
resultados serão retomados e compilados no item de Considerações Finais.
7.3.2.1.2.1 Herpetofauna
A herpetofauna engloba o grupo dos anfíbios e répteis, taxocenoses que desempenham um
importante papel no equilíbrio e manutenção dos ecossistemas. O Brasil possui atualmente
em torno de 1026 espécies de anfíbios (SBH, 2014) e 744 espécies de répteis (Bérnils &
Costa, 2012). Somente no bioma Mata Atlântica existem cerca de 340 espécies de anfíbios
e 197 de répteis, sendo que 150 espécies da herpetofauna deste bioma são endêmicas
(SOS MATA ATLÂNTICA, 2011).
Considerando-se somente o Estado de São Paulo, que além do bioma Mata Atlântica conta
com fitofisionomias típicas de Cerrado, a herpetofauna é representada por pelo menos 236
espécies de anfíbios (ROSSA-FERES et al., 2011) e 212 de répteis (ZAHER et al., 2011).
De acordo com os dados do Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira (SMA,
2009), cuja Zona de Amortecimento se sobrepõe parcialmente à AII do projeto, ocorrem no
parque 36 espécies de anfíbios, os quais foram registrados principalmente nos Núcleos
Barrocada e Pedra Grande, que distam em linha reta cerca de 9,5 km e 7,1 km dos limites
da AII do projeto, respectivamente (FIGURA 7.3.2.1.2.1-1). Nas áreas amostradas no
entorno da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) a riqueza de espécies conhecida é
um pouco maior, totalizando 48 espécies.
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FIGURA 7.3.2.1.2.1-1
DISTÂNCIA ENTRE A AII DO PROJETO E AS REGIÕES DA BARROCADA E DA
PEDRA GRANDE

No PEC, a família Hylidae, que compreende em sua grande maioria as rãs e sapos
arborícolas, é a mais diversa, com 21 espécies, seguida da família Brachycephalidae, com
cinco espécies, que abrange as espécies de reprodução terrestre que vivem no foliço ou no
sub-bosque abaixo de 1 m de altura. Para as famílias Leptodactylidae, Leiuperidae,
Bufonidae e Microhylidae foram registradas, para cada uma delas, duas espécies, enquanto
para as famílias Cycloramphidae e Hylodidae foi registrada apenas uma espécie (SMA,
2009).
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Na maioria das assembleias de anfíbios neotropicais a família Hylidae costuma corresponder
à maior parte da diversidade observada, geralmente variando entre 30 e 50% das espécies,
sendo mais representativa nas regiões mais úmidas e com maior diversidade (DUELLMAN,
1988; PAVAN 2007). No PEC, oito espécies dos hilídeos registrados pertencem ao gênero
Scinax (SMA, 2009), que geralmente apresenta diversidade elevada nesta região do
Planalto Atlântico.
A riqueza da família Leptodactylidae é pequena na região. No PEC somente duas espécies
foram registradas, mas uma delas, Adenomera bokermanni (rãzinha-do-folhiço), que é uma
espécie de reprodução terrestre que vive no foliço da floresta, é provavelmente uma das
espécies de distribuição mais ampla do parque, na medida em que foi registrada em todas
as áreas estudadas (SMA, 2009). As outras espécies de reprodução terrestre pertencem à
família Brachycephalidae, a segunda família mais diversa no PEC, mas o número de
espécies presentes é menor do que nas florestas do alto da Serra do Mar.
Grande parte das espécies de anfíbios que ocorrem no PEC está presente na maior parte
dos pontos amostrados no entorno da RMSP, como Rhinella icterica (sapo-cururu), R. ornata
(sapo-cururuzinho), Hypsiboas faber (sapo-martelo), H. bischoffi (perereca-de-pijama) e
Ischnocnema henselii (sapo-de-folhiço). Algumas espécies ocorrem em poucas áreas, como
Scinax eurydice (perereca), Dendropsophus elegans (perereca-de-colete), Proceratophrys
boiei (sapo-de-chifres), Bokermannohyla hylax (perereca-de-mata), Hylodes phyllodes
(sapo-de-corredeira), Aplastodiscus arildae (perereca-verde), Brachycephalus nodoterga,
Physalaemus olfersii (rãzinha-rangedora) e Chiasmocleis sp (SMA, 2009).
Algumas destas espécies, como Aplastodiscus arildae, Hylodes phyllodes e
Bokermannohyla hylax, ocorrem em riachos ou nascentes associadas a áreas com maior
declividade, restringindo sua ocorrência na região. A degradação do ambiente associada à
proximidade da urbanização também é responsável pela ausência destas espécies, assim
como de outras, como Proceratophrys boei, Physalaemus olfersii e Chiasmocleis sp., em
mais áreas da região de inserção do PEC.
Por outro lado, a presença de populações aparentemente densas e em vários locais de
Aplastodiscus arildae, Hylodes phyllodes e Proceratophrys boiei provavelmente, é um indício
do bom estado de preservação e da significativa continuidade florestal do PEC (SMA, 2009).
A altitude mais pronunciada da serra da Cantareira também pode ser um fator que influencia
a qualidade da fauna aí ocorrente. Na AII do projeto esta característica está presente, com
destaque para o trecho leste, onde se chega a observar altitudes que variam entre 901 e
1.150 m, podendo chegar a 1.250 m nos picos mais altos. Por exemplo, o anuro de foliço do
gênero Brachycephalus aparentemente ocorre associado às áreas mais altas das serras da
Cantareira, da Mantiqueira e do Mar (POMBAL & GASPARINI, 2006; POMBAL, 2001).
Apesar de Dendropsophus microps (pererequinha) e Hypsiboas prasinus (perereca-carará)
ocorrerem em várias áreas do Planalto Atlântico, estas espécies também parecem ser mais
abundantes em áreas mais altas ou mais frias (SMA, 2009).
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Na serra da Cantareira também são observadas espécies como Dendropsophus elegans
e Scinax eurydice, que se distribuem principalmente em remanescentes de Mata Atlântica
localizados ao norte do Trópico de Capricórnio, sendo menos frequentes nos remanescentes
localizados imediatamente ao sul do referido marco. Os registros mais meridionais de D.
elegans foram realizados no litoral ou em áreas de menor altitude, como Juquitiba ou Buri
(RODRIGUES et al., 2007).
Em relação aos répteis, de acordo com os dados do Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009)
ocorrem no parque cerca de 20 diferentes espécies. Dentre os lagartos houve o registro de
Enyalius perditus (camaleãozinho), que figura entre as espécies mais comuns do interior da
floresta.
No entanto, no geral é de se esperar que as altitudes mais elevadas do PEC, assim como a
temperatura e a pluviosidade menores, podem contribuir para a redução da diversidade e
abundância de lagartos no parque, especialmente quando comparado a áreas mais baixas,
quentes e úmidas (SMA, 2009).
As presenças de Colobodactylus taunayi e Heterodactylus imbricatus podem reforçar este
entendimento. Aparentemente a evolução de toda a linhagem da qual Colobodactylus
taunayi faz parte está relacionada à utilização de regiões de maior altitude da borda leste do
Brasil (Rodrigues et al. no prelo). Já Heterodactylus imbricatus é uma espécie rara, que
ocorre em poucos lugares, geralmente em áreas mais altas e com climas mais frios. No PEC,
dois indivíduos de H. imbricatus foram registrados em armadilha de queda na Pedra Grande,
a região mais alta do parque amostrada para a elaboração do Plano de Manejo (SMA, 2009).
Em relação às serpentes com potencial ocorrência no PEC, a maior fonte de dados é a
coleção do Instituto Butantan, que infelizmente não fornece dados ecológicos, de localização
e de data de captura. Baseado nestes dados e no estudo de Benesi (2008) é possível que
ocorram 41 espécies no parque, sendo que apenas 14 destas foram de fato registradas na
serra na Cantareira (SMA, 2009).
Os esforços de levantamento empenhados para a elaboração do Plano de Manejo do PEC
e para outros estudos registraram cinco espécies de serpentes. Xenodon neuwiedii
(jararaquinha), Elapomorphus quinquelineatus, Tropidodryas striaticeps (cobra-cipó) e
Echinanthera melanostigma foram registradas na região da Pedra Grande, enquanto E.
bilineata na trilha do Morro do Pavão.
No que tange os quelônios, para o município de São Paulo, Benesi (2008) lista apenas
quatro espécies, das quais duas, do gênero Trachemys, foram introduzidas como animais
de estimação. A espécie mais comum é Hydromedusa tectifera (cágado pescoço de cobra),
usualmente encontrada em levantamentos da herpetofauna. Este grupo é realmente muito
pouco diverso e abundante na região do Planalto Atlântico.
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Considerando as espécies registradas no âmbito do Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009)
e o Decreto Estadual nº 60.133/14, que dispõe a respeito da fauna do Estado de São Paulo
em situação de ameaça de extinção, para o parque, e por extrapolação também para a AII
do projeto, não existem registros de espécies da herpetofauna ameaçada (QUADRO
7.3.2.1.2.1-1). Vale salientar apenas a ocorrência da rãzinha-do-brejo (anfíbio) Adenomera
bokermanni, cuja situação atualmente não é bem compreendida em função do baixo
conhecimento que se tem da espécie.
QUADRO 7.3.2.1.2.1-1
ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA EM ALGUMA SITUAÇÃO DE AMEAÇA
COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA AII
Grau de ameaça
Táxon

Nome comum

Decreto Estadual nº
60.133/2014

Anfíbios
Anura
Leptodactylidae
Adenomera bokermanni

---

---

---

---

Rãzinha-do-folhiço

Deficiente em dados

No entanto, se considerados outros tipos de espécies bioindicadoras, como as exóticas,
destacam-se duas espécies, detectadas na sede do parque: o tigre-d´água Trachemys sp.
e a lagartixa-de-parede Hemidactylus maboia. O tigre-d´água ocorre em vários locais no
município de São Paulo (BENESI, 2008), provavelmente devido à soltura irresponsável. A
população costuma adquirir esses animais como pet e acaba soltando-os quando crescem.
A lagartixa-de-parede é uma espécie predominantemente periantrópica, que vive nas
construções humanas.
7.3.2.1.2.2 Avifauna
Em termos de riqueza de aves, no Brasil, considerando todos os seus biomas, são estimadas
1.767 espécies. A Mata Atlântica, com 1.020 espécies, ocupa o segundo lugar entre os
biomas brasileiros, atrás apenas da Floresta Amazônica, que abriga perto de 1.300
(PACHECO & BAUER, 2000). Setenta e três das espécies já registradas para o PEC, isto é,
31%, são endêmicas da Mata Atlântica. A proporção de endêmicas no PEC é bem maior
que a do bioma onde está inserida, que é de 18% (SMA, 2009).
O levantamento primário e secundário da avifauna realizado no âmbito do Plano de Manejo
do PEC registrou 233 espécies de aves. As famílias com maior riqueza de espécies são
Tyrannidae, com 39 espécies, seguida de Furnariidae e Thraupidae, com 16,
Thamnophilidae, com 14, Accipitidae, com 12, Picidae, com 11, e Trochilidae, com 10 (SMA,
2009).
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A importância global do PEC para a conservação da avifauna foi reconhecida pela sua
denominação enquanto Área Importante para a Conservação das Aves (BENCKE et al.,
2006).
Comparando a avifauna do PEC com a de outras duas áreas montanas, tais como o PE
Carlos Botelho, que apresenta uma avifauna muito próxima da condição original, e a Reserva
Florestal do Morro Grande (DEVELEY & MARTENSEN, 2006), que apresenta área similar à
do PEC (7.916,52 ha) e onde também predomina a floresta secundária, os resultados
sustentam a constatação de Develey (2004), indicando que florestas secundárias
apresentam menor riqueza e menor número de espécies sensíveis à alteração de habitat
(SMA, 2009).
A manutenção de populações é definida por outros fatores além do estágio sucessional. A
Reserva Florestal Morro Grande e o PEC apresentam riqueza similar, sendo 146 espécies
em comum e um número similar de espécies exclusivas a cada uma: 20 espécies para a
reserva e 17 espécies para o PEC. As espécies exclusivas à reserva são comuns nas
florestas das serras de Paranapiacaba e do Mar. Isto é explicado pela proximidade e
conectividade compartilhada entre a reserva e estas.
Entre as espécies exclusivas ao PEC, a única para a qual um fator explicativo pode ser
sugerido é o macuco Tinamus solitarius. Por ser uma espécie cinegética, esta deve ter sido
extinta localmente na Reserva Florestal Morro Grande devido a uma intensa pressão de
caça, mais intensa do que a ocorrente no PEC (DEVELEY & MARTENSEN, 2006).
Considerando aves com ampla distribuição pelas florestas montanas das serras da
Mantiqueira, do Mar e de Paranapiacaba, e espécies ainda presentes em áreas
predominantemente secundárias, como Morro Grande e Serra do Japi (SILVA, 1992), pelo
menos outras 30 espécies de aves poderiam ocorrer no PEC, sendo sua ausência difícil de
explicar (SMA, 2009).
Em relação às espécies ameaçadas de extinção, de acordo com o Decreto Estadual nº
60.133/14 ocorrem no PEC 17 no total (QUADRO 7.3.2.1.2.2-1). Os dados apresentados no
quadro tornam evidente a importância dos remanescentes e recursos florestais do PEC e
das áreas lindeiras, como a AII do projeto, para a conservação da avifauna local e regional.

7.3-84

50101-EV-RT003-0

QUADRO 7.3.2.1.2.2-1
ESPÉCIES DA AVIFAUNA EM ALGUMA SITUAÇÃO DE AMEAÇA
COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA AII
Grau de Ameaça
Táxon

Nome Comum

Decreto Estadual nº
60.133/14

Accipitriformes

---

---

Accipitridae

---

---

Gavião-pega-macaco

Ameaçado

Caracoleiro

Quase Ameaçado

---

---

---

---

Uru

Quase Ameaçado

Passeriformes

---

---

Corvidae

---

---

Gralha-azul

Quase Ameaçado

---

---

Phibalura flavirostris

Tesourinha-da-mata

Quase Ameaçado

Procnias nudicollis

Araponga

Ameaçado

Pyroderus scutatus

Pavó

Ameaçado

---

---

Canário-do-brejo

Ameaçado

Sporophila frontalis

Pixoxó

Ameaçado

Rhynchocyclidae

---

---

Barbudinho

Ameaçado

---

---

Choquinha-de-dorso-vermelho

Ameaçado

Choquinha-de-peito-pintado

Quase Ameaçado

Piciformes

---

---

Picidae

---

---

Pica-pau-rei

Quase Ameaçado

---

---

Pteroglossus bailloni

Araçari-banana

Ameaçado

Ramphastos vitellinus

Tucano-de-peito-branco

Ameaçado

Selenidera maculirostris

Araçari-poca

Ameaçado

Psittaciformes

---

---

Psittacidae

---

---

Papagaio-de-peito-roxo

Ameaçado

Spizaetus tyrannus
Chondrohierax uncinatus
Galliformes
Odontophoridae
Odontophorus capueira

Cyanocorax caeruleus
Cotingidae

Emberizidae
Emberizoides ypiranganus

Phylloscartes eximius
Thamnophilidae
Drymophila ochropyga
Dysithamnus stictothorax

Campephilus robustus
Ramphastidae

Amazona vinacea
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Dentre os grupos em alguma situação de risco de extinção destacam-se por exemplo os
passeriformes, com nove espécies listadas, distribuídas em cinco famílias distintas. Seis das
nove espécies encontram-se atualmente ameaçadas: a araponga Procnias nudicollis, o pavó
Pyroderus scutatus, o canário-do-brejo Emberizoides ypiranganus, o pixoxó Sporophila
frontalis, o barbudinho Phylloscartes eximius e a choquinha-de-dorso-vermelho Drymophila
ochropyga. As outras três estão quase ameaçadas: a gralha-azul Cyanocorax caeruleus, a
tesourinha-da-mata Phibalura flavirostris e a choquinha-de-peito-pintado Dysithamnus
stictothorax.
Os pixoxós machos são muito visados por traficantes de animais e passarinheiros devido ao
seu canto forte. Pensou-se inicialmente que os poucos registros de machos isolados no PEC
fossem decorrentes de escapes ou solturas. Entretanto, o levantamento realizado para o
Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009), mais especificamente no sítio Fundo do Cabuçu, foi
capaz de registrar alguns machos e fêmeas em moitas frutificadas de taquara, do gênero
Chusquea, indicando uma provável ocorrência natural no parque.
As principais ameaças à biodiversidade em todo o planeta são a perda e a fragmentação de
habitat. As espécies quase ameaçadas e ameaçadas do PEC para as quais a redução da
Mata Atlântica é conhecidamente o principal fator de declínio populacional são o barbudinho
Phylloscartes eximius e a tesourinha-da-mata Phibalura flavirostris.
Os gaviões grandes, tal como o gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus, são algumas
vezes abatidos no entorno do PECdevido ao receio de ataque aos animais domésticos e à
crianças pequenas, ou para serem servidos como troféus. Há ainda espécies ameaçadas
devido à captura para a gaiola, como por exemplo a araponga Procnias nudicollis e o pixoxó
Sporophila frontalis (SMA, 2009).
Em relação às espécies de aves exóticas do PEC, foram registradas apenas duas, o pardal
Passer domesticus, de origem européia e introduzido no Brasil durante o século XIX, e o
bico-de-lacre Estrilda astrild, de origem africana e introduzido no mesmo período (Sick,
1997). Por serem espécies sinantrópicas, não ameaçam as espécies nativas.
Ainda, considerando que originalmente quase toda a área do PEC era coberta por vegetação
do tipo Floresta Ombrófila Densa, todas as espécies de aves de áreas abertas registradas
mais recentemente no parque podem ser consideradas invasoras, mas, assim como as
exóticas, não oferecem riscos reais às espécies florestais (SMA, 2009) devido justamente à
vocação que têm para utilizar áreas abertas, competindo assim por nichos ecológicos
distintos.
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7.3.2.1.2.3 Mastofauna
Entre as 29 ordens e cerca de 4.900 espécies de mamíferos registradas no mundo (WILSON
& REEDER, 2005), cerca de 12% ocorrem no Brasil (EDUARDO & PASSAMANI, 2009).
Atualmente estão registradas ao menos 11 ordens e 716 espécies de mamíferos no país
(REIS et al., 2011), números que podem ser até maiores devido principalmente à recente
descrição de novas espécies.
No Brasil os mamíferos de médio e grande porte representam cerca de 32,7% de toda a
mastofauna registrada (REIS et al. 2011). Este grupo apresenta importante papel na
manutenção e na regeneração das florestas tropicais, pois desempenha funções ecológicas
vitais e é constituído por espécies-chave na estrutura das comunidades biológicas (DOTTA,
2005).
No bioma Mata Atlântica são conhecidas 66 espécies de médios e grandes mamíferos,
sendo 22 (33%) endêmicas. Para o PEC existem 27 registros de espécies do grupo,
pertencentes a 16 famílias (SMA, 2009). Nove espécies encontram-se em alguma categoria
de ameaça de acordo com o Decreto Estadual nº 60.133/14, sendo cinco ameaçadas e
quatro quase ameaçadas (QUADRO 7.3.2.1.2.3-1).
Chama atenção principalmente a situação dos primatas e dos carnívoros, uma vez que todas
as espécies registradas estão em situação de risco. No caso dos primatas, duas espécies
estão ameaçadas e duas quase ameaçadas, enquanto que para os carnívoros são três
espécies ameaçadas (todos os felídeos) e duas quase ameaçadas.
Considerando ainda outras classes de espécies bioindicadoras da qualidade do ambiente
onde ocorrem, destacam-se quatro espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, duas
exóticas e uma invasora.
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QUADRO 7.3.2.1.2.3-1
ESPÉCIES DA MASTOFAUNA EM ALGUMA SITUAÇÃO DE AMEAÇA
COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA AII

Táxon

Nome Comum

Grau de Ameaça
Decreto Estadual nº 60.133/14

Médios e Grandes Mamíferos
Cingulata
Dasypodidae
Cabassous tatouay
Primates

---

---

---

---

Tatu-do-rabo-molegrande

Deficiente em dados

---

---

---

---

Sapajus nigritus

Macaco-prego

Quase ameaçado

Callithrix aurita

Sagui-da-serra-escuro

Ameaçado

---

---

Sauá

Quase ameaçado

---

---

Bugio

Ameaçado

---

---

---

---

Tapeti

Deficiente em dados

---

---

---

---

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Ameaçado

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

Ameaçado

Onça-parda

Ameaçado

---

---

Lontra

Quase ameaçado

---

---

Paca

Quase ameaçado

Cebidae

Pitheciidae
Callicebus nigrifrons
Atelidae
Alouatta clamitans
Lagomorpha
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Carnívora
Felidae

Puma concolor
Mustelidae
Lontra longicaudis
Cuniculidae
Cuniculus paca

ROEDORES
Rodentia

---

---

---

---

Blarinomys breviceps

Rato-do-mato

Deficiente em dados

Delomys dorsalis

Rato-do-mato

Quase ameaçado

Delomys sublineatus

Rato-do-mato

Quase ameaçado

Rato-do-mato

Ameaçado

Thaptomys nigrita

Rato-do-mato

Ameaçado

Kannabateomys amblyonyx

Rato-do-mato

Cricetidae

Euryoryzomys russatus
(Oryzomys russatus)

MARSUPIAIS
7.3-88
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Táxon
Didelphimorphia

Nome Comum

Grau de Ameaça
Decreto Estadual nº 60.133/14

---

---

---

---

Gracilinanus agilis

Cuíca

Quase ameaçado

Marmosops paulensis

Cuíca

Ameaçado

Marmosops incanus

Cuíca

Quase ameaçado

Monodelphis americana

Catita

Quase ameaçado

Didelphidae

MORCEGOS
Chiroptera

---

---

---

---

Morcego-vampiro

Ameaçado

---

---

Eumops auripendulus

Morcego

Deficiente em dados

Molossops neglectus

Morcego

Deficiente em dados

---

---

Morcego

Deficiente em dados

Phyllostomidae
Diphylla ecaudata
Molossidae

Vespertilionidae
Myotis albescens

As 25 espécies nativas de médios e grandes mamíferos com ocorrência descrita no PEC
representam cerca de 14% das espécies brasileiras e 36% das espécies conhecidas para a
Mata Atlântica, sendo que as quatro espécies de primatas bugio Alouatta clamitans, macacoprego Cebus nigritus, sauá Callicebus nigrifons e sagüi-da-serra-escuro Callithrix aurita, são
endêmicas deste bioma (SMA, 2009).
Ao analisar a importância do PEC para a conservação destas espécies em nível estadual,
observamos que das 53 espécies com ocorrência conhecida para São Paulo, 25 (47%)
ocorrem no parque, o que demonstra claramente a importância da área para a conservação
dos médios e grandes mamíferos da Mata Atlântica e do Estado de São Paulo,
principalmente na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (SMA, 2009).
De acordo com o Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009), a ordem dos carnívoros,
representada por quatro famílias, foi a que apresentou a maior riqueza de espécies, nove,
sendo que destas quatro são da família Felidae, o gato-do-mato-pequeno Leopardus
tigrinus, o gato morisco Puma yagouaroundi, a jaguatirica Leopardus pardalis e a onça-parda
Puma concolor, três da família Mustelidae, a irara Eira barbara, o furão Gallictis vittata e a
lontra Lontra longicaudis, duas da família Procyonidae, o quati Nasua nasua e o mão-pelada
Procyon cancrivorus, e uma da família Canidae, o cachorro-do-mato Cerdocyon thous.
Os primatas estão representados por quatro espécies pertencentes a quatro famílias
distintas. São elas o macaco-prego Cebus nigritus (família Cebidae), o sauá Callicebus
nigrifrons (Pitheciidae), o bugio Alouatta clamitans (Atelidae) e o sagui-da-serra-escuro
Callithrix aurita (Callitrichidae).
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Em relação aos pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) são conhecidas cerca de 190
espécies no Brasil e cerca de 92 espécies na Mata Atlântica, das quais 43 são endêmicas
(FONSECA et al. 1996). A riqueza deste grupo no PEC é de 31 espécies de roedores, sendo
23 espécies da família Cricetidae. Duas espécies são exóticas, Mus musculus e Rattus
norvegicus, cujas ocorrências estão especificamente associadas aos resíduos trazidos por
caminhões a um aterro vizinho ao parque. Entretanto, estas espécies nunca foram
capturadas nas áreas internas do PEC. Em relação aos marsupiais, 13 espécies foram
registradas, todas da família Didelphidae (SMA, 2009).
Três espécies de pequenos mamíferos terrestres estão ameaçadas, os ratos-do-mato
Euryoryzomys russatus e Thaptomys nigrita (roedores) e a cuíca Marmosops paulensis
(marsupial), e (ii) cinco estão quase ameaçadas, os ratos-do-mato Delomys dorsalis e
Delomys sublineatus (roedores), além das cuícas Gracilinanus agilis e Marmosops incanus
e da catita Monodelphis americana (marsupiais). Vale destacar que em decorrência do baixo
conhecimento que se tem a respeito dos ratos-do-mato Blarinomys breviceps e
Kannabateomys amblyonyx (roedores), não é possível avaliar a situação em que estas
espécies se encontram (QUADRO 7.3.2.1.2.3-1).
Sobre a quirópterofauna (fauna de morcegos), um total de 76 espécies é conhecido para os
domínios da Mata Atlântica nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (MARINHO-FILHO, 1996).
O endemismo em morcegos não é um evento comum, o que pode estar associado à sua
capacidade de vôo e adaptação a diferentes habitats.
Ocorrem 31 espécies de morcegos no PEC, sendo 17 da família Phillostomidae, nove
Vespertiolionidae e cinco Molossidae. Estes registros concentram-se principalmente nos
Núcleos Pedra Grande e Cabuçu e região da Barrocada (SMA, 2009), que distam em linha
reta cerca de 4 km, 12,5 km e 8,5 km dos limites da AII do projeto, respectivamente.
Destaca-se o morcego-vampiro Diphylla ecaudata, que está ameaçado de extinção. Outras
três espécies são deficientes em dados, sendo elas os morcegos Eumops auripendulus,
Molossops neglectus e Myotis albescens (QUADRO 7.3.2.1.2.3-1).
Considerando a mastofauna como um todo (espécies nativas e exóticas), para o PEC
existem registros de 102 espécies. Excluindo-se algumas espécies extremamente exigentes
ecologicamente, como onça pintada Panthera onca, anta Tapirus terrestris e queixada
Tayassu pecari, o PEC apresenta todas as demais espécies de médios e grandes mamíferos
esperadas para a área (SMA, 2009). A Serra da Cantareira é sem dúvida um dos
remanescentes mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para a
conservação desse grupo.
A comparação da riqueza de espécies de médios e grandes mamíferos do PEC e da Reserva
Florestal do Morro Grande, a qual abrange o outro fragmento florestal acima de 1.000
hectares da RMSP, aponta uma maior riqueza no primeiro, com 25 espécies nativas, contra
apenas 14 espécies no Morro Grande. Algumas espécies frequentes no PEC, como por
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exemplo o sauá Callicebus nigrifons, a paca Cuniculus paca e o macaco-prego Cebus
nigritus, estão aparentemente extintas localmente no Morro Grande (Negrão & ValladaresPádua, 2006). A onça-parda Puma concolor foi registrada em todos os núcleos do PEC
durante os trabalhos para o Plano de Manejo (SMA, 2009).
Se a área ainda mantém alguns indivíduos deste carnívoro topo de cadeia é sinal que ainda
apresenta estrutura para manter sub-populações de outras espécies menos exigentes. A
presença de outros carnívoros, como por exemplo a lontra Lontra longicaudis e o furão
Galictis vittata, também surpreende, porém, sofrem constantes ameaças com as estradas
que cortam o parque em vários sentidos. Os primatas também mostram a importância deste
remanescente para a sua conservação. Os dados de Trevelin et al. (2007) evidenciam que
os bugios são extremamente abundantes no PEC.
Retomando a discussão a respeito das espécies biondicadoras da qualidade ambiental do
PEC, vale destacar que as quatro espécies de primatas com registro para o parque são
endêmicas do bioma Mata Atlântica e encontram-se em risco de extinção. No caso, o saguida-serra-escuro Callithrix aurita e o bugio Alouatta clamitans estão ameaçados de extinção,
enquanto o macaco-prego Cebus nigritus e o sauá Callicebus nigrifrons encontram-se quase
ameaçados (QUADRO 7.3.2.1.2.3-1).
O alto índice de endemismo observado para o bioma, associado à pressão e impactos
antrópicos que vem sofrendo, faz com que muitas espécies de primatas estejam de fato em
alguma categoria de ameaça. E o fato destas quatro espécies serem relativamente
abundantes no PEC (TREVELIN et al., 2007) reforça a importância desta UC para a
conservação da biodiversidade do grupo na Mata Atlântica (SMA, 2009).
Os carnívoros, com alta demanda energética, necessitam de áreas relativamente grandes,
ocorrendo, portanto, em baixas densidades (MARINHO-FILHO & MACHADO, 2006). A
situação se agrava no caso dos felinos, que por terem dietas mais especializadas, são
dependentes de áreas ainda maiores. Das quatro espécies de felinos nativos registradas no
parque, três estão ameaçadas de extinção: a onça-parda Puma concolor, gato-do-matopequeno Leopardus tigrinus e jaguatirica Leopardus pardalis (QUADRO 7.3.2.1.2.3-1).
Já em relação às espécies exóticas, ocorrem no PEC duas espécies de médios e grandes
mamíferos: cão doméstico Canis familaris e gato doméstico Felis catus. Ambas causam
prejuízo para a fauna nativa, principalmente para aves e mamíferos. Casos de morte por
perseguição, predação e transmissão de doenças são amplamente reportados na literatura
referente à Unidades de Conservação (GALETTI & SAZIMA, 2006; WHITEMAN et al., 2007).
No Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009) existem relatos sobre o tema, como o caso de um
grupo de bugios Alouatta clamitans sendo perseguido e acuado por cães nas proximidades
da administração, além do caso de um quati Nasua nasua que foi morto devido a ataque de
cães na divisa do PEC com a Vila Rosa.
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7.3.2.1.2.4

Ictiofauna

No Brasil são conhecidas cerca de 2.500 espécies de peixes que ocorrem exclusivamente
em água doce (BUCKUP et. al., 2007). Os dados disponíveis na literatura indicam um total
de 350 espécies de peixes na Mata Atlântica, das quais 133 são consideradas endêmicas
(MMA, 2000). Entretanto, o conhecimento sobre o grupo é ainda restrito, com diversas
lacunas, apontando para um aumento significativo no número de espécies conhecidas na
medida em que novas áreas são amostradas e mais grupos são revisados taxonomicamente
(SMA, 2009).
Esforços concentrados no conhecimento da ictiofauna do Estado de São Paulo,
especialmente aqueles empenhados na última década, elevaram o número de espécies
conhecidas para 352 (LANGEANI et al., 2007b), o que mostra a desatualização dos números
reconhecidos para a Mata Atlântica.
Atualmente existem 10 espécies de peixes registradas para o PEC, especificamente nos
Núcleos Cabuçu e Engordador e na região da Barrocada (FIGURA 7.3.2.1.2.4-1), em
localização distante da AII, mais precisamente a 13,89 km, 8,14 km e 9,5 km,
respectivamente. São três as espécies ameaçadas (QUADRO 7.3.2.1.2.4-1): Spintherobolus
papilliferus, Taunaya bifasciata e Pseudotocinclus tietensis. Não existem registros de
espécies exóticas.
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FIGURA 7.3.2.1.2.4-1
LOCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS CABUÇU E ENGORDADOR E DA REGIÃO DA
BARROCADA
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QUADRO 7.3.2.1.2.4-1
ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA EM ALGUMA SITUAÇÃO DE AMEAÇA
COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA AII
Grau de ameaça
Táxon

Nome comum

Decreto Estadual nº
60.133/2014

PEIXES
Characiformes

---

---

Characidae

---

---

Piquira-cabeçuda

Ameaçado

---

---

---

---

Bagrinho-listrado

Ameaçado

---

---

Cascudinho-do-Tietê

Ameaçado

Spintherobolus papilliferus
Siluriformes
Heptapteridae
Taunayia bifasciata
Loricariidae
Pseudotocinclus tietensis

7.3.2.1.3

Considerações Finais Sobre a Fauna da AII

As áreas que compõem a AII do projeto, particularmente em sua porção Centro-Leste, e do
Parque Estadual da Cantareira (PEC), somado da sua Zona de Amortecimento, têm
potencial para abrigar uma biodiversidade faunística semelhante. Essa sinergia está
relacionada principalmente à situação de vizinhança compartilhada entre estas áreas, assim
como ao fato do maciço florestal que atualmente recobre a AII ser, principalmente em termos
fitofisionômicos e estruturais, o mesmo que recobre as áreas do PEC.
Neste contexto, para a fauna a porção Centro-Leste da AII e as áreas do PEC formam um
único grande ambiente, contínuo e conectado, principalmente se enfatizada a capacidade
de deslocamento dos elementos faunísticos. Os resultados do levantamento primário
realizado na Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) pelo projeto,
detalhados a seguir, auxiliarão no melhor entendimento da fauna que ocorre atualmente na
região de inserção da AII.
De acordo com os dados do Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009), principal base
secundária consultada para a elaboração do diagnóstico da fauna da AII, estima-se na região
a ocorrência de um total de 866 espécies de vertebrados e invertebrados. Se considerados
apenas os vertebrados, estima-se um total de 401 espécies, dos quais 102 são mamíferos,
233 são aves, 56 compõem a herpetofauna (sendo 36 anfíbios e 20 répteis) e 10 são peixes
(QUADRO 7.3.2.1.3-1).
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QUADRO 7.3.2.1.3-1
NÚMERO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS, AVES, ANFÍBIOS, RÉPTEIS E PEIXES
ESTIMADO PARA O BRASIL, MATA ATLÂNTICA, ESTADO DE SÃO PAULO E
PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA
Localidade/Grupo

Mamíferos

Aves

Anfíbios

Répteis

Peixes

Número de Espécies
Brasil

654

1.767

814

684

2.500

Mata Atlântica

234

1.020

370

---

350

Estado de São Paulo

187

780

250

200

352

PE da Cantareira

102

233

36

20

10

Fonte: adaptado de Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009).

A comparação com a biodiversidade conhecida para o Estado de São Paulo permite
compreender a relevância dos números do PEC, principalmente para mamíferos e aves. O
parque abriga cerca de 54,5% das espécies de mamíferos, 29,9% de aves, 14,4% de
anfíbios, 10% de répteis e 2,9% de peixes de água doce conhecidas para o Estado de São
Paulo.
Os números relacionados às espécies bioindicadoras de qualidade ambiental, mais
especificamente as ameaçadas de extinção (já descontadas as deficientes em dados),
também são expressivos. Para a região de inserção do PEC, e com potencialidade de ser
encontradas na AII, os registros apontam um total de 38 espécies ameaçadas, sendo 17 de
aves, 18 de mamíferos e 3 de peixes de água doce. Não foram registradas espécies
ameaçadas da herpetofauna.
A fauna encontrada na região de inserção do empreendimento reforça a relevância
ambiental da área na medida em que é utilizada como área de abrigo, alimentação,
reprodução, descando e obtenção de recursos por uma vasta biodiversidade de organismos.
Além da ocorrência de espécies ameaçadas, vale destacar a presença de espécies
endêmicas do bioma Mata Atlântica, caso, por exemplo, de algumas aves e dos primatas.
No entanto, e apesar da capacidade geral de locomoção apresentada pela fauna, mais
destacada em alguns grupos e espécies, é preciso destacar que os resultados apresentados
são representativos da fauna ocorrente principalmente na porção da AII localizada próxima
ao contínuo florestal do PEC, que constitui um ambiente natural mais isolado (protegido das
interferências antrópicas) e provavelmente mantenedor de recursos naturais e
biodiversidade mais abundantes se comparado com as porções da AII localizadas próximas
da AID e ADA do projeto.
A área do PEC recoberta por Floresta Ombrófila Densa Montana corresponde a 7.916,52
ha, compondo um corredor ecológico que possibilita o trânsito da fauna entre os maciços
florestais da região, como, por exemplo, aqueles que formam a serra da Mantiqueira,
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conforme evidenciado pelo Programa Biota-Fapesp e melhor explicitado no item Áreas
Protegidas.
A conectividade viabilizada por este corredor ecológico tem impactos positivos diretos sobre
a natureza regional, especialmente se consideradas as contribuições para a manutenção da
qualidade e da quantidade dos recursos naturais e da biodiversidade florística e faunística
da Mata Atlântica, considerando ainda os serviços ambientais prestados e intimamente
associados à qualidade de vida das populações humanas que habitam os centros urbanos
regionais, com destaque para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que tem na
região da Cantareira um dos seus principais mananciais.
7.3.2.2

Diagnóstico da Fauna da AID e ADA

O diagnóstico da fauna ocorrente na AID e ADA foi desenvolvido essencialmente com base
no levantamento e compilação de dados primários.
Visando atender as disposições da Informação Técnica PEC nº 23/2014 que solicitam a
caracterização da fauna com provável ocorrência nos ambientes que compõem o corredor
ecológico Cantareira-Juquery, foi proposta (no âmbito do Plano de Fauna) e implementada
uma malha amostral capaz de revelar também (além da fauna da AID e ADA) a
biodiversidade faunística ocorrente no referido corredor.
Essa abordagem diagnóstica se fez possível na medida em que as áreas amostrais estão
ao mesmo tempo sobrepostas às áreas de influência do projeto, nas proximidades da ADA,
e à porção sudoeste do corredor. Sugeriu-se esta localização para a malha amostral com
vistas a viabilizar o real entendimento dos impactos da ampliação da pedreira sobre a região
de inserção do projeto e do corredor Cantareira-Juquery.
A seguir serão apresentados os resultados do levantamento primário.
7.3.2.2.1

Herpetofauna

Os anfíbios são bons modelos em pesquisas ambientais por serem de fácil estudo quando
comparados a outros grupos de vertebrados. Além disso, grande parte deste grupo é
sensível às alterações no seu ambiente devido às características de sua biologia, como a
alta permeabilidade da pele e o ciclo de vida bifásico (BEEBEE, 1996; FEIO et al., 1998).
Fundamentais no funcionamento da teia alimentar, pois consomem uma variedade de
insetos e servem de presas para muitos grupos de vertebrados (DUELLMAN & TRUEB,
1994; POUGH et al., 2003), o declínio populacional desses animas pode afetar a estrutura
trófica das comunidades presentes em determinada área (BLAUSTEIN & WAKE, 1990).
Os répteis, além de apresentarem uma alta diversidade de grupos taxonômicos (serpentes,
lagartos, anfisbenas, quelônios e crocodilianos), constituem também uma importante
ferramenta para o conhecimento do estado de conservação dos ambientes naturais. Por
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ocuparem uma posição mais elevada nas cadeias tróficas (algumas espécies são
predadores de topo), funcionam como excelentes bioindicadores de alterações ambientais
(LEITE et al., 1993), como a perda de hábitat, por exemplo (MARQUES et al., 1998).
O levantamento da herpetofauna na área de ampliação da Pedreira Juruaçu é importante
para que se tenha noção do impacto das transformações ambientais sobre esse grupo
faunístico e, acima de tudo, para que sejam tomadas as medidas necessárias visando à
preservação das espécies envolvidas.
7.3.2.2.1.1 Procedimentos Metodológicos
Para a amostragem da comunidade de anfíbios e répteis da (ADA) e da AID do Meio Biótico
foi implementado o levantamento primário nos locais e ambientes propícios para a
ocorrência dos representantes destes grupos, considerando tanto as áreas florestais com
maior qualidade ambiental (em estágio médio de regeneração) quanto as áreas abertas.
Foram utilizados dois métodos complementares: a amostragem por armadilhas de
intercepção e queda (AIQ) e a procura ativa (PA) (AURICCHIO & SALOMÃO, 2002; CECHIN
& MARTINS, 2000). Foram realizadas duas campanhas de campo de cinco dias cada, sendo
a primeira entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2015 e a segunda entre os dias 08 e 12 de
junho de 2015, totalizando 10 dias para o levantamento do grupo.


Armadilhas de intercepção e queda (AIQ)

As armadilhas de intercepção e queda (AIQ) foram compostas por baldes de 35 litros
enterrados no nível do solo e ligados por lonas plásticas/telas direcionadoras (cercas-guias)
de 60 cm de altura, sustentadas por estacas de madeira de 70 cm de altura (CECHIN &
MARTINS, 2000). Em cada área amostral foram instalados seis baldes, dispostos em linha,
distantes 10 m entre si.
Quando algum espécime encontra a lona da armadilha de queda, tende a seguí-la e acaba
caindo em um dos baldes da linha, apresentando dificuldade e ou ficando impossibilitado de
sair. A base das cercas-guias deve ser enterrada no solo para impedir a passagem dos
espécimes sob a lona; para evitar o afogamento dos espécimes de pequeno porte, placas
de isopor foram colocadas nos baldes para servir de refúgio caso os mesmos estivessem
cheios de água.
Além desta medida, furos foram feitos no fundo dos baldes, para que a água acumulada
escoasse para o solo. Durante os intervalos dos períodos de amostragem, os baldes
permaneceram fechados, evitando desta forma a captura e morte acidental de indivíduos.
Em cada campanha, as armadilhas de intercepção e queda permaneceram abertas por
quatro noites consecutivas, levando a um esforço amostral de 24 baldes-noite por linha, o
que equivale a 96 baldes-noite por campanha. Considerando todas as quatro áreas
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amostrais, são 192 baldes-noite para as duas campanhas somadas (FOTOS 7.3.2.2.1.1-1 a
7.3.2.2.1.1-10 e QUADRO 7.3.2.2.1.1-1). As FOTOS 7.3.2.2.1.1-7 a 7.3.2.2.1.1-10 ilustram
outros locais com água onde houve amostragem.
QUADRO 7.3.2.2.1.1-1
ESFORÇO AMOSTRAL DA HERPETOFAUNA POR ÁREA PARA AS DUAS
CAMPANHAS
Ponto Amostral

Fisionomia

AIQ (baldes-noite)

PA (horas-homem)

ADA 1

Floresta Ombrófila Densa

48

11

ADA 2

Floresta Ombrófila Densa

48

11

AID 1

Floresta Ombrófila Densa

48

11

AID 2

Floresta Ombrófila Densa

48

11

Total

-

192

44

Legenda: metodologias: Armadilha de Interceptação e Queda (AIQ) e Procura Ativa (PA).

FOTO 7.3.2.2.1.1-1: linhas de armadilhas de

FOTO 7.3.2.2.1.1-2: linhas de armadilhas de

interceptação e queda no ponto AID 1.

interceptação e queda no ponto AID 2.

FOTO 7.3.2.2.1.1-3: linhas de armadilhas de

FOTO 7.3.2.2.1.1-4: linhas de armadilhas de

interceptação e queda no ponto ADA 1.

interceptação e queda no ponto ADA 2.
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FOTO 7.3.2.2.1.1-5: Vista do lago AID 1.

FOTO 7.3.2.2.1.1-7: Vista do lago AID 2.

FOTO 7.3.2.2.1.1-8: Vista da poça/área com
acúmulo de água 3.

FOTO 7.3.2.2.1.1-10: Vista da poça/área com

FOTO 7.3.2.2.1.1-9: Vista do lago 1.



FOTO 7.3.2.2.1.1-6: Vista do lago AID 2.

acúmulo de água 4.

Procura ativa (PA)

A procura ativa (PA) é um método que consiste na busca por espécies em locais propícios
de ocorrência dos representantes da herpetofauna, tais como troncos caídos, sob pedras e
frestas de afloramentos rochosos, serapilheira, tocas de outros animais e corpos d’água
permanentes e temporários. Os registros gerados por procura ativa podem ser visuais e/ou
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auditivos, e foram realizados nos períodos diurno, crepuscular e principalmente noturno, que
é quando a atividade das espécies é maior, sobretudo dos anfíbios.
Os equipamentos utilizados na procura ativa são lanternas, ganchos e gravador digital, que
auxilia no playback e gravação dos cantos, além de equipamento fotográfico para auxiliar no
registro. As buscas foram feitas principalmente nas trilhas de acesso e nas áreas de
influência do projeto (AID e ADA), além dos corpos d’água presentes na pedreira.
Além da detecção direta das espécies, por visualização e vocalização, outras evidências que
podem indicar a presença da comunidade herpetofaunística são desova, girinos, ninhos,
restos mortais, troca de pele e outras evidências, as quais, sempre que observados, foram
agregados aos resultados do levantamento.
O esforço da procura ativa em cada campanha foi calculado a partir do número de horas de
busca nas transecções multiplicada pelo número de herpetólogos envolvidos. Sendo assim,
em cada campanha foi amostrada uma área por noite (sendo 5h por noite na primeira
campanha e 6h por noite na segunda), durante quatro noites consecutivas, somando oito
noites de procura e um total de 44 horas-homem de busca ativa (20 h para a primeira
campanha e 24 h para a segunda, conforme Parecer Técnico DeFau/CMFS nº 01/2015, do
Processo SMA/DeFau nº 8.124/2014) (QUADRO 7.3.2.2.1.1-1).
Nas áreas em que foram encontradas espécies vocalizando pode-se obter uma estimativa
de quantos indivíduos estavam em atividade. Estes locais foram georreferenciados.
A identificação dos espécimes seguiu a classificação apresentada nos trabalhos de
compilação de dados de anfíbios (ROSSA-FERES et al., 2011) e répteis (ZAHER, 2011) do
Estado de São Paulo, e a nomenclatura atualizada conforme Segalla et al. (2014) e Costa &
Bérnils (2014).


Pontos Amostrais

As coordenadas dos pontos amostrais podem ser observadas no QUADRO 7.3.2.2.1.1-2 e
na FIGURA 7.3.2.2.1.1-1.
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QUADRO 7.3.2.2.1.1-2
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA HERPETOFAUNA

Ponto

Nome

PH 1

Coordenadas (Sirgas 2000)
Longitude E

Latitude S

ADA 1

324175 m

7410171 m

PH 2

ADA 2

323923 m

7409617 m

PH 3

AID 1

324604 m

7410111 m

PH 4

AID 2

324992 m

7410195 m

PH 5

Lago 1

323075 m

7410692 m

323956 m

7409924 m

323153 m

7410042 m

323089 m

7410375 m

Poça/Área com
PH 6

acúmulo de
água 2
Poça/Área com

PH 7

acúmulo de
água 3
Poça/Área com

PH 8

acúmulo de
água 4

Caracterização
Floresta Ombrofila Densa
– Estágio médio de
regeneração
Lago
Poça/Área com acúmulo
de água
Poça/Área com acúmulo
de água
Poça/Área com acúmulo
de água

Legenda: as coordenadas estão em UTM com localização na Zona 23k e Sirgas 2000.
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Com vistas a gerar registros e conhecimento a respeito das espécies da herpetofauna do
distrito de Perus, que é ainda uma área pouco estudada, foram coletados espécimes como
“espécies testemunho” para a região. As coletas contemplaram um quantitativo máximo de
dois indivíduos por espécie, dando preferência para macho e fêmea conforme indicado pelo
Parecer Técnico DeFau/CMFS nº 01/2015, do Processo SMA/DeFau nº 8.124/2014, o qual
permite a coleta de até três indivíduos por morfoespécie.
A coleta de “espécies testemunho” em levantamentos de fauna é uma ferramenta importante
para o conhecimento e preservação das espécies, principalmente em áreas desconhecidas,
pois desta forma viabiliza-se, após a confirmação das espécies em laboratórios/museus, a
descrição geográfica dos indivíduos registrados, além de permitir a investigação genética
das populações.


Análise dos dados

A análise dos dados obtidos nas duas campanhas do levantamento de fauna nas áreas de
influência direta e diretamente afetada foi realizada de maneira específica para os métodos
aplicados, procura ativa diurna/noturna e armadilhas de interceptação e queda, tanto para
anfíbios quanto para répteis. Já para as análises descritivas ou análises de similaridade, os
dados foram analisados em conjunto de modo a permitir uma caracterização e compreensão
mais completa da herpetofauna dos locais amostrados, e independente dos métodos de
amostragem.
As espécies registradas foram analisadas de acordo com a sua distribuição geográfica no
Domínio Tropical Atlântico (AB’SABER, 2003) e por meio de consulta à literatura e demais
bases de dados disponíveis na internet: Amphibian Species of the World (FROST, 2014),
Global Amphibian Assessment (IUCN, 2015) e Embl Reptile Database (UETZ, 2008).
A distribuição geográfica das espécies foi considerada restrita à Mata Atlântica nas situações
em que as ocorrências das mesmas restringem-se a determinadas localidades, geralmente
em espaço geográfico reduzido inserido no referido bioma; foi considerada ampla na Mata
Atlântica quando a espécie encontrada na área do projeto apresenta registros para diversas
localidades do bioma; e ampla na Mata Atlântica e em outros biomas quando a espécie
apresenta registros de ocorrência em localidades fora do bioma Mata Atlântica. Foram
consideradas também informações disponíveis na literatura, referentes ao uso de ambientes
e a hábitos reprodutivos.
O grau de ameaça das espécies foi avaliado nos âmbitos global, com base na lista de
espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN, 2015), nacional, com base na lista do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), e
estadual, com base na lista da Secretaria do Meio Ambiente (SMA, 2014).
Para avaliar a suficiência da amostragem geral, por campanha e por tratamento, foi
elaborado a curva de rarefação de espécies (GOTELLI & COLWELL, 2001) para os dois
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métodos, com 1.000 aleatorizações na ordem das amostras, confeccionadas no programa
EstimateS 9.0 (CoLwell, 2004). O programa ainda permite que seja obtido o valor de riqueza
estimada por Jackknife (R_Jack1) e Chao1.
Na avaliação da herpetofauna foram utilizados também os seguintes índices:
Índice de diversidade de Shannon-Wiener

H '   pi. log 2 pi e pi 

n
N

Onde:
H’ = Índice de Diversidade de Shannon-Wiener
pi = abundância relativa
n = número de indivíduos coletados da espécie
N = total de indivíduos coletados no ponto
Índice de Equitabilidade
Equitabilidade se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo proporcional
à diversidade e inversamente proporcional à dominância. A medida de equitabilidade ou
equidade (uniformidade) compara a diversidade de Shannon-Wiener com a distribuição das
espécies observadas. Este índice é obtido por meio da equação:
J = H' / H' máximo
Onde:
H’ = índice de Shannon
J = equitabilidade
Os índices de Equitabilidade e de Shannon foram calculados utilizando o programa PAST
(HAMMER et al., 2011).
Considerando tanto os anfíbios quanto os répteis, assim como os esforços de levantamento
dos métodos de armadilha de interceptação e queda e busca ativa, foi gerado um
dendrograma (Bray-Curtis) para avaliar a similaridade da composição da herpetofauna entre
as áreas investigadas.
7.3.2.2.1.2 Resultados
Somando as duas campanhas realizadas para a elaboração do diagnóstico foram
registradas 24 espécies representantes da herpetofauna, sendo 21 espécies de anfíbios e
três de répteis.
As 21 espécies de anfíbios estão divididas em sete famílias e todas pertencentes à ordem
Anura, sendo elas: Brachycephalidae (n = 02), Bufonidae (n = 02), Craugastoridae (n = 01),
Hylidae (n = 10), Hylodidae (n = 01), Leptodactylidae (n = 03), Odontophrynidae (n = 02). As
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três espécies de répteis estão divididas em três famílias, Leiosauridae, Colubridae e
Viperidae, sendo duas famílias do grupo das serpentes (Colubridae e Viperidae) e uma dos
lagartos (Leiosauridae).
Na primeira campanha do diagnóstico (fevereiro de 2015) foram registradas 23 espécies
representantes da herpetofauna, sendo 20 espécies de anfíbios e três espécies de répteis.
As 20 espécies de anfíbios estão divididas em oito famílias, todas pertencentes à ordem
Anura. As três espécies de répteis estão divididas em três famílias, sendo duas famílias do
grupo das serpentes e uma dos lagartos.
Na segunda campanha (junho de 2015) foram registradas 11 espécies representantes da
herpetofauna, sendo todos anfíbios, divididas em cinco famílias. Dentre estas espécies
apenas uma não havia sido observada na primeira campanha, a pererequinha-de-inverno
(Scinax hiemalis), que como o próprio nome popular sugere, apresenta período reprodutivo
principalmente nas épocas mais frias do ano (inverno). Esta espécie foi encontrada em
abundância nesta segunda amostragem (QUADRO 7.3.2.2.1.2-1 e FOTOS 7.3.2.2.1.2-1 a
7.3.2.2.1.2-20).
Dentre os anfíbios registrados, sete são considerados endêmicos para o bioma Mata
Atlântica: sapo-ferreiro (Hypsiboas faber), perereca-carará (Hypsiboas prasinus), sapocururuzinho (Rhinella ornata), sapo-de-corredeira (Hylodes phyllodes), perereca-flautinha
(Aplastodiscus leucopygius), sapo-de-folhiço (Ischnocnema henselii) e a perereca-deinverno (Scinax hiemalis).
Nenhuma das espécies de répteis registradas no levantamento é endêmica da Mata
Atlântica, todas ocorrem também no Cerrado e nos Pampas. As espécies Bothrops jararaca,
Chironius bicarinatus e Urostrophus vautieri são consideradas espécies abundantes e
ocorrentes também em áreas mais abertas.
Nenhuma das espécies encontra-se nas listas de espécies ameaçadas consultadas, sendo
elas a da IUCN (2015), MMA (2014) e SMA (2014) (QUADRO 7.3.2.2.1.2-1). Ainda,
nenhuma das espécies é considerada exótica para o Brasil.
Foram coletados alguns espécimes para testemunho: Hypsiboas faber (1), Haddadus
binotatus (1), Odontophrynus americanus (1) Proceratophrys boiei (1), Rhinella icterica (1),
Rhinella ornata (1), Scinax hayii (1), Adenomera marmorata (2), Iscnocnema parva (2),
Hylodes phyllodes (1), Bothrops jararaca (1), Urostrophus vautieri (1), Physalaemus cuvieri
(1) e Hypsiboas bishoffi (1). Os animais coletados foram destinados ao Museu de Zoologia
da USP (MZUSP). O comprovante de recebimento dos espécimes consta no ANEXO C2-1,
no entanto ainda está sendo aguardado o número de tombo da referida instituição.
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QUADRO 7.3.2.2.1.2-1
ANFÍBIOS E RÉPTEIS REGISTRADOS DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA
CAMPANHAS DE LEVANTAMENTO DE HERPETOFAUNA

Classe/
Ordem

Família/Espécie

Nome popular

Campanha
CP1

CP2

X

End.

Tipo de
Registro

Status de
conservação
SMA

MMA

IUCN

Brachycephalidae
Ischnocnema henselii

sapo-de-folhiço

X

Ischnocnema parva

sapo-de-folhiço
sapo-cururu

MA

voc/vis

LC

X

voc/vis

LC

X

voc/vis

LC

Bufonidae
Rhinella icterica
Rhinella ornata

sapocururuzinho

X

X

X

X

X

X

MA

voc/vis

LC

Craugastoridae
Haddadus binotatus

sapo-de-folhiço

vis

LC

Hylidae
Aplastodiscus

perereca-

leucopygius

flautinha

Dendropsophus

perereca-de-

elegans

colete

Dendropsophus
minutus
Hypsiboas bischoffi
Anura

MA

voc/vis

X

pererequinha
perereca-depijama

voc/vis

X

X

X

X

voc/vis
voc/vis

LC
LC
LC
LC

Hypsiboas faber

sapo-martelo

X

X

MA

voc/vis

LC

Hypsiboas prasinus

perereca carará

X

X

MA

voc/vis

LC

Phyllomedusa

perereca-das-

burmeisteri

folhagens

Scinax fuscovarius
Scinax hiemalis
Scinax hayii

perereca-debanheiro

X

perereca-de-

banheiro

voc/vis

X
X

inverno
perereca-do-

voc/vis

X

MA

voc/vis
voc/vis

X

LC
LC
LC
LC

Hylodidae
Hylodes phyllodes

sapo-decorredeira

X

MA

voc/vis

LC

Leptodactylidae
Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Adenomera

rãzinha-

marmorata

marmoreada

voc/vis

X
X
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Classe/
Ordem

Família/Espécie

Nome popular

Campanha
CP1

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

CP2

End.

Tipo de
Registro

vis

X

Status de
conservação
SMA

MMA

IUCN
LC

Odontophrynidae
Odontophrynus

sapo-

americanus

escavador

Proceratophrys boiei

sapo-de-chifres

X

vis

LC

camaleão

X

vis

NC

cobra-cipó

X

vis

NC

jararaca

X

vis

NC

vis

X

LC

Leiosauridae
Urostrophus vautieri
Colubridae
Squamata
Chironius bicarinatus
Viperidae
Bothrops jararaca
Total

24 espécies

23

11

Legenda: as espécies foram avaliadas quanto ao grau de ameaça para o Estado de São Paulo (SMA 2014),
Brasil (MMA, 2014) e para o Mundo (IUCN, 2015). As siglas indicam: ”CP1” campanha 1; “CP2” campanha 2;
“VOC” vocalização; “VIS” visualização; “LC” pouco preocupante; “NC” nada consta; “MA” Mata Atlântica; “EX”
espécie exótica.
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QUADRO 7.3.2.2.1.2-2
ANFÍBIOS E RÉPTEIS REGISTRADOS DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA
CAMPANHAS DE LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA POR PONTOS
AMOSTRAIS E ABUNDÂNCIA DE REGISTROS

Classe/
Ordem

Família/Espécie

Nome popular

PH1

PH2

PH3

PH4

PH5

PH6

PH7

PH8

ADA

ADA

AID

AID

Lago

Poça

Poça

Poça

1

2

1

2

1

2

3

4

Total
Geral

Brachycephalidae
Ischnocnema henselii

sapo-de-folhiço

2

Ischnocnema parva

sapo-de-folhiço

3

2

5

4

11

10

15

30

1

4

18

1

13

57

1

10

Bufonidae
Rhinella ictérica
Rhinella ornata

sapo-cururu

1

3

3

cururuzinho

7

7

16

13

sapo-de-folhiço

2

2

4

1

5

9

6

sapo-

Craugastoridae
Haddadus binotatus
Hylidae
Aplastodiscus

perereca-

leucopygius

flautinha

Dendropsophus elegans

14

perereca-decolete

15

Dendropsophus minutus pererequinha
Anura

Hypsiboas bischoffi

pijama

12

sapo-martelo

Hypsiboas prasinus

Perereca-carará

Phyllomedusa

perereca-das-

burmeisteri

folhagens

Scinax hiemalis
Scinax hayii

8

perereca-de-

Hypsiboas faber

Scinax fuscovarius

8

15

4
16

1
15

4
1

15

27

21

30

16

48

3

3

Perereca-debanheiro

2

1

3

2

8

perereca-deinverno

16

15

31

perereca-dobanheiro

1

1

Hylodidae
Hylodes phyllodes

sapo-decorredeira

12

12

Leiuperidae
Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Leptodactylidae

7.3-108

15

15

30
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Classe/
Ordem

Família/Espécie

Nome popular

PH1

PH2

PH3

PH4

PH5

PH6

PH7

PH8

ADA

ADA

AID

AID

Lago

Poça

Poça

Poça

1

2

1

2

1

2

3

4

6

1

1

Total
Geral

Adenomera marmorata
Leptodactylus latrans

rãzinhamarmoreada

1

rã-manteiga

1

29

38

1

2

1

1

Odontophrynidae
Odontophrynus
americanus
Proceratophrys boiei

sapo-escavador
sapo-de-chifres

1

1

Leiosauridae
Urostrophus vautieri
Squamata

camaleão

1

1

Colubridae
Chironius bicarinatus

cobra-cipó

1

1

Viperidae
Bothrops jararaca
Total

jararaca

24 espécies

14

7.3-109

18

77

62

2

24

44

1

1

140

398
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FOTO 7.3.2.2.1.2-1: Sapo-cururuzinho

FOTO 7.3.2.2.1.2-2: Rã-de-folhiço (Haddadus

(Rhinella ornata).

binotatus).

FOTO 7.3.2.2.1.2-3: Perereca-carará

FOTO 7.3.2.2.1.2-4: Perereca-de-pijama

(Hypsiboas prasinus).

(Hypsiboas bischoffi).

FOTO 7.3.2.2.1.2-5: Sapo-martelo (Hypsiboas

FOTO 7.3.2.2.1.2-6: Rã-cachorro

faber).

(Physalaemus cuvieri).
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FOTO 7.3.2.2.1.2-7: Sapo-de-chifres

FOTO 7.3.2.2.1.2-8: Rãzinha-piadeira

(Proceratophrys boiei).

(Adenomera marmorata).

FOTO 7.3.2.2.1.2-9: Sapo-de-folhiço

FOTO 7.3.2.2.1.2-10: Perereca-de-banheiro

(Ischnocnema henselii).

(Scinax fuscovarius).

FOTO 7.3.2.2.1.2-11: Sapo-escavador

FOTO 7.3.2.2.1.2-12: Perereca-de-colete

(Odontophrynus americanus).

(Dendropsophus elegans).
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FOTO 7.3.2.2.1.2-13: Perereca-das-folhagens

FOTO 7.3.2.2.1.2-14: Rã-manteiga

(Phyllomedusa burmeisteri).

(Leptodactylus latrans).

FOTO 7.3.2.2.1.2-15: Sapo-de-corredeira

FOTO 7.3.2.2.1.2-16: Sapo-de-folhiço

(Hylodes phyllodes).

(Ischnocnema parva).

FOTO 7.3.2.2.1.2-17: Sapo-cururu (Rhinella

FOTO 7.3.2.2.1.2-18: Perereca-de-banheiro

icterica).

(Scinax hayii).
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FOTO 7.3.2.2.1.2-19: Camaleão

FOTO 7.3.2.2.1.2-20: Jararaca (Bothrops

(Urosthropus vautieri).

jararaca).

FOTO 7.3.2.2.1.2-21: Perereca-flautinha

FOTO 7.3.2.2.1.2-22: Perereca-de-inverno

(Aplastodiscus leucopygius).

(Scinax hyemalis).

Dentre os anfíbios algumas espécies foram consideradas mais abundantes, tais como: sapocururuzinho - Rhinella ornata (n = 57), perereca-carará - Hypsiboas prasinus (n = 48) e a
rãzinha-piadeira - Adenomera marmorata (n = 38) (FIGURA 7.3.2.2.1.2-1). Dentre os
anfíbios menos abundantes, ou considerados raros para o levantamento, pode-se destacar:
sapo-escavador - Odontophrynus americanos (n = 01), perereca-de-banheiro – Scinax
hiemalis (n = 01) e o sapo-de-chifres - Proceratophrys boiei (n = 01).
Dentre os répteis registrados todos obtiveram apenas um registro, sendo eles as serpentes
cobra-cipó - Chironius bicarinatus e jararaca - Bothrops jararaca e o lagarto camaleão Urostrophus vautieri. Este resultado já era esperado uma vez que os répteis são de
visualização mais difícil quando comparado aos anfíbios devido principalmente aos seus
hábitos e uso do habitat (FIGURA 7.3.2.2.1.2-1).
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FIGURA 7.3.2.2.1.2-1
ABUNDÂNCIA (NÚMERO DE INDIVÍDUOS) DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS
REGISTRADOS DURANTE O LEVANTAMENTO DE FAUNA
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Espécies

A seguir são apresentadas as curvas de rarefação de espécies considerando os dados
coletados durante o levantamento da herpetofauna (FIGURA 7.3.2.2.1.2-2). A curva de
rarefação tende à estabilização, mas não atinge um platô, indicando que novos registros
ainda poderiam ser realizados caso o esforço fosse maior, projeção que é corroborada pela
riqueza estimada (linha pontilhada), que indica a existência em 31 espécies para a região,
sete espécies a mais do que o observado no presente estudo.
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FIGURA 7.3.2.2.1.2-2
CURVA DE RAREFAÇÃO COM O RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANÇA
E A RIQUEZA ESTIMADA PARA A HERPETOFAUNA AMOSTRADA NAS
DUAS CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO PRIMÁRIO

Nº de espécies - Herpetofauna
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Dentre as espécies observadas, algumas possuem maior capacidade de se adaptar ao
ambiente antropizado, uma vez que são menos sensíveis às perturbações do ambiente.
Estas espécies se reproduzem principalmente em áreas abertas, como lagos. Neste
contexo, dentre as espécies observadas no levantamento podem-se destacar os anfíbios
perereca-carará (Hypsiboas prasinus), perereca-de-pijama (Hypsiboas bischoffi), sapomartelo (Hypsiboas faber), perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius) e a rãzinhamarmoreada (Adenomera marmorata). Todas estas espécies são comuns em áreas abertas
e perturbadas fitofisionomicamente, mesmo que necessitem habitar áreas parcialmente
florestadas fora do período reprodutivo (Haddad et al., 2008, 2013).
Para os répteis podem-se destacar duas espécies, jararaca (Bothrops jararaca) e a cobracipó (Chironius bicarinatus), que são encontradas tanto em ambientes preservados quanto
em áreas perturbadas. B. jararaca, tanto em sua fase filhote quanto jovem, alimenta-se de
anfíbios, já quando adulta se alimenta principalmente de roedores (que ocorrem em maior
abundância em ambientes desequilibrados). Já C. bicarinatus alimenta-se essencialmente
de anfíbios e é observada em lagos, áreas abertas e florestadas (MARQUES et al., 2001).
Foram observadas também algumas espécies consideradas sensíveis à alterações do
ambiente. Dentre os anfíbios pode-se destacar o sapo-de-chifres (Proceratophrys boiei),
espécie de porte médio que habita apenas áreas florestadas, cuja reprodução é associada
à poças d’água temporárias formadas no interior da mata. A perereca-flautinha
(Aplastodiscus leucopygius), que também necessita de áreas florestadas e que, mesmo
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sendo uma espécie arborícola, deposita os seus ovos em ninhos subterrâneos, onde após
o transbordo da água os girinos saem e ocupam o corpo d’água. Também citado por
necessitar de áreas florestadas e estar sempre associado à água corrente (riacho), o
sapinho-de-corredeira (Hylodes phyllodes) é uma espécie diurna com hábito reofílico. Os
sapos-de-folhiço (Haddadus binotatus e Ischnocnema henselli) também necessitam de área
florestada, pois possuem desenvolvimento direto e seus ovos são depositados diretamente
no folhiço.
Dentre os répteis pode-se destacar o camaleão (Urostrophus vautieri), espécie que habita
áreas florestadas do sul e sudeste do Brasil e de difícil visualização devido ao seu hábito
críptico (CONDEZ et al., 2009; HADDAD et al., 2008 e HADDAD et al., 2013).
A combinação de diferentes métodos de levantamento para um estudo é de grande
importância, na medida em que algumas espécies são registradas apenas a partir de
métodos específicos, como é o caso das pererecas, só observadas em busca ativa, tanto
em trilhas quanto em lagos e brejos. Já os pitfalls costumam amostrar espécies com hábitos
terrestres e criptozóicos de difícil visualização.
Comparando os dois métodos (busca ativa e armadilha de interceptação e queda), pode-se
observar claramente uma predominância do método de busca ativa, que permitiu registrar
24 espécies, totalizando 373 espécimes; já a armadilha de interceptação e queda registrou
seis espécies, totalizando 25 indivíduos. A predominância deste método é natural, uma vez
que a maioria dos registros realizados são de anfíbios em atividade de vocalização em
corpos d’água.
Dentre as quatro áreas amostradas por armadilhas e procura ativa (ADA 1, ADA 2, AID 1 e
AID 2), as áreas ADA 1 e ADA 2 apresentaram uma similaridade de quase 70% segundo o
índice de Bray-Curtis (FIGURA 7.3.2.2.1.2-3). Essas duas áreas apresentaram seis espécies
com 14 e 18 indivíduos registrados, respectivamente, o que equivale a cerca de 18% dos
registros para cada área.
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FIGURA 7.3.2.2.1.2-3
DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE SEGUNDO O NÚMERO DE ANFÍBIOS E
RÉPTEIS, POR ESPÉCIE, REGISTRADOS POR ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E
QUEDA E PROCURA ATIVA NAS ÁREAS AMOSTRAIS DO LEVANTAMENTO DE
FAUNA

As duas áreas amostradas na ADA são parecidas fitofisionomicamente, pois estão cobertas
por formações secundárias de Floresta Ombrófila Densa Montana, com serapilheira discreta,
além de estarem relativamente próximas à cava.
Em relação às áreas de amostragem da AID, em termos de similaridade (índice de BrayCurtis - FIGURA 7.3.2.2.1.2-3) a área AID 2 se encontra mais próxima de ADA 1 e ADA 2
quando comparada à AID 1, mas mesmo assim possui menos de 40% de similaridade com
estes dois pontos (ADA 1 e ADA 2); em AID 2 foi possível registrar 62 indivíduos, divididos
em 11 espécies (FIGURA 7.3.2.2.1.2-4), o que representa 34% da herpetofauna amostrada.
Mesmo com a semelhança observada, a área AID 1 é a mais distinta na comparação com
AID 2, ADA 1 e ADA 2. AID 1 foi a segunda área em número de espécies e a primeira em
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número de registros, com 10 espécies somando 79 indivíduos (FIGURA 7.3.2.2.1.2-4), o que
representa 30% da herpetofauna amostrada.
As áreas AID 1 e AID 2 são fitofisionomicamente similares, ambas possuem serapilheira
abundante, que é importante para algumas espécies com hábito criptozóico; elas possuem
uma vegetação arbórea com um porte um pouco maior que o das demais áreas, além de um
corpo d’água presente em quase toda a sua extenção, percorrendo desde o ponto AID 2 até
o AID 1. Este corpo d’água certamente contribui com a manutenção e preservação da
qualidade ambiental das áreas próximas, do qual algumas espécies, como Aplastodicus
leucopygius e Hylodes phyllodes, necessitam diretamente para sobreviver.
FIGURA 7.3.2.2.1.2-4
ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES PARA ANFÍBIOS E RÉPTEIS, POR ÁREA,
REGISTRADOS POR ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E QUEDA E POR
PROCURA ATIVA NAS ÁREAS AMOSTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO DE
FAUNA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO
12
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Comparação com os dados secundários
Comparando a formação da herpetofauna registrada para a ADA e AID durante os trabalhos
de campo com herpetofauna de ocorrência potencial para a AII, pode-se notar uma diferença
significativa, principalmente quanto à riqueza de répteis. De acordo com o diagnóstico de
fauna do PEC, atualmente são conhecidas para a herpetofauna local 56 espécies, sendo 36
espécies de anfíbios e 20 de répteis, além de 14 espécies de serpentes, de acordo com o
Instituto Butantan. Entretanto, apenas 21 espécies de anfíbios e três de répteis foram
encontradas durante o levantamento de dados primários.
Esta diferença é esperada, pois os levantamentos de dados secundários são normalmente
elaborados a partir de compilações de dados de várias fontes, incluindo estudos de média
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ou longa duração, amostragens por métodos diferentes, esforço amostral maior e/ou dados
de coleções, fazendo com que sejam registradas espécies raras, crípticas ou de reprodução
explosiva, além de permitir o registro das espécies em diferentes épocas do ano. No
presente levantamento, a principal base de dados utilizada foi o Plano de Manejo do PEC,
trabalho com grande esforço amostral.
Outro fator que deve ser levado em consideração é a diferença de localização entre áreas
amostrais do levantamento primário e da principal base secundária consultada, o Plano de
Manejo do Parque Estadual da Cantareira (PEC). Esta diferença também está associada a
diferenças de qualidade ambiental. Por exemplo, as áreas do PEC, que é uma unidade de
conservação da natureza, tendem a ser fisionomicamentes mais preservadas e, desta forma,
é natural que haja diferenças entre as espécies registradas, principalmente no caso dos
répteis, grupo de difícil visualização em amostragens rápidas. Desta forma, é natural que
espécies com exigência de microhabitat específicos ou de altitudes mais elevadas, não
ocorram nas ADA e AID do empreendimento.
Apenas uma espécie encontrada durante o levantamento primário da herpetofauna não
havia sido descrita nos dados secundários. Trata-se do anfíbio pertencente à família
Odontophrynidae, o sapo-escavador (Odontophrynus americanus), registrado na poça/área
com acúmulo de água 4 e que é de difícil visualização uma vez que apresenta hábito de ficar
enterrado. Essa espécie não está ameaçada (SMA, 2014; MMA, 2014; e IUCN, 2015).
7.3.2.2.1.3 Considerações Finais
Para as duas campanhas realizadas foram registradas 24 espécies representantes da
herpetofauna, sendo 21 espécies de anfíbios e 3 de répteis.
Dentre os anfíbios, 7 são considerados endêmicos do bioma Mata Atlântica, sendo eles o
sapo-ferreiro (Hypsiboas faber), perereca-carará (Hypsiboas prasinus), sapo-cururuzinho
(Rhinella ornata), sapo-de-corredeira (Hylodes phyllodes), perereca-flautinha (Aplastodiscus
leucopygius), sapo-de-folhiço (Ischnocnema henselii) e a perereca-de-inverno (Scinax
hiemalis).
Algumas espécies observadas são consideradas sensíveis à alteração do ambiente, seja
por sua reprodução específica ou por necessidades e exigências do habitat. Entre estas
estão o lagarto camaleão (Urostrophus vautieri) e os anfíbios sapo-de-chifres
(Proceratophrys boiei), a perereca-flautinha (Aplastodiscus leucopygius), o sapinho-decorredeira (Hylodes phyllodes) e os sapos-de-folhiço (Haddadus binotatus e Ischnocnema
henselli).
Pode-se destacar também algumas espécies ocorrentes em áreas degradadas, tais como a
perereca-carará (Hypsiboas prasinus), perereca-de-pijama (Hypsiboas bischoffi), sapomartelo (Hypsiboas faber), perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius) e a rãzinha-
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marmoreada (Adenomera marmorata), além das serpentes jararaca (Bothrops jararaca) e
cobra-cipó (Chironius bicarinatus).
Nenhuma das espécies da herpetofauna registradas encontra-se nas listas de espécies
ameaçadas, sejam elas a da IUCN (2015), MMA (2014) ou SMA (2014). Ainda, nenhuma
espécie exótica foi registrada.
7.3.2.2.2

Avifauna

As aves são a classe mais conhecida de organismos vertebrados (ANON, 2004) e, por isso,
está disponível um bom conhecimento a respeito do seu estado de conservação (ANON,
2006). No entanto, deve-se destacar que é sabido que a fragmentação exerce pressão
significativa e específica sobre as suas espécies, sendo alguns táxons mais beneficiados e
outros mais prejudicados (MACHADO & LAMAS, 1996; BENNET at al., 2004; ANTUNES,
2005; ANJOS, 2006; ANJOS et al., 2009a; ANJOS et al., 2009b).
A distribuição da vegetação em uma área natural não costuma se apresentar de forma
homogênea, mas na forma de um mosaico de microambientes, o que influencia a distribuição
e abundância de muitas espécies, principalmente as especialistas (BOWEN et al., 2009).
Em paisagens fragmentadas, um processo regular é a substituição de espécies raras e/ou
especialistas por espécies abundantes e/ou generalistas, melhor adaptadas a áreas abertas
e bordas de mata (RESTREPO & GÓMEZ, 1998; CÂNDIDO-Jr, 2000; WILLIS & ONIKI,
2002).
Podemos associar a presença/ausência de algumas espécies com a qualidade do ambiente
(TSCHARNTKE et al., 2008). Algumas espécies são mais facilmente encontradas em
florestas contínuas enquanto outras podem aparecer frequentemente em áreas abertas e
fragmentadas, de modo que essa classificação não aleatória tem servido como indício da
qualidade ambiental (RIBON et al., 2003; UEZU et al., 2005; ANJOS, 2006; PIRATELLI et
al., 2008; TSCHARNTKE et al., 2008).
A fragmentação (gerada pelo intenso desmatamento) e as modificações estruturais das
florestas (por ação do fogo e corte de madeira) figuram entre as principais interferências
humanas que modificam a composição específica da comunidade de aves (ANJOS et al.,
2011). Diversos estudos sobre o tema apontam as aves florestais de sub-bosque (e.g.
famílias Formicariidae e Dendrocolaptidae) e alguns frugívoros (e.g. famílias Pipridae,
Cracidae, Trogonidae, Cotingidae) como as mais afetadas por tais processos (WILLIS, 1979;
SOARES & ANJOS, 1999; PIZO, 2001; PEH et al., 2005).
No Bioma Mata Atlântica, que abrange uma série de estados da federação, ocorrem cerca
de 1.020 espécies, sendo 217 endêmicas. Destas 217, 62% se encontram sob algum grau
de ameaça (BENCKE et al., 2006). Esta característica da comunidade de aves da Mata
Atlântica torna os diversos ambientes que compõem o bioma, assim como a própria
comunidade de aves, alvos frequentes de estratégias e planos de conservação.
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Silveira e Uezo (2011) citam a ocorrência de 793 espécies de aves no Estado de São Paulo,
enquanto que, de acordo com o Centro de Estudos Ornitológicos (CEO), ocorrem no estado
812 espécies. Considerando que parte significativa do território do Estado era anteriormente
coberto por florestas do bioma Mata Atlântica, torna-se descomplicado entender porque a
maior parte das espécies de aves aqui presentes são também associadas à estas
fisionomias florestais. Apesar da intensa ocupação e perturbação antrópicas, o Estado ainda
abriga um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica e, por esse motivo, ainda detém
espécies de aves raras e ameaçadas em seu território.
A análise da avifauna, mesmo que realizada de forma rápida, é um instrumento importante
para a determinação do grau de antropização de uma área. Mesmo em áreas mais alteradas
é comum ocorrer um grande número de espécies, com exigências ecológicas distintas, e,
com isso, pode-se conseguir, em períodos curtos de tempo, listagens relativamente extensas
e que oferecem elementos para discussões de fundo ecológico.
O grande número de espécies, associado à diversidade de exigências ecológicas, e a
rapidez com que as aves podem reagir às alterações ambientais também contribui para que
esses animais sejam bons indicadores das condições de preservação ou de alteração de
paisagens e ambientes naturais.
7.3.2.2.2.1 Procedimentos Metodológicos
Para a amostragem das áreas de influência do projeto (ADA e AID) foi implementado o
levantamento primário nos locais e ambientes propícios para a ocorrência dos
representantes do grupo, considerando desde as áreas florestais até as áreas abertas.
Foram utilizados dois métodos complementares: transecções e pontos fixos de contagem.
O levantamento da avifauna foi realizado em duas incursões a campo, sendo a primeira
campanha entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2015 e a segunda entre os dias 08 a 12 de
junho de 2015. As amostragens ocorreram entre as 6 h e 11 h e 30 min (manhã) e 14 h e 30
min e 18 h (tarde/noite).
As espécies foram identificadas visualmente utilizando-se binóculos Nikon Monarch® 10,5 x
45. Algumas tiveram suas vocalizações gravadas com auxílio de gravador Sony® modelo
ICD-SX 712 para posterior identificação e para fins de documentação. Fotografias foram
feitas também com a finalidade de documentação. Estes dados foram utilizados em conjunto
e confirmados por consulta a material bibliográfico e fonográfico (DUNNING, 1987; RIDGLEY
& TUDOR, 1994; VIELLIARD, 1995; SICK, 1997; DE LA PEÑA & RUMBOLL, 1998;
ACCIOLY, 2000; SOUZA, 2002; DEVELEY & ENDRIGO, 2004; SIGRIST, 2013).


Amostragem qualitativa

Para a amostragem qualitativa foi utilizado o método de transecção, conforme descrito por
Bibby et al. (2001). Este método consiste em caminhar lentamente por um percurso prédeterminado e realizar a busca ativa por aves pelos diferentes ambientes existentes na área
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de estudo. Com a amostragem por transecção é possível fornecer uma listagem mais
completa da avifauna encontrada na área de estudo, além de servir para a caracterização
das preferências ecológicas das espécies de aves da comunidade (ALEIXO & VIELLIARD,
1995).
Este método foi executado em todas as quatro áreas amostrais, principalmente durante o
deslocamento entre os pontos fixos, além de incursões a outros ambientes que não são
contemplados pela amostragem por pontos. Foram despendidos uma média de 50 min por
visita por área amostral, sendo um total de 10 horas por campanha e 20 h após a execução
das duas campanhas de levantamento.


Amostragem quantitativa

O método de contagem por ponto fixo de escuta consiste em um observador (ornitólogo)
ficar parado em um determinado local, por um período de tempo determinado, registrando
todo contato com as espécies de aves (por meio visual ou auditivo) em seu entorno (BIBBY
et al., 2000; ANJOS et al., 2010). Partindo desta premissa, foram visitados três pontos fixos
por área amostral, totalizando 12 pontos fixos nas quatro áreas amostradas. Em cada
campanha, cada ponto foi amostrado por três vezes, em dias alternados, totalizando um
esforço de 36 pontos fixos amostrados por campanha, e 72 no total.
Em cada ponto fixo levou-se em consideração a contagem por casais ou bandos e foram
tomadas precauções para não contar o mesmo indivíduo mais de uma vez, particularmente
para espécies com maior capacidade de deslocamento (Anjos et al., 2010). O tempo de
permanência em cada ponto foi de 20 min. Os pontos fixos foram amostrados durante o
período matutino, sendo que as amostragens se iniciavam com o nascer do dia e seguiam
até aproximadamente 11 h.
O QUADRO 7.3.2.2.2.1-1 apresenta as coordenadas dos pontos fixos de amostragem e a
FIGURA 7.3.2.2.2.1-1 ilustra tais pontos.
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QUADRO 7.3.2.2.2.1-1
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS FIXOS DE AMOSTRAGEM DE AVES
Coordenadas UTM (23K) datum ou
Áreas Amostrais

ADA 1

ADA 2

AID 1

AID 2

Pontos Fixos

Sirgas 2000
Longitude E

Latitude S

PF1 ADA1

324036

7410189

PF2 ADA1

324174

7410182

PF3 ADA1

324301

7410172

PF1 ADA2

323922

7409679

PF2 ADA2

323845

7409525

PF3 ADA2

323801

7409658

PF1 AID1

324577

7410074

PF2 AID1

324690

7410134

PF3 AID1

324811

7410156

PF1 AID2

324928

7410131

PF2 AID2

324981

7410233

PF3 AID2

324912

7410319

Legenda: ADA – Área diretamente afetada; AID – Área de influência direta; PF – Ponto fixo.
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Com a utilização da amostragem por pontos fixos pode-se proceder ao cálculo do Índice
Pontual de Abundância (IPA) (BLONDEL et al., 1970). O IPA é amplamente empregado em
levantamentos quantitativos da fauna de aves silvestres (e.g. ANJOS, 2004, 2006; BLAKE,
2007; ANJOS et al., 2011). Neste método, cada ponto fixo é considerado uma unidade
amostral, e o conjunto de pontos fixos constitui a amostra. Dessa maneira, o IPA é capaz de
informar quantas vezes determinada espécie foi contatada em cada ponto, além do geral de
cada amostra e de todas as amostras realizadas.
O IPA é dado pela seguinte fórmula:
IPA =

nci
A

Onde:
IPA = Índice Pontual de Abundância
nci = número de contatos com a i-ésima espécie
A = número total de amostras
As espécies identificadas na área estudada foram caracterizadas quanto ao seu endemismo
segundo Brooks et al. (1999). Para classificar as espécies segundo o grau de sensibilidade
à perturbação antrópica: Alto (A), Médio (M), Baixo (B) e Desconhecido (D), foram utilizados
os dados de Stotz et al. (1996). Já a nomenclatura e ordem taxonômica seguem a proposta
do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) (2011).
A fim de comparar a composição da avifauna entre os tipos de ambiente foram realizadas
análises de agrupamento (Cluster), com base no índice de Similaridade de Jaccard. Este
índice é utilizado para comparar áreas com diferentes composições específicas, e é baseado
na presença/ausência das espécies, sendo desconsideradas suas abundâncias (KREBS,
1989). Para a realização dos cálculos estatísticos, feitos por meio do programa PAST 2.2,
foram retiradas da matriz as espécies que haviam sido registradas em somente um
ambiente.
7.3.2.2.2.2 Resultados
O levantamento de campo registrou 131 espécies de aves pertencentes a 17 ordens e 39
famílias, sendo 85 espécies de passeriformes e 46 de não passeriformes (QUADRO
7.3.2.2.2.2-1). Entre os passeriformes as famílias mais representativas foram Thraupidae (n
= 17), Tyrannidae (n = 14) e Thamnophilidae (n = 10), enquanto que entre os não
passeriformes foram as famílias Psittacidae (n = 7), Picidae (n = 6) e Columbidae (n = 6). As
FOTOS 7.3.2.2.2.2-1 a 7.3.2.2.2.2-10 mostram alguns dos exemplares registrados durante
os levantamentos.
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De modo similar ao encontrado em outros trabalhos em regiões neotropicais, Tyrannidae
tende a ser a família com maior número de espécies registradas em levantamentos de aves
(e.g. WILLIS & ONIKI, 1981; ALEIXO & VIELLIARD, 1995; ALMEIDA, 2002). Essa é a maior
família de aves da região Neotropical, e evoluiu e ajustou-se aos mais variados nichos
ecológicos, inclusive vilas e cidades (SICK, 1997), demonstrando uma grande capacidade
em ocupar diferentes ambientes, característica que justifica o maior registro dessas espécies
na maioria dos estudos.
Do total de 131 espécies de aves registradas, 89 ocorreram em ambas as campanhas.
Durante a primeira foram registradas 110 espécies, sendo 21 exclusivas desta campanha.
Para a segunda campanha o valor foi coincidentemente o mesmo, sendo 110 espécies
registradas ao todo, das quais 21 foram registradas apenas na segunda campanha.
A variação na composição das espécies entre as duas campanhas deve-se principalmente
à presença de espécies migratórias no Sudeste brasileiro (e.g. Myiarcus ferox, Myiodynastes
maculatus, Empidonomus varius), que são diferentes nos períodos seco (frio) e chuvoso
(quente) (QUADRO 7.3.2.2.2.2-1).
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Crypturellus
obsoletus

inhambuguaçu

Amazonetta
brasiliensis

pé-vermelho

Penelope
superciliaris

jacupemba

Bubulcus ibis

garça-vaqueira
garça-branca-

Egretta thula

pequena

Platalea ajaja

colhereiro
urubu-de-

Cathartes aura

cabeça-vermelha
urubu-de-

Coragyps atratus cabeça-preta
Rupornis
magnirostris

gavião-carijó

Geranoaetus

gavião-de-rabo-

albicaudatus

branco

Pardirallus
nigricans

saracura-sanã

Vanellus
chilensis

quero-quero

Columbina
talpacoti

rolinha-roxa

Patagioenas
picazuro

pombão

Patagioenas
cayennensis

pomba-galega

Zenaida
auriculata

pomba-de-bando

Leptotila

Baixa

X

3

X

5

X

9

X

Baixa
Média

X

NT

1

X

X

X

X

1

X

Baixa

X

Baixa

X

Média

X

Baixa

X

X

X

Baixa

4

X

Baixa

4

X

1

X

X

X

X

1

X

4

X

6

X

Baixa

X

Média

X

Baixa

X

Baixa

X

2

X

2

X

Média

18

X

16

X

10

X

12

X

56

X

Média

4

X

8

X

4

X

3

X

19

X

X

2

X

2

X

X

7

X

X

22

X

X

1

X

X

13

X

Baixa
Baixa

verreauxi

juriti-pupu

Leptotila rufaxilla

juriti-gemedeira

Média

Piaya cayana

alma-de-gato

Baixa

Crotophaga ani

anu-preto

Baixa

10

X

3

1
6

X

5

X

2

X
X

1

X

1

X

X

X
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Oportunísticos

Total Transecção
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Total Ponto Fixo

Ponto Fixo

Transecção

AID 02

Transecção

Ponto Fixo

Ponto Fixo

1

AID 01

Transecção

ADA 02

Transecção

Ponto Fixo

Endemismo

IUCN 2015

SMA 2014

Nome comum

ADA 01

MMA 2014

Espécie

Sensibilidade

QUADRO 7.3.2.2.2.2-1
AVES REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO PRIMÁRIO DA AVIFAUNA

Guira guira

anu-branco

Phaethornis

rabo-branco-

pretrei

acanelado

Phaethornis

rabo-branco-de-

eurynome

garganta-rajada

Eupetomena
macroura

beija-flor-tesoura

Florisuga fusca

beija-flor-preto

Thalurania

beija-flor-de-

glaucopis

fronte-violeta
beija-flor-de-

Amazilia lactea

peito-azul

Trogon surrucura surucuá-variado
Malacoptila
striata

barbudo-rajado

Ramphastos

tucano-de-bico-

dicolorus

verde

Picumnus

pica-pau-anão-

temminckii

de-coleira

Veniliornis

picapauzinho-

spilogaster

verde-carijó

Colaptes

pica-pau-verde-

melanochloros

barrado

Celeus

pica-pau-de-

flavescens

cabeça-amarela

Dryocopus

pica-pau-de-

lineatus

banda-branca

Campephilus
robustus

pica-pau-rei

Caracara
plancus

caracará

Milvago
chimachima

carrapateiro

Micrastur
semitorquatus

falcão-relógio

Diopsittaca

maracanã-

nobilis

pequena

Baixa

X

Baixa
Média

MA

Baixa
Média

MA

Média

MA

1

X

1

X

1

X

3

X

1

MA

Média

NT

MA

Média

MA

Média

MA

Média

MA

Baixa

1

X

2

X

1

X

Média

X

13

X

1

X

X

X

1

X

X

1

X

2

X

1

X

2

X

3

X

3

X

4

X

6

X

1

X

1

X

7

X

5

X

1

X

13

X

4

X

4

X

7

X

17

X

1

X

X

4

Baixa

X

2

X

NT

3

X

1

Média

X

X

X

Baixa

Média

6

1

X

2

X

8

X

X

3

X

3

X

1

X

1

X

MA

Baixa

X

Baixa

3

X

3

X

X

Média
Média

A
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Psittacara

periquitão-

leucophthalmus

maracanã

Forpus
xanthopterygius

tuim

Brotogeris tirica

periquito-rico

Baixa

6

Média

2

Baixa

MA

4

X

X

2

X

X

X

X

X

4

X

2

4

X

12

X

X

2

X

X

14

X

periquito-deencontroBrotogeris chiriri

maitaca-verde
papagaio-

Amazona aestiva verdadeiro
choquinha-deRhopias gularis

garganta-pintada

Dysithamnus
mentalis

choquinha-lisa

Herpsilochmus

chorozinho-de-

rufimarginatus

asa-vermelha

Thamnophilus

choca-de-

ruficapillus

chapéu-vermelho

Thamnophilus
caerulescens
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Hypoedaleus
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chocão-carijó

Myrmoderus
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Drymophila
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trovoada

Drymophila
malura

choquinha-carijó
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2
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Xiphorhynchus
fuscus

arapaçu-rajado
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Hemitriccus
obsoletus

catraca

Hirundinea
ferruginea

gibão-de-couro

Tyranniscus
burmeisteri

piolhinho-chiador

Camptostoma
obsoletum

risadinha
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Myiopagis
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crista-alaranjada

Phyllomyias
fasciatus

piolhinho

Pitangus
sulphuratus
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Empidonomus
varius

peitica

Colonia colonus

viuvinha

Lathrotriccus
euleri

enferrujado

Knipolegus

maria-preta-de-

lophotes

penacho

Cyclarhis
gujanensis

pitiguari

Vireo chivi

juruviara

Hylophilus
poicilotis

verdinho-coroado

Pygochelidon

andorinha-

cyanoleuca

pequena-de-casa

Baixa

X

Baixa

1

Média

1

X

X
X

X

X

3

X

3

Baixa

X

Baixa

15

X

12

X

21

X

Baixa

10

X

10

X

5

Média

2

X

4

X

2

X

12

X

4

Baixa
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17

X

65

X

X

X

25

X

X

X

8

X

X

18

X

2
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Transecção

X

2
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AID 01
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Ponto Fixo
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SMA 2014
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Stelgidopteryx

andorinha-

ruficollis

serradora

Troglodytes
musculus

corruíra

Turdus
leucomelas

sabiá-barranco

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira
Turdus
amaurochalinus

sabiá-poca

Turdus albicollis

sabiá-coleira

Mimus
saturninus

sabiá-do-campo

Zonotrichia
capensis

tico-tico

Setophaga
pitiayumi

mariquita

Geothlypis
aequinoctialis

pia-cobra

Basileuterus
culicivorus

pula-pula

Myiothlypis

pula-pula-

leucoblephara

assobiador

Molothrus
bonariensis

vira-bosta

Coereba flaveola cambacica
trinca-ferroSaltator similis

verdadeiro

Tachyphonus

Pipraeidea
melanonota

saíra-viúva

X

10

X

X

Baixa

1

X

1

X

1

X

X

3

X

X

Baixa

5

X

4

X

6

X

X

17

X

2

Baixa

X

Média

1

Baixa

X

4

X

4

X

Baixa
Média

1

X

X

3

X

X

5

X

29

X

30

X

31

X

40

X

130 X

6

X

8

X

19

X

19

X

52

Baixa

Média

MA

X

X

3

Média

X

X

1

X

2

X

1

X

X

9

X

X

5

X

X

Baixa

X

Baixa

10

X

14

X

6

Baixa

X

5

X

Baixa

MA

9

X

13

X

5

X

X

35

X

10

X

X

35

X
5

Média

X

5

X

MA

X

X
X

6

X

3

3

X

19

X

2

X

5

X

Baixa

12

X

12

X

9

X

12

X

45

X

Média

4

X

6

X

5

X

2

X

17

X

X

1

X

1

X

Baixa
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Transecção

Ponto Fixo

Transecção

Ponto Fixo

Transecção

Ponto Fixo

Transecção

Ponto Fixo
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X

Média

saíra-amarela

X

3

tiê-de-topete

Tangara cayana

2

X

Lanio melanops

cinzento

X

4

Baixa

Tangara sayaca

2

AID 02

X

tico-tico-rei

sanhaçu-

AID 01

3

Lanio cucullatus

saíra-lagarta

ADA 02

Baixa

tiê-preto

desmaresti

IUCN 2015

Baixa

coronatus

Tangara

SMA 2014
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ADA 01

MMA 2014
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Tersina viridis

saí-andorinha

Baixa

Dacnis cayana

saí-azul

Baixa

2

Hemithraupis

saíra-de-papo-

guira

preto

Baixa

1

Hemithraupis
ruficapilla

saíra-ferrugem

Conirostrum

figuinha-de-rabo-

speciosum

castanho

Emberizoides

canário-do-

herbicola

campo

Volatinia jacarina tiziu
Sporophila
caerulescens

coleirinho
tiê-do-mato-

Habia rubica

grosso

Euphonia
chlorotica

fim-fim

Euphonia

gaturamo-

violacea

verdadeiro

Euphonia
pectoralis

ferro-velho

Baixa

X

X

X

X

2

6

X

2

X

13

4

X

X

X

2

X

X

X

1

X

X

X

2

X

X

25

X

4

Baixa

X

Baixa

X

Baixa

X

4

X

Alta

4

13

Baixa

X

2

X

MA
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X

1

X

X

X

X

18

X

31

X

X

2

X

4

X

1

X

1

X

X

1

X

Baixa
Média

X

X
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Total Transecção
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X

X

4

Total Ponto Fixo

Ponto Fixo

Transecção

AID 02
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Ponto Fixo

Ponto Fixo

Transecção

AID 01

X

MA

Baixa
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As FOTOS 7.3.2.2.2.2-1 a 7.3.2.2.2.2-10 mostram alguns dos exemplares registrados.

FOTO

7.3.2.2.2.2-1:

arapaçú-rajado

FOTO

7.3.2.2.2.2-2:

papa-formiga-de-grota

(Xiphorhyncus fuscus).

(Myrmoderus squamosus).

FOTO 7.3.2.2.2.2-3: tiê-de-topete fêmea (Lanio

FOTO 7.3.2.2.2.2-4: tiê-de-topete macho (Lanio

malanops).

malanops).

FOTO

7.3.2.2.2.2-5:

arapaçu-grande

(Dendrocolaptes platyrostris).

FOTO

7.3.2.2.2.2-6:

ferruginea).
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trovoada

(Drymophyla
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FOTO 7.3.2.2.2.2-7: juriti-gemedeira (Leptotila

FOTO 7.3.2.2.2.2-8: pula-pula (Basileuterus

rufaxilla).

culicivorus).

FOTO

7.3.2.2.2.2-9:

papagaio-verdadeiro

(Amazona aestiva).

FOTO

7.3.2.2.2.2-10:

chocão-carijó

(Hypoedaleus guttatus).

Entre as espécies registradas, 109 foram pelo método de pontos fixos, 114 pelo método de
transecções e 18 por meio de observações oportunísticas nas áreas de influência do projeto
(além das quatro áreas - ou “blocos” - amostrais do levantamento primário).
A curva de rarefação considerando as duas campanhas do levantamento primário da
avifauna, realizado por meio dos métodos de pontos fixos de contagem e transecções (sem
considerar os registros oportunísticos) (FIGURA 7.3.2.2.2.2-1), indica que o esforço amostral
empregado foi adequado na medida em que atendeu a proposta de quantificar as espécies
de aves presentes nas áreas de estudo.
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FIGURA 7.3.2.2.2.2-1
CURVAS ACUMULATIVAS DE ESPÉCIES DE AVES OBSERVADA E ESTIMADA
(JACKKNIFE 1) NA ÁREA DO PROJETO
140
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Riqueza Estimada (Jackknife)

O número estimado de espécies (Jackknife 1) após duas campanhas foi 117. Como o
número de espécies efetivamente observadas pelos dois métodos padronizados (sem
considerar os registros oportunísticos) totalizou 115, os resultados sugerem que as
amostragens foram representativas da comunidade de aves que de fato ocorre nas áreas
de influência do projeto.
Das 131 espécies registradas, 32 são consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica, 1
(uma) é considerada ameaçada em nível global, o barbudo-rajado (Malacoptila striata)
(IUCN, 2015), e quatro em nível estadual, a jacupemba (Penelope superciliaris), o pica-paurei (Campephilus robustus), a maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis) e o papagaioverdadeiro (Amazona aestiva) (SMA, 2014). Nenhuma espécie consta na lista nacional
(MMA, 2014) (QUADRO 7.3.2.2.2.2-2).
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Média
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Média
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Média
Baixa
Média

NT
A

MA
NT

Situação de Ameaça: VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçada; A – Ausente de dados.
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NT

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA

NT

Grau de Sensibilidade às Alterações Ambientais segundo Stotz et al. (1996).
MA = Mata Atlântica.

Endemismo

jacupemba
rabo-branco-de-garganta-rajada
beija-flor-preto
beija-flor-de-fronte-violeta
surucuá-variado
barbudo-rajado
tucano-de-bico-verde
pica-pau-anão-de-coleira
picapauzinho-verde-carijó
pica-pau-rei
maracanã-pequena
periquito-rico
papagaio-verdadeiro
choquinha-de-garganta-pintada
chocão-carijó
papa-formiga-de-grota
papa-taoca-do-sul
trovoada
choquinha-carijó
chupa-dente
arapaçu-rajado
barranqueiro-de-olho-branco
joão-botina-da-mata
pichororé
tangará
flautim
abre-asa-de-cabeça-cinza
teque-teque
miudinho
catraca
pula-pula-assobiador
tiê-preto
saíra-lagarta
saíra-ferrugem
ferro-velho

IUCN 2015

Penelope superciliaris
Phaethornis eurynome
Florisuga fusca
Thalurania glaucopis
Trogon surrucura
Malacoptila striata
Ramphastos dicolorus
Picumnus temminckii
Veniliornis spilogaster
Campephilus robustus
Diopsittaca nobilis
Brotogeris tirica
Amazona aestiva
Rhopias gularis
Hypoedaleus guttatus
Myrmoderus squamosus
Pyriglena leucoptera
Drymophila ferruginea
Drymophila malura
Conopophaga lineata
Xiphorhynchus fuscus
Automolus leucophthalmus
Phacellodomus erythrophthalmus
Synallaxis ruficapilla
Chiroxiphia caudata
Schiffornis virescens
Mionectes rufiventris
Todirostrum poliocephalum
Myiornis auricularis
Hemitriccus obsoletus
Myiothlypis leucoblephara
Tachyphonus coronatus
Tangara desmaresti
Hemithraupis ruficapilla
Euphonia pectoralis

Nome Comum

SP 2014

Espécie

Sensibilidade

QUADRO 7.3.2.2.2.2-2
ESPÉCIES DE AVES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS REGISTRADAS POR MEIO DO
LEVANTAMENTO PRIMÁRIO NA ÁREA DO PROJETO
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As espécies de aves registradas durante as duas campanhas do levantamento primário
também foram categorizadas quanto ao grau de sensibilidade à alterações ambientais
(FIGURA 7.3.2.2.2.2-3). Nota-se que aproximadamente metade delas apresenta baixa
sensibilidade (68 espécies, ou 52% do total), enquanto parte representativa das espécies
apresenta média sensibilidade (59 espécies, ou 45%) e, finalmente, uma minoria apresenta
alta sensibilidade (quatro espécies, ou 3%).
Em termos ambientais estes valores chamam a atenção na medida em que quase a metade
das espécies dependem de nichos ecológicos específicos, já que apresentam média e alta
sensibilidades. A presença destas espécies (e.g. Pyriglena leucoptera, Micrastur
semitorquatus, Myrmoderus squamosus), em especial as de alta sensibilidade, deve ser
considerada como um bom indicador de qualidade ambiental, devendo-se destacar que a
sua conservação passa pela preservação dos ambientes florestais e imediações nas escalas
local e regional.
FIGURA 7.3.2.2.2.2-3
PROPORÇÃO DE ESPÉCIES DE ALTA, MÉDIA E BAIXA SENSIBILIDADE
REGISTRADAS DURANTE O LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA

3%

Alta
45%

52%

Média
Baixa

(Stotz et. al. 1996)

Em relação às espécies de baixa sensibilidade, algumas podem ser de distribuição restrita,
endêmicas da Mata Atlântica ou possuírem um papel importante no funcionamento dos
ecossistemas, tendo alta relevância conservacionista. Um exemplo seria as aves granívoras
e frugívoras das famílias Emberizidae (canário-da-terra-verdadeiro, coleiros), Passerinidae
(tico-tico, tico-tico-do-campo) e Columbidae (pombão, avoante, rolinha-roxa), que dominam
em abundância e são as principais responsáveis pela renovação e dispersão de grãos.
A análise por agrupamento (cluster) demonstra o quão semelhante as áreas são entre si
(FIGURA 7.3.2.2.2.2-4). Desta forma, pode-se separá-las em grupos conforme a
composição da comunidade de aves presente em cada área.
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FIGURA 7.3.2.2.2.2-4
DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE BASEADO NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE
ESPÉCIES DE AVES NAS QUATRO ÁREAS AMOSTRADAS DURANTE AS DUAS
CAMPANHAS DO LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA

Nota-se a ocorrência de dois agrupamentos principais: um primeiro agrupamento, com
quase 88% de similaridade, formado pelas áreas AID 1 e AID 2; e um segundo, com 75%
de similaridade, formado pelas áreas ADA 1 e ADA 2.
As semelhanças entre as áreas AID 1 e AID 2 podem ser explicadas pela proximidade e
conectividade direta que compartilham, além de constituírem áreas florestais em estágio
médio de regeneração onde se identifica a presença de micro-habitat capazes de subsidiar
a ocorrência de espécies de aves de alta especialização, como os escaladores de tronco
(pica-paus e arapaçus), grandes frugívoros (papagaios e tucanos) e pequenos insetívoros
de sub-bosque (chocas).
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Já as áreas ADA 1 e ADA 2, que sofrem maior interferência do ambiente externo e com as
implicações do efeito de borda, possuem uma comunidade de aves menos especializada,
com maior número de espécies generalistas (e.g. Pitangus sulphuratus, Megarynchus
pitangua, Tyrannus melancholicus) que possuem maior tolerância aos impactos antrópicos.
Comparação com os dados secundários
Comparando os dados do levantamento primário com os dados secundários para a região
de inserção do projeto e municípios vizinhos, é possível identificar uma grande diferença
entre as espécies efetivamente observadas e as de provável ocorrência. Todavia esta
diferença é esperada, quando se compara o esforço de um levantamento espedito em área
restrita com estudo de maior prazo em área mais extensa e de grande quantidade de
vegetação conservada, como é o caso do PEC.
Foram registradas 131 espécies in loco contra 233 espécies para os dados secundários,
uma diferença significativa. Esta diferença pode ser explicada por fatores relevantes e que
devem ser levados em consideração. Um deles é o fato do presente estudo ter sido realizado
em 10 dias de campo, espedito, quando comparado ao levantamento de dados secundários
que podem decorrer de estudos mais amplos.
Outro fator que contribui é o fato da área de estudo (PEC) ser muito maior, contíguo com
outras áreas vegetadas. Como esta situação não se aplica à ADA e AID imediata, é de se
esperar que nem todas as espécies citadas nas bases secundárias ocorram nas áreas do
projeto.
7.3.2.2.2.3 Considerações Finais
Foram registradas 131 espécies durante o levantamento de campo. Se considerados os
registros secundários, oriundos de levantamentos realizados principalmente em setores
distantes do PEC e da Serra da Cantareira, até mesmo se considerados os limites da AII, o
número de espécies com possível ocorrência nas áreas de influência do projeto (com maior
probabilidade na AII) perfaz cerca de 250 espécies.
Esse número pode ser considerado expressivo principalmente se considerado que a ADA e
a AID imediata do atual projeto estão sob influência de impactos constantes da pedreira
Juruaçu, que se encontra em operação há décadas. Soma-se a isso o fato do projeto estar
inserido numa região povoada (distrito de Perus) e suscetível à diversas pressões
provenientes do seu entorno, tais como perda e fragmentação do habitat e seus impactos
negativos (ex. efeito de borda), além da caça de elementos da fauna para alimentação e
criação, ruído e poluição.
Apesar de aproximadamente metade das espécies de aves apresentar baixa sensibilidade
às alterações do ambiente e ser resistente às perturbações antrópicas, a presença de
espécies endêmicas e ameaçadas, bem como de espécies estritamente florestais (e.g.
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Ramphastos dicolorus, Micrastur semitorquatus, Chamaeza campanisona), demonstra que
a área constitui um importante refúgio para a avifauna local. Vale salientar que para fins de
conservação destacam-se principalmente os ambientes da AID, tanto pela extensão
(bastante superior à ADA) e qualidade dos seus remanescentes florestais quanto pela
conectividade ecológica compartilhada por estes com as florestas que compõem o PEC, que
se destaca como a principal matriz ambiental da região.
De forma geral, as áreas com mata ciliar, principalmente aquelas localizadas no interior dos
fragmentos, apresentam vegetação mais preservada, com dossel contínuo e formação de
sub-bosque. Isso faz com que elas apresentem espécies mais exigentes em termos de
qualidade do habitat. É o caso por exemplo das áreas amostrais AID 1 e AID 2, onde foram
registradas as espécies mais exigentes, tais como Pyriglena leucoptera, Dendrocolaptes
platyrostris e Tangara desmaresti. Estas áreas, que apresentam vocação para a
conservação da referida biodiversidade local, serão preservadas na medida em que estão
localizadas em área legalmente protegida - Reserva Legal – na propriedade da Embu S.A.
A preservação da vegetação das áreas de mata mais densa encontradas nas partes mais
altas das áreas de influência do projeto, principalmente da AID, o controle do acesso de
pessoas a fim de coibir a caça e captura de aves silvestres, bem como a retirada de lenha e
madeira, são imprescindíveis para a conservação da avifauna existente e para favorecer a
colonização e estabilização de outras espécies de aves florestais.
7.3.2.2.3

Mastofauna

Para o Brasil um total de 701 espécies de mamiferos silvestres é conhecido (PAGLIA et al.,
2012). No entanto este valor é provavelmente maior, uma vez que a nova lista compilada de
morcegos para o Brasil estima a presença de 178 espécies (NOGUEIRA et al., 2014), quatro
a mais do que consta na lista de mamiferos do Brasil (n = 174, PAGLIA et al., 2012).
A Grande São Paulo (região administrativa, IBGE 2003) e o município de São Paulo estão
sob o dominio do bioma Mata Atlântica, o mesmo valendo para as áreas de influência do
projeto, onde foram diagnosticadas formações do tipo Floresta Ombrófila Densa Montana,
conforme apresentado no diagnóstico da vegetação do presente relatório.
A Mata Atlântica é um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo (MYERS et al.,
2000, KIERULFF et al., 2008), abrigando mais de 298 espécies de mamíferos (PAGLIA et
al., 2012). Esse bioma apresenta um alto grau de endemismo, contendo 90 espécies
exclusivas (PAGLIA et al., 2012).
Dos mamíferos ameaçados em nível nacional (MMA, 2014), 18% ocorrem neste bioma. Já
para o Estado de São Paulo estima-se cerca de 231 espécies de mamíferos silvestres (VIVO
et al., 2011), sendo 44 espécies ameaçadas, 59 espécies deficiente em dados e 24 quase
ameaçadas (SMA, 2014).
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Tanto os mamíferos não voadores quanto os voadores apresentam importante papel na
estrutura das comunidades da biota, em especial nas inter-relações e no equilíbrio dinâmico
das espécies (REIS et al., 2011). De modo geral são bons indicadores do grau de
conservação dos ambientes em que ocorrem (UMETSU & PARDINI, 2007; SOULÉ &
WILCOX, 1980).
Os pequenos mamíferos em especial respondem bem às alterações ambientais devido à
sua alta sensibilidade à fragmentação e perda de habitat (PARDINI et al., 2005), sendo então
relevante o seu levantamento e monitoramento para a avaliação de impactos ambientais. Os
grandes mamíferos, por outro lado, embora não apresentem, à exceção dos primatas,
habitat restrito e relacionado às formações florestais, são importantes reguladores da fauna
de herbívoros e frugívoros, assim a ausência destes também pode representar alterações
do ambiente.
Desta maneira, a caracterização da mastofauna é de grande relevância para licenciamentos
ambientais, trazendo informações importantes acerca do grau de degradação do ambiente
em que se encontram.
7.3.2.2.3.1 Procedimentos Metodológicos
O levantamento da mastofauna foi realizado entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2015 (1ª
campanha) e 08 e 12 de junho de 2015 (2ª campanha), abrangendo principalmente quatro
sítios amostrais, sendo dois na ADA e dois na AID (FIGURA 7.3.2.2.3.1-1). As amostragens,
que enfatizaram os locais e ambientes propícios para a ocorrência dos representantes do
grupo, com destaque para as áreas florestais com maior qualidade ambiental (estágio médio
de regeneração), foram feitas a partir de métodos padronizados para cada grupo de
mamífero (QUADRO 7.3.2.2.3.1-1), sendo descritos a seguir.

7.3-142

323500
Av. Raimundo P. de

324000

324500

325000

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

GO

Magalhã
es

MG

MS

São Paulo

SP

RJ

PR
Copyright:© 2014 Esri

Copyright:©
2014 Esri
SC

Curso d'água
Corpo d´Água

7410500

7410500

S
A
IR LO
IE AU
P
CA
O
SÃ

LEGENDA

Rodovias
Limite Municipal
ADA - Área Diretamente Afetada
Pontos de Amostragem de Mastofauna
Métodos de Levantamento
Armadilha de Interceptação e Queda (AIQ)

ADA 2
ADA 2

AID 2

ADA 2

Sherman (SH)

AID 2
AID 2

Armadilha Fotográfica (TR)

AID 1 AID 1

7410000

7410000

AID 1

ADA 1

7409500

7409500

ADA 1
ADA 1

0

100

200

300

400
m

REFERÊNCIA
1 - BASE CARTOGRÁFICA: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2012.
2 - IMAGEM GOOGLE EARTH-PRO, 19/ABR/2015.
3 - MANUAL TÉCNICO DE USO DA TERRA, 3ª EDIÇÃO, 2013 (IBGE),

NOTAS
1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM
HORIZONTAL: SIRGAS 2000. ZONA DE REFERÊNCIA 23S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.
3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

REV.

A

Av
.

EXEC.

DATA

J.U.

09/2015

EMISSÃO INICIAL

do
un

7409000

im

d
P.
e

7409000

Ra
EIA/RIMA - AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA JURUAÇU

ga
Ma

TÍTULO:

lhã

PONTOS DE AMOSTRAGEM DA MASTOFAUNA

es
PROJ N.:

50101

323500

324000

324500

325000

PROJ.:

A.N.

APROV.:

B.C.

DATA:

09/15

ESCALA:

REV.:

1:7.500

R0
FIGURA 7.3.2.2.3.1-1

50101-EV-RT003-0

QUADRO 7.3.2.2.3.1-1
LOCALIZAÇÃO DAS ARMADILHAS UTILIZADAS
PARA O LEVANTAMENTO DE MAMÍFEROS
Coordenadas UTM (23K)
Áreas

ADA 1

ADA 2

Armadilhas

Longitude E

Latitude S

Tr1 ADA1

323935

7409622

AIQ1 ADA1

323923

7409617

SH1 ADA1

324072

7409647

Tr2 ADA2

324135

7410217

324175

7410171

324090

7410171

324575

7410074

324604

7410111

SH3 AID1

324558

7410118

Tr4 AID2

324989

7410198

AIQ4 AID2

324992

7110195

SH4 AID2

324982

7410215

AIQ2 ADA2
SH2 ADA2
Tr3 AID1

AID 1

AID 2

Datum WGS 84

Caracterização

AIQ3 AID1

Floresta Ombrófila
Densa Montana
Estágio Médio

Legenda: ADA – área diretamente afetada; AID – área de influência direta; Tr – armadilha
fotográfica; AIQ – armadilha de interceptação e queda; SH – Sherman.



Amostragem da Mastofauna de Pequeno Porte

Os mamíferos de pequeno porte (roedores e marsupiais com menos de 1000 g quando
adultos) foram amostrados por dois métodos complementares: armadilhas de captura viva –
modelo Sherman (SH, FOTO 7.3.2.2.3.1-1); e armadilhas de interceptação e queda, as
mesmas utilizadas para amostragem de herpetofauna (AIQ, FOTO 7.3.2.2.3.1-2).

FOTO 7.3.2.2.3.1-1: armadilhas Sherman usadas nas quatro áreas amostradas durante o
levantamento da mastofauna na ADA e AID do projeto.
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FOTO 7.3.2.2.3.1-2: armadilhas de interceptação e queda usadas nas quatro áreas amostradas
durante o levantamento da mastofauna na ADA e AID do projeto.

Em cada um dos quatro sítios de amostragem foi instalada uma linha com 16 armadilhas do
tipo Sherman (FOTO 7.3.2.2.3.1-3), com distância aproximada de 12 metros entre uma e
outra, alternando sempre que possível uma no chão e uma no sub-bosque, buscando assim
amostrar espécies escansoriais e arborícolas (FIGURA 7.3.2.2.3.1-2).
Como isca atrativa foi utilizada uma mistura de creme de amendoim, banana, sardinha e
farinha de milho. As armadilhas permaneceram abertas por quatro noites consecutivas em
cinco dias de campo, apresentando assim esforço amostral de 64 shermans-noite por área,
o que representa 256 shermans-noite por campanha e um total de 512 shermans-noite após
duas campanhas.
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FIGURA 7.3.2.2.3.1-2
ESQUEMA DE DISPOSIÇÃO DAS ARMADILHAS SHERMAN EM CAMPO

A

B

C

D

FOTO 7.3.2.2.3.1-3: linhas para instalação das armadilhas do tipo Sherman (SH) nas quatro áreas
amostradas durante levantamento da mastofauna na ADA e AID do projeto. A – SH1 na ADA1; B
– SH 2 na ADA 2; C – SH 3 na AID 1 e; D – SH 4 na AID 2.
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Para as armadilhas de interceptação e queda foram utilizados seis baldes de 35 litros em
cada sítio amostral, todos enterrados linearmente até o nível do solo, com espaço de 10
metros entre um balde e outro, unidos por cerca guia de lona plástica de aproximadamente
50 cm de altura (ver item 7.3.2.2.1.1). Assim como as armadilhas de contenção viva do tipo
Sherman, os baldes permaneceram abertos por quatro noites consecutivas em cinco dias
de campo, apresentando assim esforço amostral de 24 baldes-noite por área, 96 baldesnoite por campanha e um total de 192 baldes-noite após duas campanhas.
Todas as armadilhas foram vistoriadas pela manhã e os indivíduos capturados (FOTO
7.3.2.2.3.1-4 e 7.3.2.2.3.1-5) foram contidos em sacos plásticos para eventual biometria e
identificação (FOTO 7.3.2.2.3.1-6), sendo registrada a data e o local de captura, método de
captura, espécie, sexo, faixa etária, estágio reprodutivo, peso, comprimento do corpo,
comprimento da cauda, comprimento do pé e comprimento da orelha, sendo então liberados
no local de captura logo em seguida.
Os indivíduos com identificação de campo incerta foram coletados e etiquetados
individualmente para preservação em via líquida (injeção de formol 10% e imersão em álcool
70%) e destinados para depósito na Coleção Didático Cientifíca da Universidade Federal de
São Carlos, Campus Sorocaba, conforme Autorização n° 3.212/2015. As identificações
foram feitas com auxílio de literaturas específicas, como Bonvicino (2008), Reis et al. (2011)
e Cáceres (2012).

FOTO

7.3.2.2.3.1-4:

Espécie

de

roedor

capturado em armadilha sherman.

FOTO

Espécie

de

roedor

capturado em armadilha de interceptação e
queda.
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FOTO 7.3.2.2.3.1-6: Espécie de roedor em saco de contenção para posterior identificação.



Amostragem de Mastofauna de Médio e Grande Porte

Para o registro de mamíferos de médio e grande porte foram utilizados dois métodos
complementares: registro por armadilhas-fotográficas e registro através de busca ativa. As
armadilhas fotográficas são bastante eficazes, uma vez que podem esclarecer a
identificação de espécies com rastros semelhantes, além de permitirem o registro de
espécies escansoriais ou arborícolas (Alves & Andriolo, 2005).
Nesse estudo foi instalada uma armadilha fotográfica por área amostrada – modelo Trapacâmera © –, totalizando quatro câmeras (FOTO 7.3.2.2.3.1-7). As armadilhas foram fixadas
em árvores e, como atrativo para os animais, foi utilizado manga, abacaxi, banana, milho,
abóbora, canela em pó, calabresa e ração úmida para gatos domésticos. As câmeras
permaneceram ligadas nas áreas por quatro noites consecutivas, totalizando um esforço de
quatro armadilhas-noite por área, 16 armadilhas-noite por campanha e 32 armadilhas-noite
após duas campanhas.
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A

B

FOTO 7.3.2.2.3.1-7: Armadilha fotográfica (Trapa-câmera ©). A) só armadilha; B) armadilha com
isca instalada nos 4 pontos amostrais durante o levantamento da mastofauna na ADA e AID.

Complementarmente ao método das armadilhas fotográficas, os registros de mamíferos de
médio e grande porte foram feitos a partir de buscas ativas, as quais envolveram
observações diretas e indiretas, como identificação de rastros, tocas, fezes, crânios,
carcaças e escuta de vocalização. É importante ressaltar que as pegadas são consideradas
importantes indicadores de presença de espécies visualmente difíceis de serem registradas
(Pardini et al., 2003). Os vestígios encontrados e espécimes avistados foram identificados
com o auxílio dos manuais de Jr. & Luz (2008), Becker & Dalponte (2013) e Reis et al. (2014).
Além dos métodos descritos, colaboradores da mineração foram entrevistados com o
objetivo de saber um pouco mais da fauna presente nas imediações; vale destacar que estes
dados são utilizados apenas para incremento da riqueza e não foram utilizados em nenhuma
análise estatística.
QUADRO 7.3.2.2.3.1- 2
ESFORÇO AMOSTRAL DA MASTOFAUNA POR ÁREA E POR METODOLOGIA

Áreas

Fisionomia
ADA 1

Áreas

ADA 2
AID 1
AID 2

Total/
Campanha
Total Geral

AIQ

SH

AF

(baldes-noite)

(sherman-noite)

(armadilha-noite)

24

64

4

24

64

4

24

64

4

24

64

4

Floresta
Ombrófila
Densa

4

-

96

256

16

8

-

192

512

32

Legendas: Armadilha de Interceptação e Queda (AIQ), Sherman (SH) e Armadilha Fotográfica (AF).
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Análise dos dados

Os mamíferos registrados foram analisados quanto ao número de espécies, número de
indivíduos (pequenos mamíferos) e número de registros (médios e grandes mamíferos)
observados em cada área. As espécies amostradas foram caracterizadas por seu
endemismo quanto aos biomas brasileiros (REIS et al., 2011; PAGLIA et al., 2012) e sua
situação de ameaça analisada a partir de listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção
(SMA, 2014; IUCN, 2015; MMA, 2014). A classificação taxonômica e nomenclatura das
espécies seguiram Wilson & Reeder (2005), Gardner (2008), Reis et al. (2011) e Paglia et
al. (2012) ou mais recente quando existente.
Na avaliação da mastofauna foram utilizados os índices apresentados a seguir:
Índice de diversidade de Shannon-Wiener:

e
Onde:
H’ = Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, em bit.ind.-1
pi = abundância relativa
n = número de indivíduos coletados da espécie
N = total de indivíduos coletados no ponto
Índice de Equitabilidade
Equitabilidade se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo proporcional
à diversidade e inversamente proporcional à dominância. A medida de equitabilidade ou
equidade (uniformidade) compara a diversidade de Shannon-Wiener com a distribuição das
espécies observadas. Este índice é obtido pela equação:
J = H' / H' máximo
Onde:
H’ = índice de Shannon
J = equitabilidade
H' máximo = logaritmo neperiano de S
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Os resultados de equitabilidade variam de 0 a 1, sendo que valores acima de 0,5 indicam
que os indivíduos estão bem distribuídos entre as diferentes espécies, condição
normalmente detectada em ambientes preservados; o inverso ocorre quando se obtêm
valores abaixo de 0,5, mostrando ambientes mais alterados.
Os índices de equitabilidade e de Shannon foram calculados utilizando o programa Past 3.04
(Hammer et al., 2011).
Curva de rarefação e riqueza estimada (Jackknife 1)
O número de espécies é influenciado pelo número de indivíduos capturados, isto é, quanto
mais indivíduos são capturados, maior pode ser o número de espécies registradas. De
acordo com Gotelli & Colwell (2001), para minimizar esse problema, é interessante ilustrar o
aumento do número de espécies por meio de uma curva de rarefação, a qual representa a
expectativa estatística de uma curva de acúmulo de espécies. A curva de acúmulo de
espécies inclui o número total de espécies observadas durante o processo de coleta de
dados conforme são adicionados indivíduos ou amostras ao conjunto total de dados.
De forma simplificada, a curva de rarefação é produzida por repetidas reamostragens, ao
acaso, desse conjunto total de dados, a fim de se obter uma média do número de espécies
encontradas nas reamostragens (Chao, 2004). Foram realizadas 1.000 aleatorizações e
computado o número de espécies adicionado por dia. Como estimador de riqueza para os
pequenos mamíferos foi utilizado o estimador Jackknife 1, utilizando os dias de coleta como
unidade amostral.
Para a curva de acúmulo de espécies de médios e grandes mamíferos foram utilizados
somente os dados de presença e ausência registrados pela equipe de mastofauna, e não foi
calculada a curva de espécies esperadas, já que além da diversidade de métodos de
registros utilizados, os dados coletados não permitem análises quantitativas, mas apenas
qualitativas.
A suficiência da amostragem e os cálculos de riqueza esperada foram realizados com o
programa EstimateS Win 9.1.0 (COLWELL, 2004, 2013). Adicionalmente, para a análise da
suficiência amostral calculou-se o sucesso de captura, assim dividiu-se o número de
indivíduos capturados pelo esforço de coleta.
7.3.2.2.3.2 Resultados
No presente levantamento foram listadas no total 17 espécies de mamíferos silvestres e
quatro registros identificados somente até gênero. As espécies amostradas estão
distribuídas em cinco ordens e nove famílias (QUADRO 7.3.2.2.3.2-1).
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O número de pequenos mamíferos terrestres registrados foi de 12 espécies, sendo três
marsupiais (Didelphis aurita, Micoureus paraguayanus e Monodelphis americana) e nove
roedores (Akodon montensis, Brucepattersonius soricinus, Cerradomys subflavus,
Cricetidae sp.1, Necromys lasiurus, Oecomys catherinae, Oligoryzomys nigripes,
Rhipidomys mastacalis e Thaptomys nigrita) (QUADRO 7.3.2.2.3.2-1).
Entre os médios e grandes mamíferos silvestres, nove espécies foram registradas: três
espécies da ordem Primates (Alouatta guariba, Callicebus nigrifons, Callithrix sp.), uma da
Ordem Cingulata (Dasypus sp.), duas da Ordem Carnívora (Cerdocyon thous e Puma
concolor), duas espécies da Ordem Rodentia (Hydrochoerus hydrochaeris e Coendou sp.) e
uma da Ordem Artiodactyla (Mazama gouazoubira) (QUADRO 7.3.2.2.3.2-1).
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QUADRO 7.3.2.2.3.2-1
MAMÍFEROS REGISTRADOS DURANTE O LEVANTAMENTO DE MASTOFAUNA

Registro

1

2

amostral

AM

VU

AM*

EN*

IUCN

Nome comum

Sítio

MMA

Táxon

Campanha

SMA

Grau de ameaça
Campanha

Didelpimorphia
Didelphidae
Didelphis aurita
Marmosa (Micoureus)
paraguayana
Monodelphis
americana

gambá-deorelha-preta
cuíca-quatro-

ADA1,
AF, Vt

X

X

AID2,
AID1

SH

X

ADA2

cuíca

AIQ, SH

X

ADA2

tatu

toca

X

X

AID1

X

X

ADA1, AID

olhos

Cingulata
Dasypodidae
Dasypus sp.
Primates
Atelidae
Alouatta guariba

bugio-ruivo

Av, voc,
En

Callitrichidae
Callithrix sp.

sagui

Av, Voc,
En

AID1,
X

AID2,

VU*

ADA2

Pitheciidae
Callicebus nigrifons

sauá

Av, Voc

X

X

ADA2,
AID2

QA

NT

Carnivora
Canidade
Cerdocyon thous

cachorro-do-

Vt, En

X

ADA

onça-parda

En

X

ADA

rato-do-chão

AIQ

rato-do-chão

AIQ

X

AID2

rato-do-mato

SH

X

ADA1

mato

Felidae
Puma concolor

AM

Rodentia
hCricetidae
Akodon montensis
Brucepattersonius
soricinus
Cerradomys subflavus

X
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ADA1 e
ADA2
QA

VU
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Cricetidae sp1
Necromys lasiurus

Registro

1

2

amostral

AIQ

X

AID2

rato-do-mato

AIQ

rato-da-árvore

AIQ

X

Oligoryzomys nigripes

rato-do-mato

AIQ

X

Rhipidomys mastacalis

rato-da-árvore

SH

X

rato-do-chão

AIQ

X

X

X

X

Oecomys catherinae

Thaptomys nigrita

IUCN

Nome comum

Sítio

MMA

Táxon

Campanha

SMA

Grau de ameaça
Campanha

X

ADA1
AID2

X

DD

ADA1,
AID2
AID1
ADA1,
AID2

AM

Caviidae
Hydrochoerus
hydrochaeris

capivara

Av, Fz,
Vt, En

ADA

Erethizontidae
ADA1,
Coendou sp.

ouriço-cacheiro

Vt, En

X

X

AID1,
AID2

Artiodactyla
Cervidae
Mazama gouazoubira
Riqueza

veado-

AF, Vt,

catingueiro

En

21

X
13

ADA1

17

Legenda: as espécies foram avaliadas quanto ao grau de ameaça para o Estado de São Paulo (SMA,
2014), para o Brasil (MMA, 2014) e para o mundo (IUCN, 2015): AM = ameaçado; VU = vulnerável;
EN = em perigo; NT = quase ameaçado; DD = deficiente de dados.
Av = avistamento, AIQ = armadilha de interceptação e queda; AF = armadilha fotográfica; En =
entrevista; Vt = vestígio (pegada); Voc = vocalização; Fz = fezes; SH = Sherman.

Das 21 espécies observadas, sete constam em alguma lista de ameaça, sendo elas: o
primata bugio-ruivo (A. guariba), considerado “ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014) e
“vulnerável” pela lista nacional (MMA, 2014); o primata sagui (Callithrix sp.), que não foi
identificado até a espécie. No entanto, caso seja da espécie C. aurita (sagui-da-serraescuro), estaria “ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014), “em perigo” pela lista nacional
(MMA, 2014) e “vulnerável” pela lista internacional (IUCN, 2015); o primata sauá (C.
nigrifons), que é considerado “quase ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014) e
internacional (IUCN, 2015); o rato-do-chão (Thaptomys nigrita), que é considerado
“ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014); o rato-do-mato (Brucepattersonius soricinus),
considerado “quase ameaçado” para o estado de São Paulo (SMA, 2014); e, por fim, a cuícade-três-listras (Monodelphis americana), considerada “quase ameaçada” para o estado de
São Paulo (SMA, 2014).
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Além destas, houve o registro de uma espécie considerada “deficiente em dados” para o
Estado de São Paulo (SMA, 2014), o rato-da-árvore (Oecomys catherinae), evidenciando a
necessidade de levantamentos mastofaunísticos no sentido de contribuir para o aumento de
informações acerca das espécies do grupo.


Mastofauna de pequeno porte

No total foram registradas 12 espécies de pequenos mamíferos terrestres, sendo 6 registros
na 1ª campanha (fevereiro de 2015) e 9 na 2ª campanha (julho de 2015) (QUADRO
7.3.2.2.3.2-2). Desses, 3 marsupiais (Didelphis aurita, Micoureus paraguayanus e
Monodelphis americana) e 9 roedores cricetídeos (Akodon montensis, Brucepattersonius
soricinus, Cerradomys subflavus, Cricetidae sp.1, Necromys lasiurus, Oecomys catherinae,
Oligoryzomys nigripes, Rhipidomys macrurus e Thaptomys nigrita) foram capturados em
armadilhas (FOTOS 7.3.2.2.3.2-1 a 9).
Duas espécies de roedores, Cricetidae sp.1 e Thaptomys nigrita, foram coletadas na 1ª
campanha e em seguida destinadas para depósito na Coleção Didático Cientifíca da
Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, conforme Autorização n°
3.212/2015. O comprovante de recebimento dos espécimes consta no ANEXO C2-2, no
entanto ainda está sendo aguardado o número de tombo da referida instituição. Na segunda
campanha não houve nenhum espécime coletado.
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QUADRO 7.3.2.2.3.2-2
ESPÉCIES E NÚMERO DE INDIVÍDUOS DE PEQUENOS MAMÍFEROS
CAPTURADOS POR ARMADILHAS SHERMAN E ARMADILHAS DE
INTERCEPTAÇÃO E QUEDA DURANTE O LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA
NA ADA E AID DO PROJETO

Táxon

Método

ADA 1

AF, Vt

X

ADA 2

AID 1

AID 2

X

X

Total Geral

Didelphimorphia
Didelphidae
Didelphis aurita
Micoureus paraguayanus
Monodelphis americana

SH

1

1

AIQ, SH

2

2

1

4

Rodentia
Cricetidae
Akodon montensis

AIQ, SH

3

Brucepattersonius soricinus

AIQ

Cerradomys subflavus

SH

1

1

Necromys lasiurus

AIQ

2

2

Oligoryzomys nigripes

AIQ

1

1

2

Thaptomys nigrita

AIQ

2

1

3

Cricetidae sp1

AIQ

1

1

Rhipidomys mastacalis

SH

Oecomys catherinae

SH

1

1

1

1
1

1

Total Geral

9

4

1

5

19

Riqueza

5

3

1

4

11

AIQ = armadilha de interceptação e queda; AF = armadilha fotográfica; Vt = vestígio (pegada); SH =
Sherman.
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FOTO 7.3.2.2.3.2-1: rato-do-chão (Thaptomys

FOTO 7.3.2.2.3.2-2: rato-da-árvore (Oecomys

nigrita).

catherinae).

FOTO 7.3.2.2.3.2-3: rato-do-mato (Necromys

FOTO 7.3.2.2.3.2-4: cuíca-de-três-listras

lasiurus).

(Monodelphis americana).

FOTO 7.3.2.2.3.2-5: rato-da-arvore

FOTO 7.3.2.2.3.2-6: cuíca (Marmosa

(Rhipidomys mastacalis).

(Micoureus) paraguayana).
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FOTO 7.3.2.2.3.2-7: rato-do-mato

FOTO 7.3.2.2.3.2-8: rato-do-chão (Akodon

(Cerradomys subflavus).

montensis).

FOTO 7.3.2.2.3.2-9: rato-do-mato (Brucepattersonius soricinus).

O gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) foi registrado por meio de armadilha fotográfica
na AID 1 durante a 2ª campanha (julho de 2015) e por meio de pegada e avistamento na
ADA 1 e AID 2 durante a 1ª campanha (fevereiro 2015). Na 1ª campanha também houve
registro da espécie em áreas próximas ao lago que compõe a malha de amostragem da
herpetofauna (ponto amostral Lago 1 da FIGURA 7.3.2.2.1.1-1). Os dados de registro por
armadilhas fotográficas e pegadas dessa espécie não foram incluídos nas análises de
abundância relativa do presente relatório, que só consideraram os dados de captura em
armadilhas Sherman e de interceptação e queda (AIQ).
Com 8 noites de amostragem nas duas campanhas e o registro de 11 espécies, a curva de
espécie acumulada apresentou leve tendência à estabilização (FIGURA 7.3.2.2.3.2-1),
indicando a possibilidade de poucas espécies ainda serem adionadas à lista geral. Este
resultado é corroborado pelo estimador de riqueza Jack 1, o qual previu uma riqueza média
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de 16 espécies para as áreas de estudo, cinco a mais do que efetivamente registrado em
campo.
O índice de diversidade de Shannon calculado foi de 2,26 e o índice de equitabilidade de
0,94, indicando que a abundância dos indivíduos foi bem distribuida entre as espécies. Os
altos valores dos índices ocorreram devido à elevada riqueza amostrada (11 espécies), com
apenas 19 espécimes tendo sido capturados. Seis espécies foram capturadas apenas uma
vez, explicando o bom valor de equitabilidade.
FIGURA 7.3.2.2.3.2-1
CURVAS DE RAREFAÇÃO OBSERVADA E ESTIMADA PARA OS PEQUENOS
MAMIFEROS REGISTRADOS NA ADA E AID DO PROJETO
18
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No que se refere à efetividade das armadilhas, as Shermans obtiveram um sucesso de
1,56%, com oito capturas, enquanto para as armadilhas de interceptação e queda o sucesso
foi de 5,72%, com 11 capturas (QUADRO 7.3.2.2.3.2-3).
Com relação à riqueza amostrada por cada método, os valores foram semelhantes
(QUADRO 7.3.2.2.3.2-3); entretanto, a composição foi bem distinta: das 11 espécies
capturadas apenas duas o foram por ambos os métodos (A. montensis e M. americana;
QUADRO 7.3.2.2.3.2-2), evidenciando a complementariedade existente entre eles e
atestando a importância em se utilizar métodos distintos para a amostragem dos pequenos
mamíferos.
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QUADRO 7.3.2.2.3.2-3
ESFORÇO EMPREGADO E SUCESSO DE CAPTURA POR MÉTODO PARA A
AMOSTRAGEM DE PEQUENOS MAMIFEROS NA ADA E AID DO PROJETO
Método

Esforço

Sucesso: capturas ou registros

Riqueza

Shermans / noite

512

8 (1,56%)

6

AIQ / noite

192

11 (5,72%)

7

AIQ = armadilha de interceptação e queda.

Entre os pequenos mamíferos amostrados exclusivamente pelas armadilhas de captura, o
roedor A. montensis foi o mais comum (4 indivíduos; 21,05%), seguido pelo roedor
Thaptomys nigrita (3 indivíduos; 15,79%) (FIGURA 7.3.2.2.3.2-2). Ambas as espécies são
terrestres e mantêm uma dieta insetívora/onívora (PAGLIA et al., 2012). A espécie A.
montensis é comum em inventários, sendo considerada uma espécie generalista que habita
desde ambientes florestados até áreas antropizadas (UMETSU & PARDINI, 2007). Já T.
nigrita é uma espécie pouco capturada, pois parece suportar menos a fragmentação,
habitando principalmente áreas florestadas da Mata Atlântica (BONVICINO, 2008).
Thapytomys nigrita é considerada “quase ameaçada” para o Estado de São Paulo (SMA,
2014), dando um valor maior ao presente resultado, o qual em apenas oito dias de
amostragem foi capaz de capturar três indivíduos desta espécie.
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-2
ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS
AMOSTRADOS POR ARMADILHAS DE CAPTURA VIVA NAS QUATRO ÁREAS
DURANTE O LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NA ADA E AID DO PROJETO
24

21,05

% de individuos

20
16
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10,53 10,53 10,53
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Outra espécie de roedor que merece destaque é o rato-do-mato, Brucepattersonius
soricinus, que é semi-fossorial e é considerada “quase-ameaçada” para o Estado de São
Paulo (SMA, 2014). Por ser uma espécie preferencialmente florestal é de se compreender
que esteja na lista de ameaçadas, uma vez que o bioma Mata Atlântica é um dos mais
ameaçados do mundo (MITTERMEIER, 2000). Entretando, para as demais listas (MMA,
2014; IUCN, 2015) a espécie não se encontra em nenhum grau de ameaça.
Quanto às três espécies de marsupiais amostradas, duas foram capturadas por meio de
Sherman (M. americana - cuíca-de-três-listras - e M. paraguayana - cuíca) e de armadilha
de interceptação e queda (M. americana - cuíca-de-três-listras) e a outra por meio de
armadilha fotográfica (D. aurita, gambá-de-orelha-preta).
A cuíca-de-três-listras (M. americana) é terrícola, se alimenta principalmente de insetos, mas
também pode complementar sua dieta com frutos, sendo classificada como insetívoroonívora (PAGLIA et al., 2012). M. americana é considerada rara em inventários realizados
em áreas degradadas no Brasil (REIS et al., 2013), habitando principalmente ambientes
florestais. No entanto, vale ressaltar que a baixa captura em inventários de fauna pode estar
associada à semelhança desta espécie a outras do mesmo gênero, sendo por vezes
classificada erroneamente (VIVO, et al., 2011). A cuíca-de-três-listras é considerada quase
ameaçada para o Estado de São Paulo (SMA, 2014), deficiente em dados pela lista nacional
(MMA, 2014), e consta como de menor preocupação pela lista internacional (IUCN, 2015).
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M. paraguayanus (cuíca) é escansorial, apresentando uma dieta insetívora-onívora,
alimentando-se de frutos, folhas e insetos, como os coleópteros. É uma espécie associada
às formações florestais da Mata Atlantica e do Cerrado. Quanto ao grau de ameaça é
considerada de pouca preocupação pelas listas estadual, nacional e internacional (SMA,
2014; MMA, 2014; IUCN, 2015).
O gambá-de-orelha-preta é amplamente distribuído no Estado de São Paulo, principalmente
porque apresenta uma dieta frugívora/onívora, não se restringindo a um tipo específico de
ambiente (VIVO et al., 2011); esta espécie é mais comum nas áreas de Mata Atlântica, sendo
menos comum, por este motivo, em estados onde este bioma não ocorre.
Cabe mencionar também o registro inédito do rato-do-mato Cerradomys subflavus para a
região da Cantareira. Segundo Bonvicino et al. (2008), esse roedor ocorre, usualmente,
apenas em formações florestais da Mata Atlântica e Cerrado no nordeste do Estado de São
Paulo. No entanto, em outro trabalho realizado no estado e não publicado, esta espécie foi
registrada mais ao sul (município de São Roque) de sua distribuição original, em formações
do bioma Cerrado (PROBIOTA, 2015).
Durante o presente levantamento esta espécie foi capturada na 2ª campanha na área
amostral ADA 1 por meio da armadilha Sherman. Cerradomys subflavus habita formações
tanto florestais quanto abertas dos biomas Mata Atlântica e Cerrado (REIS et al., 2011),
alimentando-se principalmente de frutos e sementes (frugívoro-granívoro, Paglia et al.,
2012).
Levando-se em conta cada uma das áreas amostradas, na ADA 1 foi registrada a maior
riqueza e também a maior abundância de pequenos mamíferos (QUADRO 7.3.2.2.3.2-2). A
segunda maior abundância foi registrada em AID 2, bem como a segunda maior riqueza.
Como as áreas amostrais apresentam a mesma fitofisionomia era esperado que a riqueza e
a composição associadas fossem semelhantes, o que, apesar de diferenças específicas, de
fato ocorreu (FIGURA 7.3.2.2.3.2-3). Nota-se no QUADRO 7.3.2.2.3.2-2 que as áreas
amostradas ADA 1, ADA 2 e AID 2 apresentaram a mesma composição de pequenos
mamiferos, com abundâncias semelhantes, enquanto a área AID 1 foi mais dissimilar,
apresentando riqueza e abundância baixas.
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-3
RIQUEZA E ABUNDÂNCIA REGISTRADAS POR PONTO AMOSTRAL DURANTE O
LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NA ADA E AID DO PROJETO
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Para analisar com mais clareza a composição da assembléia amostrada em cada área e
entender quais áreas foram similares entre si, foi realizado o cálculo de similaridade
utilizando o índice de Morisita, e os resultados foram expressos no dendrograma a seguir
(FIGURA 7.3.2.2.3.2-4). As áreas mais similares entre si foram ADA 1 e AID 2, formando um
grupamento externo com a área ADA 2, o que faz sentido uma vez que o conjunto de áreas
amostrais apresenta a mesma fitofisionomia, sugerindo que elas podem compartilhar grande
parte das espécies. Por outro lado, uma vez que as áreas da ADA já vêm sofrendo há anos
com as interferências da lavra em operação, era de se esperar que estas fossem mais
semelhantes entre si e diferentes das demais. Finalmente, constatou-se que a área AID 1 é
a mais distinta, devido essencialmente à captura de uma única espécie e um indivíduo.
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-4
DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE SEGUNDO ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES DE
PEQUENOS MAMIFEROS REGISTRADOS POR MEIO DAS ARMADILHAS DE
CAPTURA VIVA DURANTE O LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NA ADA E AID DO
PROJETO



Mastofauna de médio e grande porte

Durante o levantamento de médios e grandes mamíferos foram efetuados 25 registros
diretos de oito espécies, pertencentes a quatro ordens e oito famílias. Se adicionados os
dados obtidos por meio de entrevistas sobe para nove o número de espécies registradas,
pertencentes a quatro ordens e nove famílias.
Durante a 1ª campanha (fevereiro 2015) foram registradas quatro espécies e na 2ª
campanha (julho 2015) sete (QUADRO 7.3.2.2.3.2-1). As espécies amostradas por meio de
levantamento direto foram bugio (Allouta guariba), sauá (Callicebus nigrifrons), sagui
(Callithrix sp.), tatu (Dasypus sp.), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), ouriço (Coendou
sp.), veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
(FOTO 7.3.2.2.3.2-10), com a adição na 2ª campanha, por meio de entrevista, da onça-parda
(Puma concolor).
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FOTO 7.3.2.2.3.2-10. Registro de espécies por armadilhas fotográficas,Gavistamentos e vestígios
durante o levantamento da mastofauna na ADA e AID do projeto. A – ranhuras de ouriço (Coendou
sp.); B – fezes de capivara (H. hidrochaeris); C – toca de tatu (Dasypus sp); D – pegada de veado
(M. gouazoubira); E - veado catingueiro (Mazama gouazoubira); F – pegada de capivara (H.
hidrochaeris)); G – bugio (A. guariba).

7.3-165

50101-EV-RT003-0

A FIGURA 7.3.2.2.3.2-5 apresenta a curva de acumulação de espécies para os médios e
grandes mamíferos, baseada na presença e ausência de espécies durante os oito dias de
amostragem do levantamento de mastofauna na ADA e AID do projeto.
A curva apresentou um crescimento contínuo, apesar de mais acentuado até o quarto dia
de levantamento, passando a um patamar mais estável com a continuidade da amostragem.
Para as análises tanto de curva quanto de caracterização das espécies, foram considerados
apenas os dados obtidos a partir do levantamento direto.
FIGURA 7.3.2.2.3.2-5
CURVAS DE RAREFAÇÃO OBSERVADA E ESTIMADA PARA OS MÉDIOS E
GRANDES MAMIFEROS REGISTRADOS DURANTE O LEVANTAMENTO DA FAUNA
NA ADA E AID DO PROJETO
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Em relação aos métodos de levantamento utilizados, as armadilhas fotográficas foram
responsáveis por apenas um registro, de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira, FOTO
7.3.2.2.3.2-10 E). Oito registros de animais silvestres foram obtidos por meio de
avistamentos: um registro de sagui (Callithrix sp.), três registros de bugio (A. guariba), dois
registros de sauá (C. nigrifons) e dois registros de capivara (H. hydrochaeris). Por fim, a
identificação de vestígios (pegadas) permitiu realizar cinco registros de três espécies
distintas: cachorro-do-mato (C. thous), capivara (H. hydrochaeris) e veado-catingueiro (M.
gouazoubira).
Além disso, o tatu (Dasypus sp.) foi registrado por meio de toca (FOTO 7.3.2.2.3.2-10 C), o
ouriço (Coendou sp.) por meio de arranhões em árvores (FOTO 7.3.2.2.3.2-10A) e os
primatas, os mesmos que foram registrados por avistamento, foram registrados por meio de
vocalização (QUADRO 7.3.2.2.3.2-1). Ainda, sete espécies foram registradas por meio de
entrevistas, das quais seis também foram registradas pela equipe técnica (QUADRO
7.3.2.2.3.2-1).
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A área com maior número de registros foi a AID 2 (n = 4), seguido pela ADA 1 (n = 3), sendo
que estas duas áreas apresentaram a mesma riqueza (n = 3) (FIGURA 7.3.2.2.3.2-6). As
áreas de influência direta (AID) obtiveram um número maior de registros (n = 12); no entanto,
foi a ADA que apresentou a maior riqueza (n = 5 (FIGURA 7.3.2.2.3.2-6). Foram
considerados apenas registros de médios e grandes mamíferos e apenas um registro por
espécie/área nas armadilhas fotográficas.
FIGURA 7.3.2.2.3.2-6
RIQUEZA E NÚMERO DE REGISTROS POR PONTO AMOSTRAL DURANTE O
LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NA ADA E AID DO PROJETO
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* Registros encontrados fora dos pontos amostrais, mas dentro dos limites da ADA e AID imediata.

Com relação ao grau de ameaça, quatro espécies amostradas durante o levantamento
primário se encontram em alguma lista de espécies ameaçadas, são elas: o primata bugioruivo (A. guariba), considerado “ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014) e “vulnerável”
pela lista nacional (MMA, 2014); o primata Callithrix sp. não foi identificado até espécie. No
entanto, caso seja da espécie C. aurita (sagui-da-serra-escuro), estaria “ameaçado” pela
lista estadual (SMA, 2014), “em perigo” pela lista nacional (MMA, 2014) e “vulnerável” pela
lista internacional (IUCN, 2015); o primata sauá (C. nigrifons), que é considerado “quase
ameaçado” pela lista estadual (SMA, 2014) e internacional (IUCN, 2015); e a onça-parda
(Puma concolor) é considerado “ameaçada” pela lista estadual (SMA, 2014), vulnerável pela
lista nacional (MMA, 2014) e pouco preocupante para lista internacional (IUCN, 2014)
(QUADRO 7.3.2.2.3.2-1).
A mastofauna de grande e médio porte retratada está composta por espécies comuns
pertencentes a seis guildas tróficas (FIGURA 7.3.2.2.3.2-7). O grupo dos frugívoros-folívoros
foram os mais comuns, representados por três espécies (37,50%), seguido pelos
insetívoros-onívoros, com duas espécies (25%). As demais guildas foram representadas por
apenas uma espécie (12,5%). No geral as espécies que incluem frutas em sua alimentação
foram as mais representativas (frugívoros-herbívoros, frugívoros-folívoros e frugívoros7.3-167
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insetívoros-gomívoros), que juntas somaram 62,2% do total, com cinco espécies. Essa baixa
diversidade de hábitos alimentares pode significar uma baixa variedade de nichos e habitat
disponíveis nas áreas de influência do projeto.
FIGURA 7.3.2.2.3.2-7
PORCENTAGEM DE MAMÍFEROS GRANDES E MÉDIOS DE ACORDO COM A DIETA
AMOSTRADOS NA ADA E AID DO PROJETO
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fr/fo: frugívoro/folívoro; in/on: insetívoro/onívoro; fr/hb: frugívoro/herbívoro; hb: herbívoro podador; fr/in/go:
frugívoro/insetívora/gomívoro.

Quanto ao habitat, a maior parte das espécies de médio e grande porte registradas utilizam
áreas florestadas (FIGURA 7.3.2.2.3.2-8), condizente com a realidade encontrada nas áreas
de estudo, onde foram identificados fragmentos florestais em estágio médio, com poucas
áreas abertas. Quanto ao período de atividade, a maioria das espécies apresentou hábito
noturno (FIGURA 7.3.2.2.3.2-9), o que é esperado para este grupo.
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-8
PORCENTAGEM DE MAMÍFEROS GRANDES E MÉDIOS
DE ACORDO COM O HABITAT PREFERENCIAL
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-9
PORCENTAGEM DE MAMÍFEROS GRANDES E MÉDIOS
DE ACORDO COM O HÁBITO PREFERENCIAL
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Quando avaliada a composição da mastofauna de médios e grandes mamíferos nas áreas
amostradas, com base na presença e ausência das espécies (o índice de Jaccard) (FIGURA
7.3.2.2.3.2-10) verifica-se maior similaridade entre as áreas ADA 1 e AID 2, formando um
grupamento externo com a ADA 2. A área AID 1 foi a menos similar, e onde se observou o
menor número de registros e espécies.
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FIGURA 7.3.2.2.3.2-10
DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE SEGUNDO PRESENÇA E AUSÊNCIA DE
ESPÉCIES DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS REGISTRADOS NAS QUATRO
ÁREAS AMOSTRAIS DO LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA NA ADA E AID DO
PROJETO

Comparação com os dados secundários
Por meio de dados secundários, e utilizando como base principal o diagnóstico da fauna do
Plano de Manejo do PEC (SMA, 2009), 66 espécies de mamíferos silvestres têm ocorrência
provável na AII da Pedreira Juruaçu, sendo 36 espécies de pequenos mamíferos terrestres
e 30 de mamíferos de médio e grande porte. No presente estudo primário da ADA e AID
imediata foram listadas 12 espécies de pequenos mamíferos e 9 de médio e grandes
(QUADRO 7.3.2.2.3.2-1).
De acordo com a literatura consultada (SMA, 2009), o sagui-da-serra-escuro (Callithrix
aurita) e o sagui-híbrido (Callithrix spp.) podem ocorrer na AII do projeto. O levantamento
primário também registrou o sagui, no entanto este foi identificado somente até gênero, não
sendo possível concluir qual espécie de fato ocorre na ADA e AID imediata.
De acordo com a mesma base secundária, também apresentam ocorrência provável na AII
duas espécies de ouriço. No entanto, como no levantamento primário o ouriço foi registrado
apenas por meio de ranhuras em árvores (e por isso não teve a sua espécie identificada),
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não foi possível determinar qual das espécies citadas na base secundária de fato ocorre nas
áreas do levantamento primário.
A partir do presente levantamento primário foram incluídas duas novas espécies que ainda
não haviam sido listadas para a região. A primeira é o rato-da-árvore (Oecomys catherinae),
que foi capturado na AID 2 na 1ª campanha. De acordo com a base secundária até então
havia registros apenas para a espécie O. bicolor. No entanto, vale ressaltar que talvez haja
um erro na identificação desta última, pois a distribuição original inclui os biomas Cerrado,
Pantanal e Amazônia, sendo que o registro mais ao sul foi realizado no Estado de Minas
Gerais (BONVICINO et al., 2008).
Em relação à situação de ameaça, o rato-da-árvore (Oecomys catherinae) apresenta “dados
insuficientes” para o Estado de São Paulo, evidenciando a importância da continuidade dos
trabalhos de levantamento da mastofauna no estado.
A segunda espécie com registro inédito para a região é o rato-do-chão (Brucepattersonius
soricinus), que também foi registrado na AID 2 (com apenas um indivíduo), porém na 2ª
campanha. De acordo com a base secundária há registros da espécie B. iheringe, mas vale
ressaltar que, assim como no caso de O. bicolor, a espécie não apresenta registros no
Estado de São Paulo (BONVICINO et al., 2008). Brucepattersonius soricinus é considerada
“quase ameaçada” pela lista estadual (SMA, 2014).
Se comparada com a base secundária (SMA, 2009), pode-se dizer que a riqueza de
espécies de mamíferos da ADA e AID imediata é baixa, uma vez que corresponde a cerca
de 30% das 66 espécies com potencial ocorrência na AII do projeto. Esta diferença se explica
pelo processo de degradação pelo qual a região do projeto vem passando, com destaque
para os impactos negativos relacionados à operação de longa data da lavra de granito
existente no local.
Além disso, muitos dos registros da principal base secundária consultada (SMA, 2009) foram
realizados em unidade de conservação situada em local com grandes contínuos florestais,
muitos em excelente estado de conservação e inseridos em uma paisagem que possibilita
conectividade direta com outros fragmentos de mesma natureza, caso do Parque Estadual
da Cantareira. Como esta situação não se aplica à ADA e à AID imediata, é de se esperar
que parte das espécies citadas nas bases secundárias não ocorra nas áreas do projeto.
Destaca-se ainda para a área de estudo a ocorrência de pressão de caça (FOTO
7.3.2.2.3.2-11). Este tipo de atividade pode provocar modificações na abundância e
ocorrência de muitas espécies na região. Os tatus, por exemplo, são animais pouco
exigentes quanto à qualidade ambiental, mas algumas espécies já estão se tornando raras
ou menos comuns. A paca, que de acordo com os dados secundários apresenta ocorrência
potencial para a área, é também muito apreciada como caça. Esta espécie é mais exigente
em termos ambientais, ocorrendo essencialmente em áreas florestais.
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Acredita-se que a distribuição dos indivíduos das espécies mais visadas pela caça restrinjase aos fragmentos localizados mais distantes dos locais habitados, o que, aliado à baixa
densidade destes indivíduos, contribua para sua visualização mais esporádica ou para a não
visualização, o que já ocorre com a paca e algumas espécies de tatu.

FOTO 7.3.2.2.3.2-11: bala encontrada durante o levantamento da mastofauna na ADA e AID do
projeto, a qual pode ser uma evidência de atividades de caça realizada na região.

7.3.2.2.3.3

Considerações Finais

Foram registradas 21 espécies durante o levantamento de campo. Considerando os
registros secundários, o número de espécies com possível ocorrência nas áreas de
influência do projeto perfaz aproximadamente 68 espécies.
Esse número pode ser considerado expressivo principalmente se considerado que a ADA e
a AID imediata do atual projeto estão sob influência de impactos constantes da Pedreira
Juruaçu, que se encontra em operação há décadas. Soma-se a isso o fato do projeto estar
inserido numa região povoada (distrito de Perus) e suscetível à diversas pressões
provenientes do seu entorno, tais como perda e fragmentação do habitat e seus impactos
negativos (ex. efeito de borda), além da caça de elementos da fauna para alimentação e
criação, ruído e poluição.
Apesar da dominância de espécies comuns, a presença de espécies ameaçadas, bem como
espécies estritamente florestais (e.g. A. Guariba, Callithrix sp. e C. nigrifons), demonstra que
a área ainda mantém parte representativa da mastofauna nativa.
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De forma geral, as áreas de influência do projeto, principalmente no interior dos fragmentos
(AID imediata), apresentam vegetação mais preservada, em estágio médio de regeneração,
mas com algum nível de alteração antrópica. Essas características fazem com que espécies
florestais sejam mais comuns, o que realmente foi observado.
Das 21 espécies registradas, seis apresentam algum grau de ameaça e para uma não
existem dados suficentes para que uma avaliação seja realizada (SMA, 2014). Constatouse também que as espécies mais exigentes em termos ecológicos tendem a preferir as áreas
da AID, apesar da área amostral ADA 1 (localizada na ADA) ter apresentado alta
semelhança ambiental com AID 2, uma vez que são similares entre si e mais ricas.
A preservação da vegetação das áreas de mata mais densa encontradas nas partes mais
altas das áreas de influência do projeto, principalmente da AID, o controle do acesso de
pessoas a fim de coibir a caça e a captura de animais silvestres, bem como a retirada de
lenha e madeira, são imprescindíveis para a conservação da fauna existente e para
favorecer a colonização e estabilização de outras espécies de mamíferos.
7.3.2.2.4

Ictiofauna

A interdependência entre os meios aquáticos e terrestres é conhecida há tempos. A
conservação da biota aquática pode ser conduzida por meio da preservação integral da
bacia hidrográfica, por estratégias de zoneamentos de acordo com a intensidade e as
atividades que são praticadas na bacia, ou pela preservação do corredor ripário (áreas de
preservação permanente), especialmente de cabeceiras, visto que representam as áreas
mais dependentes do meio terrestre (LANGEANI et al., 2007a).
As últimas décadas no Brasil têm sido um dos períodos mais produtivos na história da
ictiologia. No entanto, esta produção não é homogênea para os diversos sistemas
hidrográficos existentes nem para os diferentes tipos de corpos d'água (LANGEANI et al.,
2007b). Sobre a fauna de peixes da Mata Atlântica, o trabalho de Menezes et al. (2007) vem
sanar parte da falta de informações sobre o grupo.
No entanto, no presente levantamento da ictiofauna constatou-se que para alguns sistemas
extremamente próximos das regiões metropolitanas, caso da Grande São Paulo, inexistem
dados básicos de composição de espécies, até mesmo para os poucos ambientes de riachos
preservados que ainda restam.
Por exemplo, o conhecimento da ictiofauna das cabeceiras do rio Tietê é escasso, baseado
em poucos estudos que procuraram abordar aspectos da sistemática (OLIVEIRA & BRITSKI,
2000). Langeani (1989) realizou o estudo mais completo a respeito da ictiofauna da região,
identificando 42 espécies distribuídas, em 11 famílias, para todo o alto rio Tietê.
Posteriormente, Silva (2006) realizou levantamentos das espécies de peixes em áreas mais
restritas, com novas citações de espécies. Aspectos da biologia e ecologia dos peixes das
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cabeceiras do rio Tietê foram abordados por Schröeder-Araújo (1980), Barrela & Petrere
(2003) e Esteves et al. (2001).
Mais próximo à área de estudo ocorre o Parque Estadual da Cantareira (PEC), com
estudos ainda muito escassos, sendo poucos os riachos amostrados, com apenas 10
espécies de peixes registradas, especificamente no Núcleo Cabuçu, distante da AID 16,63
km, Núcleo Engordador, 10,98 km, e na Região da Barrocada, 12,56 km, conforme FIGURA
7.3.2.2.4-1.
FIGURA 7.3.2.2.4-1
DISTÂNCIA ENTRE AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO E OS NÚCLEOS
CABUÇU E ENGORDADOR E REGIÃO DA BARROCADA
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Próximo da ADA do projeto, mais especificamente na AID imediata, ocorre um único corpo
hídrico capaz de suportar a presença de elementos da ictiofauna. Destaca-se que este
córrego sofreu alteração de suas características originais com a implantação de dois
barramentos e de canalização.
Os procedimentos metodológicos e os resultados do levantamento primário realizado no
referido corpo hídrico serão apresentados a seguir.
7.3.2.2.4.1 Procedimentos Metodológicos
O levantamento da ictiofauna executado para a elaboração do presente diagnóstico foi
realizado por meio de duas campanhas, sendo a primeira nos dias 21 e 22 de março de
2015 e a segunda nos dias 11 e 12 de junho de 2015. Foram amostrados dois pontos ao
longo do único corpo hídrico próximo capaz de suportar a presença de elementos da
ictiofauna, localizados nos reservatórios de água da AID imediata apresentados no
QUADRO 7.3.2.2.4.1-1 e FIGURA 7.3.2.2.4.1-1. As FOTOS 7.3.2.2.4.1-1 e 7.3.2.2.4.1-2
apresentam estes pontos.
QUADRO 7.3.2.2.4.1-1
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DA ICTIOFAUNA

Pontos Amostrais

Coordenadas UTM (23K) (SIRGAS 2000)
Longitude E

Latitude S

P1

324834.00

7409879.00

P2

324622.00

7409927.00

O Ponto 1, localizado a montante, é uma represa com área inferior a um hectare, formada a
partir do barramento de um curso de água natural. A profundidade média é superior a 3 m.
O Ponto 2, localizado a jusante do Ponto 1, contudo ainda a montante do empreendimento,
é uma represa formada por um barramento de um curso de água natural, maior que um
hectare. A profundidade média também é superior a 3 m.
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FOTO 7.3.2.2.4.1-1: Ponto 1.

FOTO 7.3.2.2.4.1-2: Ponto 2.

Para o levantamento da ictiofauna foram empregados diversos métodos de amostragem,
que juntos contemplaram os diferentes tipos de habitat presentes nos corpos d’água das
áreas de influência do projeto. Todos os locais amostrados contaram com registro fotográfico
(FOTO 7.3.2.2.4.1-3 a FOTO 7.3.2.2.4.1-7) e georreferenciamento. O esforço de pesca
(QUADRO 7.3.2.2.4.1-2) padronizado utilizado nas amostragens para cada apetrecho é
descrito a seguir:
- Redes de Emalhar - Foram instaladas redes de emalhar com 1,5 m de altura e 10 m de
comprimento, com malhas de 15, 20, 25, 30 e 40 mm entre nós adjacentes. Em cada
campanha as redes foram instaladas na manhã do primeiro dia e permaneceram por 24
horas, sendo revisadas a cada 12 horas, abrangendo, assim, os dois períodos
crepusculares, para contemplar a captura de espécies com diferentes hábitos de vida.
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- Peneira – Foram utilizadas ao longo das margens, onde ocorrem bancos de macrófitas e
gramíneas, por exemplo. Em cada campanha a utilização do apetrecho foi padronizada em
30 minutos em cada ponto. Este método de captura ativo é bastante eficiente principalmente
para espécies de pequeno porte e juvenis, que utilizam as margens e a vegetação aquática
como refúgio.
- Tarrafa – Em cada campanha foram realizados 20 lances utilizando-se uma tarrafa com 6
m de diâmetro e 2,10 m de altura, com malha de 15 mm entre nós opostos, em cada ponto
onde este método se mostrou viável, ou seja, com profundidade moderada (mais de 1 m de
profundidade), baixo fluxo e ausência de detritos subaquáticos, onde a tarrafa pudesse ficar
enroscada.
- Covo – Foram utilizados covos de 30 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento, com
abertura da entrada de 15 cm. Esse apetrecho foi iscado com ração animal, o que faz com
que os peixes sejam atraídos para seu interior e impedidos de sair. Em cada campanha o
apetrecho foi instalado no inicio das amostragens e retirado após 24 horas.
- Picaré ou Rede de Arrasto – Foi utilizada rede de arrasto de 8 m de comprimento por 2 m
de altura, com malha de 0,5 cm, em locais com profundidade inferior a 1 m. Esse apetrecho
é complementar ao uso da peneira e pode em um único lance capturar, sem ferir, um grande
número de indivíduos, de várias espécies. Em cada campanha o esforço foi padronizado em
5 lances em cada ponto onde sua utilização se mostrou adequada.
QUADRO 7.3.2.2.4.1-2
ESFORÇO AMOSTRAL DA ICTIOFAUNA POR PONTO E POR MÉTODO
Ponto

Rede

Covo

Peneira

Picaré

Tarrafa

P1

5 redes x 48 h

6 covos x 48 h

60 minutos

10 lances

40 lances

P2

5 redes x 48 h

6 covos x 48 h

60 minutos

10 lances

40 lances

Total

10 redes x 48 h

12 covos x 48 h

120 minutos

20 lances

80 lances
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FOTO 7.3.2.2.4.1-3: Rede de espera.

FOTO 7.3.2.2.4.1-4: Peneira.

FOTO 7.3.2.2.4.1-5: Tarrafa.

FOTO 7.3.2.2.4.1-6: Picaré.

FOTO 7.3.2.2.4.1-7: Covo.



Análise dos dados

A assembleia de peixes de cada ponto amostral foi descrita quanto a aspectos biológicos e
ecológicos e analisada com as ferramentas descritas a seguir.
Diversidade de espécies:
Para medir a diversidade de espécies foi aplicado o índice de riqueza de espécies de
Margalef (MG) e dois índices baseados na abundância proporcional das espécies:
diversidade de Shannon-Wiener (H’) e equabilidade de Pielou (J’). Foi utilizado o método
“bootstrap” para gerar o intervalo de confiança a 95% para cada índice.
Índice de Margalef:
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MG  S  1 / ln N , onde S = número de espécies e N = número total de indivíduos.

Esse índice transforma o número de espécies por amostra em uma proporção na qual as
espécies são adicionadas pela expansão da amostra. Supõe-se que haja uma relação
funcional entre o número de espécies e o número total de indivíduos S=k√N, onde k é
constante (MAGURRAN, 1988). Se isso não é mantido, o índice varia com o tamanho da
amostra de forma desconhecida. Usa-se S-1 no lugar de S, sendo MG=0 quando existe uma
única espécie.
Um aspecto importante a ser considerado é que o número de espécies registradas depende
fortemente do tamanho da amostra, de modo que, se o esforço amostral não é o mesmo, a
comparação de distintos valores de S não será válida, a menos que se utilizem índices que
não dependam do tamanho da amostra ou se padronize o tamanho da amostra mediante
métodos como rarefação, curva de acúmulo de espécies ou métodos não paramétricos.
Índice de Shannon-Wiener:

H '   pi ln p i , onde pi = abundância proporcional da espécie i, isto é, o número de
indivíduos da espécie i dividida pelo número total de indivíduos da amostra.
Esse índice expressa a uniformidade dos valores de importância através de todas as
espécies da amostra, assim, mede o grau médio de incerteza em predizer a que espécie
pertence um indivíduo escolhido ao acaso da coleção (Magurran, 1988). Assume-se que os
indivíduos são selecionados ao acaso e que todas as espécies estão representadas na
amostra. Esse índice adquire valores entre zero, quando existe uma só espécie, e o
logaritmo de S, quando todas as espécies estão representadas pelo mesmo número de
indivíduos (Magurran, 1988).
Índice de Pielou:

J '  H ' / H ' max , onde H ' max  ln S .
Esse índice mede a proporção da diversidade observada com relação à máxima diversidade
esperada. Seu valor varia de 0 a 1 de forma que 1 corresponde às situações onde todas as
espécies são igualmente abundantes (Magurran, 1988).
Rarefação
Para avaliar a suficiência amostral foram construídas curvas de rarefação. A técnica de
rarefação permite fazer comparações do número de espécies entre comunidades quando o
tamanho das amostras não é igual. Calcula-se o número esperado de espécies de cada
amostra reduzindo-a a um tamanho padrão, isto é, quantas espécies seriam registradas caso
a amostra considerada fosse de N indivíduos.
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  N  Ni  
 
 
n

  , onde E (S) = número esperado de espécies, N = número

E S    1 

N 
  

 n  

total de indivíduos na amostra, Ni = número de indivíduos da i-ésima espécie, e n = tamanho
da amostra padronizada.
Krebs (1989) descreve detalhadamente este método e analisa as restrições de seu uso em
ecologia, sendo elas: as amostras a serem comparadas devem ser consistentes do ponto
de vista taxonômico; o desenho amostral pode diferir na intensidade de amostragem, mas
não no método de coleta; os tipos de habitat de onde são obtidas as amostras devem ser
similares.
Similaridade
Utilizando-se o índice de similaridade de Jaccard foi aplicada uma análise de agrupamento
para analisar as similaridades/dissimilaridades entre os pontos amostrais.
J 

a
, sendo a o número de espécies comuns aos pontos de coleta j e k, b o
(a  b  c)

número de espécies exclusivas no ponto de coleta j e c o número de espécies exclusivas do
ponto de coleta k.
Os exemplares capturados foram identificados, quantificados e fotografados no momento da
despesca, sendo soltos imediatamente no mesmo local. Não houve coleta de exemplares
nas duas campanhas realizadas, pois todos apresentavam condições de serem soltos e,
além disso, não foi necessária a confirmação taxonômica. A identificação taxonômica foi
baseada na literatura vigente (BRITSKI, 1972; BRITSKI et al., 1999; GRAÇA & PAVANELLI,
2007) e experiência dos profissionais envolvidos.
7.3.2.2.4.2 Resultados
Foram capturados 563 indivíduos distribuídos em quatro espécies, quatro gêneros, três
famílias e três ordens. Dentre as espécies capturadas, uma pertence à ordem dos
Characiformes, uma a Cryprinodontiformes e duas a Perciformes. No Ponto P1 foram
capturados 263 indivíduos, sendo 128 na 1ª campanha e 135 na 2ª campanha. No Ponto P2
foram capturados 300 indivíduos, sendo 142 na 1ª campanha e 158 na 2a.
A grande maioria dos indivíduos capturados (71,7%) pertence à espécie Geophagus
brasiliensis, conhecida popularmente como cará. A segunda espécie mais representada foi
a Tilapia rendalli, com 24,8% da captura. O guarú, Phalloceros reisi, ocorreu nas duas
campanhas em baixa abundância, representando apenas 3,2% da captura. A espécie
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Hoplias malabaricus, a traíra, ocorreu apenas na 2ª campanha no ponto P1 com apenas um
indivíduo capturado (QUADRO 7.3.2.2.4.2-1).
QUADRO 7.3.2.2.4.2-1
LISTA DAS ESPÉCIES DE PEIXES CAPTURADAS NAS DUAS CAMPANHAS DO
LEVANTAMENTO PRIMÁRIO DA ICTIOFAUNA
Táxon

Nome Comum

Total

Campanha 1

Campanha 2

Traíra

1

0

1

Guarú

18

6

12

Cará

404

189

215

Tilápia

140

75

65

563

270

293

Ordem Characiformes
Família Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Ordem Cyprinodontiformes
Família Poeciliidae
Phalloceros reisi Lucinda & Reis
(2005)
Ordem Perciformes
Família Cichlidae
Geophagus brasiliensis (Quoy &
Gaimard, 1824)
Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)
Total

Dentre as quatro espécies capturadas, apenas uma é exótica, a Tilapia rendali, e as demais
são nativas e amplamente distribuídas. Nenhuma consta nas listas estadual e federal de
animais ameaçados de extinção. A seguir apresenta-se uma descrição ecológica das três
espécies nativas que ocorreram no presente estudo.
Todos os espécimes da ictiofauna coletados foram identificados em campo. Não foram
enviados espécimes para testemunho.
 Phalloceros reisi (LUCINDA & REIS, 2005).
Nome popular: guarú, barrigudinho.
Locais de ocorrência: esta espécie ocorreu nas duas campanhas nos dois pontos
amostrados.
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fêmea
FOTO 7.3.2.2.4.2-1: espécie Phalloceros reisi.

Localidade-tipo: rio Iporanga, Apiaí, São Paulo. A denominação de P. reisi baseou-se no
trabalho de Lucinda (2008). Até recentemente o gênero Phalloceros era representado
oficialmente por somente uma espécie, Phalloceros caudimaculatus. Lucinda (2008) realizou
uma ampla revisão do gênero, reconhecendo 21 espécies novas. O autor descreve os
caracteres diagnósticos e provê uma chave de identificação e a distribuição geográfica de
cada espécie descrita.
Para os riachos costeiros do estado de São Paulo, cabeceiras do Alto Tietê, e rio Paraíba
do Sul, é descrita a espécie P. reisi.
As descrições a seguir referem-se às características que são comuns ao gênero. Phalloceros
possui um marcante dimorfismo sexual, o macho apresenta uma modificação da nadadeira
anal, o gonopódio, utilizado como órgão copulador para a fecundação interna. São espécies
ovovivíparas e a fêmea (maior que o macho) retém os ovócitos ou embriões em seu corpo,
que dependem do vitelo para o desenvolvimento. Representantes do gênero podem ser
encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes, desde os bens oxigenados e
com correnteza, até aqueles com pouco oxigênio dissolvido e temperatura relativamente
elevada. Alimenta-se de larvas de insetos que vivem na superfície da água, tendo sido
registrado o hábito onívoro (CASTRO & CASATTI, 1997) e detritívoro (OLIVEIRA &
BENNEMANN, 2005; BENNEMANN et al., 2006). Quanto ao estado de conservação, essa
espécie não consta em nenhuma lista de animais ameaçados considerando o âmbito
estadual e federal.
 Geophagus brasiliensis (QUOY & GAIMARD, 1824).
Nome popular: cará.
Locais de ocorrência: esta espécie ocorreu nas duas campanhas nos dois pontos
amostrados.
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FOTO 7.3.2.2.4.2-2: espécie Geophagus brasiliensis.

A distribuição da espécie abrange as drenagens costeiras do leste e sul do Brasil.
Encontrada em quase todos os tipos de ambientes de água doce, rios, lagos, reservatórios
e pequenos riachos de cabeceira. Alimenta-se de invertebrados que encontra revolvendo o
substrato. Silva (2009) encontrou predominantemente insetos imaturos na dieta da espécie.
Cassemiro et al. (2005) registraram uma dieta composta por microinvertebrados,
macrocrustáceos, insetos terrestres, peixes, vegetais e detrito/sedimento, sendo o último
item com maior ocorrência nos estômagos.
Como a maioria dos ciclídeos, a espécie apresenta dimorfismo sexual, sendo o macho maior
que a fêmea e apresentando uma protuberância na cabeça no período reprodutivo. Após
serem liberados no substrato, os ovócitos são fertilizados pelo macho que permanece no
local protegendo o território. Quanto ao estado de conservação, essa espécie não consta
em nenhuma lista de animais ameaçados considerando o âmbito estadual e federal.
 Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794).
Nome popular: traíra.
Locais de ocorrência: apenas no ponto 1 na segunda campanha.

FOTO 7.3.2.2.4.2-3: espécie Hoplias malabaricus
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A distribuição geográfica de Hoplias malabaricus abrange praticamente todas as bacias
hidrográficas da Costa Rica à Argentina. É uma das espécies mais comuns da bacia do rio
Tietê, ocorrendo nas calhas de rios, em riachos de altitude, riachos da planície e também
em lagoas, podendo ser encontrada em altitudes entre 30 e 900 metros. Devido à sua ampla
distribuição altitudinal, grande capacidade de adaptação aos diferentes ambientes e aos
hábitos carnívoros, pode ser considerada um dos mais importantes predadores, sendo
essencialmente piscívora na fase adulta. A traíra é considerada um “predador de espreita”
ou “predador de emboscada”, pois muitas vezes fica esperando entre a vegetação aquática
para capturar suas presas.
Na fase de alevino alimenta-se basicamente de plâncton, passando a uma dieta insetívora
na fase juvenil e piscívora na fase adulta. Quanto à reprodução, a espécie apresenta
fecundidade de intermediária à alta, desovando em ninhos construídos no substrato arenoso
e com cuidado parental (principalmente do macho) ou biparental facultativo (PRADO et al.,
2006).
A sistemática do gênero Hoplias é confusa. Aparentemente existem várias espécies não
descritas e, até que o grupo seja bem entendido quanto à sua taxonomia, pouco pode ser
dito sobre cada espécie em particular (MENEZES et al., 2007). Quanto ao estado de
conservação, essa espécie não consta em nenhuma lista de animais ameaçados,
considerando o âmbito estadual e federal.
Esforço amostral e descritores ecológicos
Avaliando o esforço amostral por meio da curva de rarefação foi observado que a curva
tende à estabilidade, indicando que o ambiente foi bem amostrado e que as espécies
capturadas representam a ictiofauna local. Esse resultado é corroborado pelo estimador de
riqueza, visto que o valor estimado, de cerca de cinco espécies, é muito próximo das quatro
espécies registradas (FIGURA 7.3.2.2.4.2-1).
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FIGURA 7.3.2.2.4.2-1
CURVA DE RAREFAÇÃO COM O RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANÇA E A
RIQUEZA ESTIMADA PARA OS DADOS OBTIDOS NAS DUAS CAMPANHAS DO
LEVANTAMENTO PRIMÁRIO
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Os descritores ecológicos apresentam valores muito próximos em ambos os pontos nas
duas campanhas. Esses resultados evidenciam que as duas represas são homogêneas,
com habitats muito semelhantes (QUADRO 7.3.2.2.4.2-2).
A ictiofauna presente nas duas represas da AID do empreendimento revelou um ambiente
completamente descaracterizado, visto que o represamento transformou um riacho de
cabeceira típico da Mata Atlântica, que deveria ser lótico (água corrente), em um ambiente
lêntico (água parada). Essa descaracterização reflete-se diretamente nas espécies
presentes: as duas espécies mais abundantes (cará e tilápia), que representam mais de 96%
da captura, são típicas de ambientes lênticos.
Mesmo considerando essa descaracterização, poderia-se esperar uma maior riqueza e
diversidade de espécies. Entretanto, houve um fato que possivelmente pode ter influenciado
o resultado obtido. Foi relatado por colaboradores da lavra em operação que poucos meses
antes da realização do estudo houve uma redução muito intensa no volume de água. Essa
redução está relacionada à crise hídrica que ocorreu em toda região sudeste no período,
impedindo que o nível dos corpos hídricos fosse mantido.
Esse fato possivelmente causou a mortandade de peixes por falta de oxigênio e/ou por
aumento da exposição e consequente predação por aves e outros animais. Como
consequência, teve-se uma redução da riqueza e da equabilidade, visto que as poucas
espécies que resistiram agora dominam o ambiente (QUADRO 7.3.2.2.4.2-2). Tal hipótese
é corroborada pelo fato da grande maioria dos peixes capturados serem juvenis, indicando
que a área está sendo recolonizada pelas poucas espécies que resistiram à seca.
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QUADRO 7.3.2.2.4.2-2
VALORES DE RIQUEZA, ABUNDÂNCIA, ÍNDICE DE DIVERSIDADE DE SHANNON,
RIQUEZA DE MARGALEF E EQUABILIDADE DE PIELOU CALCULADOS PARA CADA
PONTO E PARA CADA CAMPANHA DO LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA
P1 C1

P2 C1

P1 C2

P2 C2

3

3

4

3

Abundância (N)

128

142

135

158

Diverisdade(H)

0,65

0,72

0,69

0,7

Riqueza de Margalef

0,41

0,4

0,61

0,4

Equitabilidade (J)

0,59

0,65

0,5

0,63

Riqueza observada (S)

Ponto 1 (P1) e Ponto 2 (P2). Campanha 1 (C1) e campanha 2 (C2).

Duas das três espécies nativas registradas no levantamento constam no levantamento de
dados secundários, isto é, o Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira (SMA,
2009), que é contíguo à área do projeto e cujos registros totalizam de 10 espécies de peixes.
7.3.2.2.4.3 Considerações Finais
Dada a necessidade de conservação da biodiversidade do ambiente aquático, o presente
estudo apresentou um diagnóstico da ictiofauna de corpos hídricos inseridos no Bioma Mata
Atlântica. Estudos como este são relevantes para o conhecimento e acompanhamento de
como mudanças ambientais podem afetar os peixes, ocasionando uma modificação na biota
aquática como um todo.
Além de apresentar uma lista das espécies que ocorrem nos ambientes investigados, foram
apresentadas informações ecológicas da estrutura da comunidade de peixes. Tal estudo
pretendeu fornecer informações para avaliar os possíveis impactos que o projeto em questão
poderá causar sobre esse grupo da fauna.
Nas duas campanhas realizadas foram capturados 563 indivíduos distribuídos em quatro
espécies. A grande maioria dos indivíduos capturados (71,7%) pertence à espécie
Geophagus brasiliensis, conhecida popularmente como cará, e a segunda mais abundante
foi Tilapia rendalli (tilápia), representando 24,8% da captura.
A ictiofauna presente nas duas represas da AID do empreendimento revelou um ambiente
completamente descaracterizado, visto que o represamento transformou um riacho de
cabeceira típico da Mata Atlântica, que deveria ser lótico, em um ambiente lêntico. Essa
descaracterização reflete-se diretamente nas espécies presentes: as duas espécies mais
abundantes (cará e tilápia), que representam mais de 96% da captura, são típicas de
ambientes lênticos.
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Diante do exposto, considera-se que o projeto de ampliação da Pedreira Juruaçu pouco
influenciará a ictiofauna ocorrente nas suas áreas de influência, em especial a da AID
imediata, visto que a região não abriga espécies nativas de riachos, típicas desses
ambientes, assim como não constituem rota de migração. Entretanto, sugere-se a condução
de programas que garantam a manutenção e recuperação das áreas de preservação
permanente, a fim proteger os corpos hídricos e a fauna associada.
7.2.2.3

Síntese do Diagnóstico da Fauna

A região de estudo insere-se nos domínios do Bioma Mata Atlântica, mais especificamente
em área próxima à serra da Cantareira, no Município de São Paulo/SP, onde se observam
significativos remanescentes florestais, além do Parque Estadual da Cantareira, que
constitui unidade de conservação de proteção integral reconhecida por abrigar expressivas
biodiversidades florísticas e faunísticas.
No que tange a fauna com provável ocorrência nas áreas de influência do projeto, foram
caracterizados os seguintes grupos: herpetofauna (anfíbios e répteis), aves, mamíferos e
peixes. O diagnóstico enfatizou a caracterização da fauna da AII com base em estudos
(dados secundários) recentes realizados na região de inserção do projeto. Já a
caracterização da fauna da AID imediata e da ADA foi realizada principalmente com base
em levantamentos primários.
Vale destacar que o presente diagnóstico é válido também para o entendimento da fauna
que se utiliza dos ambientes que compõem o corredor ecológico Cantareira-Juquery, devido
principalmente à sobreposição deste último com as áreas de investigação das bases
secundárias e com as áreas amostrais do levantamento primário.
De acordo com os dados secundários levantados, na AII do projeto ocorrem potencialmente
56 espécies da herpetofauna, sendo 36 anfíbios e 20 répteis. Já os dados primários, obtidos
a partir de dois métodos de amostragem complementares, armadilhas de intercepção e
queda e procura ativa, implementados ao longo de duas campanhas de campo de cinco dias
cada (totalizando 10 dias), revelaram 24 espécies, sendo 21 anfíbios e três répteis.
Os anfíbios estão divididos em oito famílias, todas pertencentes à ordem Anura:
Brachycephalidae, Bufonidae, Craugastoridae, Hylidae, Hylodidae, Leiuperidae,
Leptodactylidae e Odontophrynidae. Sete espécies são consideradas endêmicas da Mata
Atlântica: sapo-ferreiro (Hypsiboas faber), perereca-carará (Hypsiboas prasinus), sapocururuzinho (Rhinella ornata), sapo-de-corredeira (Hylodes phyllodes), perereca-flautinha
(Aplastodiscus leucopygius), sapo-de-folhiço (Ischnocnema henselii) e a perereca-deinverno (Scinax hiemalis).
Os répteis estão divididos em três famílias: Colubridae, Viperidae e Leiosauridae, sendo
duas famílias do grupo das serpentes (Colubridae e Viperidae) e uma dos lagartos
(Leiosauridae). Nenhuma das espécies são endêmicas da Mata Atlântica.
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Algumas espécies observadas são consideradas menos sensíveis a perturbações no
ambiente, são elas os anfíbios perereca-carará (Hypsiboas prasinus), perereca-de-pijama
(Hypsiboas bischoffi), sapo-martelo (Hypsiboas faber), perereca-de-banheiro (Scinax
fuscovarius) e a rãzinha-marmoreada (Adenomera marmorata); e os répteis jararaca
(Bothrops jararaca) e a cobra-cipó (Chironius bicarinatus), todas elas comuns em áreas
abertas e antropizadas.
Foram observadas também algumas espécies consideradas sensíveis à alterações do
ambiente. Dentre os anfíbios pode-se destacar o sapo-de-chifres (Proceratophrys boiei), a
perereca-flautinha (Aplastodiscus leucopygius), o sapinho-de-corredeira (Hylodes phyllodes)
e os sapos-de-folhiço (Haddadus binotatus e Ischnocnema henseiii), todas dependentes de
áreas florestadas e ambientes preservados. Dentre os répteis pode-se destacar o camaleão
(Urostrophus vautieri), espécie que habita áreas florestadas do sul e sudeste do Brasil.
Nenhuma das espécies da herpetofauna encontra-se nas listas de espécies ameaçadas
consultadas, sendo elas a da IUCN (2015), MMA (2014) e SMA (2014).
Para a avifauna, segundo os dados secundários levantados a área do projeto pode abrigar
até 233 espécies. Com as etapas de campo (levantamento primário) concluídas, após duas
campanhas obteve-se um total de 131 espécies de aves registradas, perfazendo um
montante que pode somar até 250 espécies para a área e entorno.
O levantamento primário da avifauna foi realizado por meio de dois métodos principais:
pontos fixos de contagem de aves e transecções. Das 131 espécies registradas no
levantamento primário, 32 são consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica, 1 (uma) é
considerada ameaçada em nível global (barbudo-rajado - Malacoptila striata) (IUCN, 2015),
e 4 (quatro) em nível estadual (jacupemba - Penelope superciliaris; pica-pau-rei Campephilus robustus; maracanã-pequena - Diopsittaca nobilis; papagaio-verdadeiro Amazona aestiva) (SMA, 2014).
A presença de espécies endêmicas e ameaçadas, bem como de espécies estritamente
florestais (e.g. tucano-de-bico-verde - Ramphastos dicolorus; falcão-relógio - Micrastur
semitorquatus; tovaca-campainha - Chamaeza campanisona), é um bom indicador de
qualidade ambiental. Soma-se a isso o fato de quase a metade das espécies depender de
nichos ecológicos específicos, já que apresentam média e alta sensibilidades. A presença
destas espécies (e.g. papa-taoca-do-sul - Pyriglena leucoptera; falcão-relógio - Micrastur
semitorquatus; papa-formiga-de-grota - Myrmoderus squamosus), em especial as de alta
sensibilidade, reforça a boa qualidade dos ambientes estudados, devendo-se destacar que
a sua conservação passa pela preservação dos ambientes florestais da região,
principalmente da AID e AII, uma vez que compõem o grande contínuo florestal da serra da
Cantareira.
Por outro lado, deve-se considerar o fato do projeto ser vizinho de uma região urbanizada e
povoada (distrito de Perus) e suscetível à diversas pressões provenientes do seu entorno,
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tais como perda e fragmentação do habitat e seus impactos negativos (ex. efeito de borda),
além de ruído, poluição e caça de elementos da fauna para alimentação e criação.
Para a mastofauna, de acordo com os dados secundários levantados as áreas de influência
do projeto têm potencial para abrigar até aproximadamente 102 espécies de mamíferos
terrestres (considerando os pequenos, médios e grandes) e voadores.
Já o levantamento primário do presente estudo, que realizou esforços para caracterizar as
espécies de pequenos, médios e grandes mamíferos terrestres, registrou 21 espécies na
AID imediata e ADA. Este levantamento foi realizado por meio da combinação de vários
métodos, sendo eles a busca ativa, armadilhas fotográficas, entrevistas com funcionários do
empreendimento, armadilhas sherman (armadilhas de captura viva com isca), e pitfall
(armadilhas de queda).
Por meio da busca ativa foi encontrada uma riqueza de oito espécies e, com as armadilhas
fotográficas, apenas uma espécie, confirmando os registros encontrados por busca ativa.
Por meio de entrevistas sete espécies de mamíferos foram relatadas, aumentando em uma
espécie a lista de dados secundários, que somou 22 espécies no total.
A mastofauna levantada é predominantemente florestal e apresenta representantes de
diferentes guildas tróficas, de herbívoros estritos a generalistas (onívoros). A comunidade
observada diretamente pela equipe técnica apresentou representantes de espécies raras e
endêmicas, como o primata sauá (C. nigrifons) e o rato-do-mato (Brucepattersonius
soricinus). Além dessas, foram registradas espécies alvo de atividades de caça, como o
veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), e de topos de cadeia, como a onça-parda (Puma
concolor), acrescentada por entrevista.
Neste sentido, a área do projeto apresenta algumas particularidades ambientais relevantes,
como a ocorrência de caça de animais silvestres e a proximidade com fragmento utilizado
por primatas (ADA 1). Apesar do exposto, a boa integridade das formações florestais da AID
imediata torna possível o deslocamento das espécies da fauna para áreas próximas de maior
qualidade ambiental, evidenciando a vocação destas áreas para a preservação.
No que se refere à ictiofauna, nas duas campanhas realizadas nas duas represas da AID
foram capturados 563 indivíduos, distribuídos em quatro espécies. A ictiofauna registrada
revelou um ambiente completamente descaracterizado, visto que o represamento
transformou um riacho de cabeceira típico de Mata Atlântica, que deveria ser lótico, em um
ambiente lêntico. Essa descaracterização reflete-se diretamente nas espécies presentes: as
duas espécies mais abundantes (cará e tilápia), que representam mais de 96% da captura,
são típicas de ambientes lênticos.
Diante do exposto, considera-se que a ampliação da pedreira pouco deve influenciar a
ictiofauna da área, visto que a região não abriga espécies nativas de riachos típicas desses
ambientes e também não constitui rota de migração.
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7.3.3

Áreas Protegidas

No que se refere à relação com o meio ambiente, torna-se clara a necessidade de proteção
de determinados espaços, rurais e urbanos, com foco principal na conservação da natureza
e na qualidade de vida da população.
Considerando que conceitos e terminologias utilizados podem provocar distorções e
dificuldades na elaboração e compreensão deste trabalho, entende-se como Áreas
Protegidas as porções de terra cujas vocações, características físico-ambientais e ou atos
normativos e legais foram criados com a finalidade de ordenar e ou restringir o uso e a
ocupação do solo, no sentido de promover a conservação da natureza e um ambiente
saudável para as futuras gerações.
Neste contexto, serão descritas e localizadas as Áreas Protegidas, enfatizando:







Unidades de Conservação (UC);
Áreas de Proteção aos Mananciais (APM);
Áreas Tombadas;
Áreas de Preservação Permanente (APP); e
Reserva Legal (RL);
Servidão Ambiental;

Também fazem parte do presente capítulo as Áreas Prioritárias, que constituem porções
territoriais para as quais existem estudos e projetos reconhecidamente embasados,
elaborados e chancelados por instituições técnico-científicas, interdisciplinares e
multilaterais consagradas, e que propõem diretrizes e orientações para o uso e ocupação
sustentáveis destes territórios, sem o poder, no entanto, de restringi-los, sendo:




Áreas Prioritária para a Conservação;
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo;
Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade.

7.3.3.1

Áreas Protegidas

Este item incide sobre as áreas especiais que apresentam diplomas regulatórios de proteção
e uso estabelecidos por meio de normativos legais. Para isso, foram pesquisadas áreas
regulamentadas em diferentes instâncias (federal, estadual e municipal) colocalizadas às
áreas de influência do projeto de ampliação da Pedreira Juruaçu.
Nesta categoria destacam-se as Unidades de Conservação da Natureza (UC), as Áreas de
Proteção aos Mananciais (APM), as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as
Reservas Legais potencialmente afetadas pelas atividades de ampliação do presente
projeto.
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7.3.3.1.1

Unidades de Conservação da Natureza (UC)

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei Federal nº
9.985/00, que define Unidades de Conservação (UC) como “Espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção”.
As UC integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos principais: (i) Unidades de Uso
Sustentável, com restrições mais brandas; e (ii) Unidades de Proteção Integral, cujo intuito
é a aplicação de ações mais restritivas.
As UC de Uso Sustentável são aquelas cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Elas visam a
conciliar a exploração do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais
renováveis, considerando processos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável.
Constituem este grupo as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de
Relevante Interesse Ecológico (Arie), Floresta Nacional (Flona), Reserva Extrativista
(Resex), Reserva de Fauna (Refau), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Já as UC de Proteção Integral são aquelas que têm como objetivo básico preservar a
natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, como regra, só se
admite o uso indireto dos recursos naturais, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta,
dano ou destruição, com exceção dos casos previstos na Lei Federal nº 9.985/00.
Compreendem as categorias: Estação Ecológica (Esec), Reserva Biológica (Rebio), Parque
Nacional (Parna), Monumento Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre (Revis).
De acordo com a referida lei, em seu Art. 2º, inciso XVIII, todas as UC, com exceção das
APA e RPPN, devem ter, por obrigação legal, uma Zona de Amortecimento, sendo esta
definida como “Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade”.
A Zona de Amortecimento (ZA) deve ser definida pelo plano de manejo da própria UC. Para
as unidades que ainda não o possuem deve ser observada a Resolução Conama nº 428/10,
que estabelece “Faixa de 3 (três) mil metros a partir do limite desta UC, dentro da qual
qualquer empreendimento ou atividade que gere impacto significativo, deverá obter
autorização do órgão responsável pela administração da UC, para fins de licenciamento
ambiental”.
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7.3.3.1.1.1 Procedimentos Metodológicos
O levantamento das UC foi realizado inicialmente com base no Mapa de Áreas Legalmente
Protegidas do Plano Nacional de Áreas Protegidas, disponibilizado pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), e com base nas informações obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (SMA).
Foram consideradas as UC sobrepostas à Área de Influência Indireta (AII) do
empreendimento, conforme disposições do Termo de Referência (Parecer Técnico nº
442/14/IE).
Adicionalmente, considerou-se no presente diagnóstico a APA Sistema Cantareira e os
Parques Estaduais do Juquery e do Jaraguá, devido principalmente à relevância
socioambiental que apresentam no contexto da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP),
carente em áreas desta natureza, e à proximidade com a AII.
7.3.3.1.1.2 Resultados
Na FIGURA 7.3.3.1.1.2-1 podem ser observadas as principais UC em sobreposição com a
AII do empreendimento, ou nas proximidades da mesma. Estas UC estão listadas abaixo e
serão descritas mais adiante.





APA Sistema Cantareira
Parque Estadual do Jaraguá
Parque Estadual do Juquery
Parque Estadual da Cantareira
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 APA Sistema Cantareira – Uso Sustentável
Criada pela Lei Estadual n° 10.111/98, a APA Sistema Cantareira, de uso sustentável, possui
249.200 hectares e foi estabelecida para proteger os recursos hídricos da região,
especialmente os reservatórios que compõem o Sistema Cantareira (Jaguarí, Jacareí,
Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro) (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015a), um dos principais
responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (FUNDAÇÃO
FLORESTAL, 2015a). A APA localiza-se a 5,43 km em linha reta da ADA do projeto, estando
fora dos limites das áreas de influência do mesmo.
A região de inserção da APA é bastante urbanizada, uma vez que está parcialmente
localizada na RMSP. Atibaia e Bragança Paulista constituem as principais áreas urbanas,
onde também se observa um polo industrial e tecnológico, contrastando com a ocupação
restante, baseada em atividades agrícolas, em geral praticada em pequenas propriedades,
e chácaras de lazer (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015a).

FOTO 7.3.3.1.1.2-1: APA Sistema Cantareira.
Fonte: Fundação Florestal - http://fflorestal.sp.gov.br

 Parque Estadual da Cantareira (PEC) – Proteção Integral
O Parque Estadual da Cantareira (PEC), de proteção integral, possui área de 7.916,52
hectares, totalizando um perímetro de 91 km. Foi instituído pela Lei Estadual nº 10.228/62,
que “dispõe sobre a criação do Parque Estadual Turístico da Cantareira”, que recebe, em
média, 60.000 visitantes por ano. O limite Oeste do PEC sobrepõe-se com a AII do projeto,
em área que totaliza cerca de 166 ha. Já a distância, em linha reta, entre o PEC e a ADA do
projeto é de cerca de 1,8 km.
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FOTO 7.3.3.1.1.2-2: Parque Estadual da Cantareira. Fonte: SMA, 2009.

A diversidade faunística do PEC está estimada em um total de 388 espécies de vertebrados,
dos quais 97 são mamíferos, 233 são aves, 28 são anfíbios, 20 são répteis e 10 são peixes.
Para invertebrados há registros de 478 espécies, das quais 91 são de abelhas, 303 de
aracnídeos, 62 de formigas e 22 de culicídeos (habitualmente chamados de mosquitos e
pernilongos). O total estimado de espécies da fauna é de 866 espécies (SMA, 2009).
A principal formação vegetacional do PEC é a Floresta Ombrófila Densa Montana, em
diversos estágios de regeneração, originada a partir da regeneração florestal de áreas que
foram adquiridas no final do século XIX para o abastecimento de água da cidade de São
Paulo. Predominam no parque as florestas em estádio médio de regeneração. Há poucos
trechos significativos de floresta em estágios avançado e maduro (SMA, 2009).
Estima-se que a biodiversidade florística do PEC seja de 678 espécies. Essas espécies
estão distribuídas em 120 famílias e 338 gêneros. Dentre essas espécies, 650 são
angiospermas (Magnoliophyta), 1 (uma) é gimnosperma (Pinophyta) e 27 são pteridófitas
(Pteridophyta) (SMA, 2009).
Em relação às atividades desenvolvidas no parque, vale destacar:
(i) Uso Público: Durante a semana o parque é aberto à visita de grupos escolares
previamente agendados e aos finais de semana é aberto aos visitantes em geral. Devido à
sua localização, o parque é a principal alternativa de lazer para as comunidades do entorno.
(ii) Pesquisa: bastante relevante, uma vez que o PEC figura entre as UC que mais têm
projetos, com destaque para os trabalhos sobre mamíferos e aves, sendo considerado pela
ONG BirdLife International como Área Importante para Conservação de Aves (IBA, da sigla
em inglês Important Bird Area) no Brasil (SMA, 2009).
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Dentre as principais atividades que entram em conflito e ameaçam a integridade do PEC e
dos seus recursos naturais constam os vetores de pressão urbana localizados no entorno e
no interior da unidade, como o despejo de resíduos e os diversos usos indevidos, além das
estradas que o cortam, com destaque para a BR 381 (rodovia Fernão Dias), as quais
permitem o acesso indiscriminado ao interior da unidade, causando sérios danos (SMA,
2009).
Visando à restrição e normatização das atividades humanas com o propósito de minimizar
os impactos negativos sobre a presente unidade de conservação, a Zona de Amortecimento
(ZA) do PEC foi delimitada (FIGURA 7.3.3.1.1.2-1), por município, considerando-se o uso
da terra em seu entorno (10 e 2 km) e a legislação territorial e ambiental incidentes. O
estabelecimento dos limites da ZA por município justifica-se pela diferença de
desenvolvimento urbano e de planejamento territorial alcançado nos respectivos planos
diretores, permitindo combinar os princípios da ZA com as zonas já existentes.
A área total da ZA do PEC é 35.704 hectares. Os municípios abrangidos são São Paulo
(3.555 ha ou 9,95% da área total da ZA), Guarulhos (7.152 ha ou 20,03%), Mairiporã (19.350
ha ou 54,2%), Caieiras (2.502 ha ou 7,01%), Santa Isabel (496 ha ou 1,39%) e Nazaré
Paulista (2.647 ha ou 7,42 %) (SMA, 2009).
Analisando em maior detalhe o município de São Paulo, onde se insere o projeto em
questão, entende-se que são pouco expressivos os eventuais conflitos existentes entre a
ampliação da pedreira e as funções desempenhadas pela ZA e pelo próprio PEC,
principalmente porque a referida ampliação se dará em área confinada e colocalizada à
mineração de granito atualmente em operação na propriedade da Embu S.A., já nas
proximidades da zona urbana do distrito de Perus, neste sentido sendo incapaz de prejudicar
substancialmente a função amortecedora/protetora desempenhado pela ZA.
Contribui com a manutenção das funções e da sustentabilidade da ZA a distância de 1,8 km,
em linha reta, existente entre a ADA do projeto e o limite oeste do PEC, devendo-se salientar
ainda que ao longo desta “linha reta” ocorre um importante divisor de águas (linha de
cumeada), que na prática separa a vertente do projeto daquela onde se insere o início do
PEC, o que resulta numa espécie de blindagem deste último.
Apesar da existência do PEC, que em princípio já garante algum tipo de proteção para a
região de inserção do projeto, alguns órgãos oficiais têm manifestado a sua preocupação
com a área.
Por exemplo o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), por meio da Resolução nº 18/83, institui o
tombamento da “área da reserva estadual da Cantareira e Parque Estadual da Capital (Horto
Florestal)...” por “...seu grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico
tem a condição de banco genético de natureza tropical, dotada de ecossistemas
representativos em termos de flora e fauna, sendo também capaz de funcionar como espaço
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serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da
Região Metropolitana da Grande São Paulo”.
No referido tombamento, que cobre uma área de 5.800 hectares, incluem-se a chamada
Pedra Grande, batólito granítico que aflora a 1.050 m de altitude e que possui valor cênico,
contemplativo e paisagístico, e a Bomba d’Água, movida a vapor, mais a edificação que a
abriga, que constituem relíquia histórica dos primórdios do abastecimento da cidade,
datadas de 1906 e localizadas na barragem do Engordador (Núcleo Engordador) (SMA,
2009).
Assim como no caso da ZA, não se espera que a ampliação da pedreira entra em conflito
com as disposições da Resolução nº 18/83, principalmente porque a ADA está localizada
fora das áreas tombadas, as quais contemplam essencialmente as áreas de parques e das
UC da região. Esta análise se mantém válida mesmo se considerado o diagnóstico
arqueológico realizado no âmbito do presente EIA, que não identificou potencial de
ocorrência de patrimônio arqueológico na ADA, mas apenas na AID imediata, que não será
afetada pela ampliação da pedreira.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, da sigla
em inglês) é outra instituição de peso que se manifestou em relação à região da Cantareira.
O PEC faz parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde (RBCV) da Cidade de São Paulo,
que por sua vez integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
A Reserva da Biosfera é uma figura instituída pela Unesco para abrigar uma rede de áreas,
no mundo, de relevante valor ambiental para a humanidade. Representa um forte
compromisso do governo local no sentido de preservar estas áreas e estimular o
desenvolvimento sustentável. Vale destacar que a Reserva da Biosfera não interfere na
soberania do governo, mas apenas referenda e reforça os instrumentos de proteção
(códigos, leis) já consagrados a nível local (INSTITUTO FLORESTAL, 2015).
Criada em 09 de junho de 1994, a RBCV da Cidade de São Paulo é coordenada atualmente
pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ela abrange
os biomas Mata Atlântica e Cerrado (deste último algumas poucas áreas), totalizando
1.611.710 ha distribuídos em 73 municípios. O PEC é considerado uma Zona Núcleo da
RBCV da Cidade de São Paulo por ser uma Unidade de Conservação (Parque Estadual)
que engloba um remanescente significativo de Mata Atlântica, no caso um dos maiores do
planeta localizados em área urbana (Instituto Florestal).
Mais uma vez, deve-se destacar que são pequenas as chances de a ampliação da pedreira
provocar alguma interferência significativa sobre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
visto que a ADA e o PEC não se sobrepõem e que a função amortecedora e protetora da
ZA deste último será preservada.
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 Parque Estadual do Jaraguá (PEJ) – Proteção Integral
A história documentada do Pico do Jaraguá data de 1580, quando o português Afonso
Sardinha (traficante e caçador de índios) construiu uma casa naquilo que se denominava
Fazenda Jaraguá, que ainda permanece no local. A região possuía ouro (que foi explorado
até o século XIX) e era parada de muitos exploradores que iam para o interior de São Paulo
em busca de índios (ÁREAS VERDES DAS CIDADES, 2013; SMA, 2010).
Na década de 1940 a fazenda tornou-se patrimônio público, mas o parque só foi constituído
em 1961 (Decreto nº 38.391/61). Hoje ele é administrado pelo Instituto Florestal. Em 1994 o
mesmo foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, passando a integrar a
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (ÁREAS
VERDES DAS CIDADES, 2013).

FOTO 7.3.3.1.1.2-3: Parque Estadual do Jaraguá. Fonte: Fundação Florestal, 2015c.

O PEJ compreende 492 hectares e abrange os biomas Mata Atlântica e Campo de Altitude.
Está a 5,38 km da ADA do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu, fora dos limites das
suas áreas de influência. Apenas a sua Zona de Amortecimento - mais especificamente o
extremo Leste - sobrepõe-se minimamente à AII, em área próxima e sob forte influência da
rodovia dos Bandeirantes (SP 348). Não se espera a incidência de impactos do projeto sobre
o parque e a respectiva ZA.
No parque está localizado o ponto mais alto da cidade de São Paulo, o Pico do
Jaraguá, com 1.135 m de altitude (ÁREAS VERDES DAS CIDADES, 2013). Devido à estas
características topográficas o parque recebeu o nome Jaraguá, que no tupi significa “Senhor
dos Vales”. Isso caracteriza o parque como um atrativo natural único da cidade de São Paulo
(FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015c; SMA, 2010).
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Nas trilhas do parque é possível observar espécimes nativos da flora e da fauna, como
macaco-prego, tucano-do-bico-verde, bicho-preguiça, palmito-juçara, guapuruvus, ipêamarelo, pau-d’alho, dentre outros (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015c; SMA, 2010).
A ZA do PEJ, com área de 640 ha (FIGURA 7.3.3.1.1.2-1), tem como objetivo geral
“Promover a conservação e restauração dos remanescentes florestais, do patrimônio
histórico-cultural, dos mananciais e da paisagem na Zona de Amortecimento do Parque
Estadual do Jaraguá” (SMA, 2010).
A inclusão de diversas classes de uso do solo na ZA teve como objetivo minimizar os
impactos negativos sobre o parque e ao mesmo tempo viabilizar as ações da gestão da UC
na ZA. Foram priorizadas as inclusões da comunidade indígena Guarani, os remanescentes
florestais localizados ao norte e nordeste da unidade de conservação, áreas de campos
antrópicos, condomínios e chácaras residenciais. Atentou-se ainda para inclusão das
nascentes de água que fluem para o interior do parque.
 Parque Estadual do Juquery – Proteção Integral
O Parque Estadual do Juquery foi criado em junho de 1993, por meio do Decreto nº
36.859/93, em razão da necessidade de conservação de importantes remanescentes de
vegetação nativa existentes na Fazenda Juquery, bem como preservar as áreas de
mananciais do Sistema Cantareira (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015d).
O local recebe esse nome devido à grande ocorrência de uma planta que os índios
encontravam as margens dos rios da região, a qual chamavam de yu-kery. Dessa planta os
índios extraíam sal, que servia como condimento para temperar os alimentos. Também
conhecida como dorme-maria, a yu-kery, ao ser tocada, fecha suas folhas abrindo-as
novamente após algum tempo (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015d).
Em 1989 todo o conjunto arquitetônico projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o acervo
documental e a área verde da fazenda foram tombados pelo Condephaat (FUNDAÇÃO
FLORESTAL, 2015d).
Esta UC abriga o último remanescente de Cerrado preservado da RMSP, tem como
símbolos a seriema, ave típica do cerrado e de fácil observação, e o Ovo da Pata, ponto
mais alto do parque, com 942 m de altitude. O parque possui 2.058,09 ha e, além do bioma
Cerrado, abrange áreas de Mata Atlântica. Abriga uma rica biodiversidade de plantas e
animais (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2015d).
Localiza-se a 4,74 km da ADA do projeto, estando fora dos limites das suas áreas de
influência. À época de elaboração do presente EIA/Rima o Plano de Manejo do PE Juquery
estava em processo de elaboração, e por consequência sua ZA ainda estava para ser
definida.
7.3-200

50101-EV-RT003-0

FOTO 7.3.3.1.1.2-4: Parque Estadual do Juquery. Fonte: Fundação Florestal, 2015d.

7.3.3.1.2 Áreas de Preservação Permanente (APP)
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas de grande importância ecológica,
“cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Lei Federal nº
12.651/12, Art 3º, II).
A atividade de identificação, mapeamento e caracterização das APP visou aquelas
potencialmente afetadas pelas fases de implantação e operação do projeto de Ampliação da
Pedreira Juruaçu, com o intuito de dimensionar as eventuais interferências e propor medidas
compensatórias e de controle.
Para a elaboração deste item foram consideradas as APP localizadas na ADA e AID do
projeto, considerando as diretrizes preconizadas no Novo Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/12). A identificação e o mapeamento das APP da ADA foram realizados
essencialmente com base em levantamento topográfico (escala 1:4.000) executado na
propriedade do projeto, enquanto para as APP da AID a principal base consultada foi a carta
topográfica de Guarulhos (Folha SF-23-Y-C-III-4).
Foram identificadas e mapeadas duas tipologias de APP:



APP de cursos d’água com até 10 m de largura; e
APP de nascentes.

Conforme previsto no Art. 4º do Novo Código Florestal, para cursos d’água com até 10 m de
largura estabelece-se como APP as faixas marginais, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros. O mesmo Art. 4° estabelece como APP as
áreas no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, em raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.
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As FIGURAS 7.3.3.1.2-1 (AID e ADA) e 7.3.3.1.2-2 (ADA) e o QUADRO 7.3.3.1.2-1
apresentam, respectivamente, as localizações e os quantitativos destas APP.
QUADRO 7.3.3.1.2-1
QUANTITATIVOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Tipologias de APP

Área de APP

Área de APP

(Lei Federal nº 12.651/12)

ADA (ha)

AID (ha)

Curso d'água com até 10 m de largura

0,44

64,40

Nascente

0,22

362,82

Total

0,66

427,22

Nota-se que na ADA as APP ocupam área bastante reduzida, de 0,66 ha, isto é, 2,96% da
área. Estas APP estão cobertas essencialmente por Floresta Ombrófila Densa Montana em
Estágio Médio de Regeneração, que ocorrem em 0,56 dos 0,66 ha de APP mapeados
(84,85%). O restante de APP na ADA (0,1 ha ou 15,15%) está ocupado por floresta de
eucalipto com sub-bosque constituído por vegetação nativa, este último nos estágios mais
iniciais de regeneração: pioneiro (0,07 ha) e inicial (0,03 ha).
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FIGURA 7.3.3.1.2-2
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PRÓXIMAS À ADA

7.3.3.1.3 Reserva Legal
A Reserva Legal da propriedade da Embu S.A., para a qual está previsto o projeto de
ampliação da pedreira, localiza-se a norte, leste, sul e sudeste da ADA, viabilizando assim
a preservação das áreas mais conservadas do entorno e a conectividade com os fragmentos
florestais adjacentes (FIGURA 7.3.3.1.3-1).
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A Reserva Legal é composta por 3 (três) polígonos principais: um pequeno, de 1,36 ha, ao
norte da ADA; um grande, de 70,01 ha, a leste da ADA; e por último áreas de RL localizadas
a sul e a sudeste da ADA, que juntas somam 17,37 ha. Ao todo as áreas de RL
compreendem 88,74 ha. As formações de Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio
médio de regeneração predominam nestas 3 (três) áreas, ocupando 89,46% da RL. Em
alguns trechos ocorrem formações florestais em estágios iniciais. Em menor escala ainda
são encontradas pequenas lagoas, silvicultura com sub-bosque nativo em estágio inicial de
regeneração, campo antrópico, áreas descobertas, área urbanizada e área de mineração
(reduzida), conforme dados quantitativos apresentados no QUADRO 7.3.3.1.3-1.
QUADRO 7.3.3.1.3-1
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL NA RESERVA LEGAL
Tipologias

Área (ha)

Área Descoberta

0,529

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Inicial

3,985

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio

79,384

Lagoa

1,957

Silvicultura com Sub-bosque em Estágio Inicial

0,958

Mineração

0,090

Área Urbanizada

1,584

Campo Antrópico

0,254
Total

88,741

Também ao sul e a sudeste da ADA encontram-se áreas de Servidão Ambiental, adjacentes
às áreas de RL. A servidão ambiental é um mecanismo legal de autolimitação de uso de
terras por parte dos proprietários para a preservação ambiental. Os donos de terras são
beneficiados com incentivos tributários e facilidades para a obtenção de recursos para serem
investidos nas áreas de proteção. Assim como no caso das RL, as áreas de Servidão
Ambiental da propriedade do projeto estão cobertas essencialmente por FODM em estágio
médio de regeneração, que ocupam 96,18% destas áreas.
QUADRO 7.3.3.1.3-2
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL NA SERVIDÃO
AMBIENTAL
Tipologias

Área (ha)

Mineração

0,400

Campo Antrópico

1,256

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio

42,007

Área Urbanizada

0,014
Total

43,677
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7.3.3.1.4

Áreas de Proteção aos Mananciais (APM)

Conforme a Lei Estadual no 9.866/97, consideram-se mananciais de interesse regional as
águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou
potencialmente utilizáveis para o abastecimento público.
As áreas de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ocupam em torno
de 52% do seu território e englobam total ou parcialmente 25 dos 39 municípios aí
encontrados. Mesmo assim a RMSP apresenta sérios problemas para garantir água em
quantidade e qualidade adequada para seus 20 milhões de habitantes, sendo que hoje a
região é obrigada a importar água e a investir em sistemas de tratamento avançado para
transformar água de péssima qualidade em água potável.
A RMSP importa mais da metade da água que consome da bacia hidrográfica do rio
Piracicaba, por meio do Sistema Cantareira. O restante da água é produzido pelos demais
mananciais encontrados na região – em especial Billings, Guarapiranga e cabeceiras do Rio
Tietê – e que sofrem intenso processo de ocupação humana (DE OLHO NOS MANANCIAIS,
2011).
Diante da necessidade de garantir proteção às áreas de mananciais e, consequentemente,
a manutenção dos serviços ambientais associados, as áreas de mananciais tornaram-se
alvo de atenção específica da sociedade e governos, contemplando aspectos legais e
gerenciais.
No Estado de São Paulo destaca-se a Lei de Proteção aos Mananciais, instrumento legal de
disciplinamento do uso e ocupação do solo para proteção dos mananciais e demais recursos
hídricos de interesse. Tem por objetivo garantir a existência de água suficiente e com
qualidade para o abastecimento da população, além de redirecionar o desenvolvimento da
metrópole a fim de proteger seus recursos hídricos (informação obtida no website
http://www.fundacaofia.com.br).
Duas legislações compõem principalmente a referida Lei de Proteção aos Mananciais: as
Leis Estaduais nº 898/75 e 1.172/76, que disciplinam o uso do solo e delimitam as Áreas de
Proteção aos Mananciais (APM), cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos
na RMSP.
7.3.3.1.4.1

Procedimentos Metodológicos

Para a elaboração deste item foram consideradas as Áreas de Proteção aos Mananciais,
também denominadas de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM),
localizadas no entorno imediato ou em sobreposição com a AII do projeto, considerando
essencialmente o
banco
de
dados disponibilizado
pela
Fundação
FIA
(http://www.fundacaofia.com.br/gdusm/apm.htm), constituído e fundamentado por
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informações de órgãos oficiais e pela legislação ambiental incidente, com destaque para as
Leis Estaduais nº 898/75 e 1.172/76 e respectivas atualizações.
Considera-se APM uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse
regional para abastecimento público (Lei Estadual no 9.866/97). Em algumas situações as
APM podem estar representadas por parte desta(s) sub-bacia(s). A APM deverá estar
inserida em uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) previstas
no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) instituído pela Lei
nº 7.663/91.
7.3.3.1.4.2

Resultados

A FIGURA 7.3.3.1.4.2-1 apresenta as duas APM localizadas próximas das áreas de
influência do projeto, ambas representadas por sub-bacias integrantes da Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê: (i) a APM da sub-bacia Juqueri-Cantareira, sobreposta à porção Leste da AID
e da AII do projeto; (ii) e a APM da sub-bacia Penha-Pinheiros, que faz limite (sem se
sobrepor) com o setor Sudeste das áreas de influência do projeto.
A APM da sub-bacia Juqueri-Cantareira é drenada pelo rio Juqueri, compreende cerca de
867 km2 (ALMEIDA et al., 2009) e está inserida na porção norte da Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê. É composta principalmente pelos municípios de Cajamar, Caieiras, Francisco
Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, cujo uso e ocupação do solo apresentam-se bastante
diversificados, o que promove uma série de impactos sobre os recursos hídricos da região.
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A ADA, localizada no distrito de Perus, município de São Paulo e para onde estão previstas
as principais alterações nos padrões de uso e ocupação do solo relacionadas ao projeto,
está inserida em sub-bacia vizinha à sub-bacia Juqueri-Cantareira, já em território que não
integra qualquer APM. Neste sentido, não se espera que a implantação e a operação do
projeto interfiram de maneira significativa na qualidade ambiental da APM JuqueriCantareira e do manancial associado.
Esta análise vale também para a APM da sub-bacia Penha-Pinheiros, que apesar de vizinha
não apresenta qualquer sobreposição com as áreas de influência do projeto. Esta APM
engloba grande parcela do município de São Paulo, compreendendo área de drenagem da
ordem de 1.019 km2. Nesta APM há forte concentração de poços, o que, a depender da
localidade do município, pode promover exploração de água superior às capacidades de
recarga do aquífero (COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2014).
7.3.3.2

Áreas Prioritárias

Este item incide sobre as áreas especiais para as quais existem projetos e estudos
reconhecidamente embasados, elaborados e chancelados por instituições técnicocientíficas, interdisciplinares e multilaterais consagradas, e que propõem diretrizes e
orientações para o uso e ocupação sustentáveis destes territórios, sem o poder, no entanto,
de restringi-los. Para isso, foram pesquisadas áreas prioritárias em diferentes instâncias
(federal, estadual e municipal) colocalizadas às áreas de influência do projeto.
Nesta categoria destacam-se as Áreas Prioritárias para Conservação, a Reserva da Biosfera
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e as Áreas Prioritárias para Incremento da
Conectividade potencialmente afetadas pelas atividades de ampliação do presente projeto,
as quais serão melhor descritas a seguir.
7.3.3.2.1

Áreas Prioritárias para Conservação (APC)

Algumas áreas, em função de suas peculiaridades ambientais, culturais, turísticas e
paisagísticas, requerem medidas especiais de proteção, notadamente quanto às formas de
uso e ocupação do solo e às diretrizes de proteção ambiental.
Neste sentido, a concepção deste item baseia-se na identificação de áreas com significativa
diversidade ecológica, potenciais refúgios ecológicos e remanescentes importantes para a
conservação biológica, podendo ser protegidas por atributos legais ou simplesmente
abordadas em projetos governamentais ou institucionais de conservação.
Este estudo visa também subsidiar a tomada de decisão da aplicação de medidas de
compensação ambiental, referentes à ampliação da Pedreira Juruaçu, com ênfase naquelas
desprovidas de diplomas regulatórios e ou não inseridas em projetos ambientais.
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7.3.3.2.1.1

Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos enfatizaram o levantamento de dados secundários
referentes a áreas consideradas prioritárias para conservação, segundo órgãos e ou projetos
oficiais, com ênfase nas “Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), localizadas em sobreposição com a AII ou no entorno do projeto de Ampliação da
Pedreira Juruaçu. As Áreas Prioritárias para Conservação do MMA foram reconhecidas
mediante Portaria MMA n° 09/07, tendo em vista o disposto nos Decretos nº 2.519/98 e
Decreto nº 5.092/04.
A metodologia adotada pelo MMA para definir áreas prioritárias para conservação utiliza
como base o Mapa de Biomas do IBGE (IBGE, 2010), incorpora princípios de planejamento
sistemático para conservação, e seus critérios básicos (representatividade, persistência e
vulnerabilidade dos ambientes), e prioriza o processo participativo de negociação e
formação de consenso.
As áreas selecionadas ficam sujeitas à formulação e implementação de políticas públicas,
programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal voltados à:
 Conservação in situ da biodiversidade;
 Utilização sustentável de componentes da biodiversidade;
 Repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional
associado;
 Pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;
 Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de extinção; e
 Valorização econômica da biodiversidade.

Estas ações identificadas na Portaria MMA n° 09/07 foram implementadas considerando
classes de importância biológica e de priorização de ação, como:
I - Classes de Importância Biológica:
a) extremamente alta;
b) muito alta;
c) alta;
d) insuficientemente conhecida.
II - Classes de Prioridade de Ação:
a) extremamente alta;
b) muito alta;
c) alta.

7.3.3.2.1.2

Resultados

Em sobreposição com a AII ou no entorno do projeto foram identificadas 4 (quatro) áreas
consideradas prioritárias para a conservação segundo o MMA (FIGURA 7.3.3.2.1.2-1).
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QUADRO 7.3.3.2.1.2-1
DESCRIÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO LOCALIZADAS
EM SOBREPOSIÇÃO COM A AII OU NO ENTORNO DO PROJETO

Código

Ma689

Nome

PE Jaraguá

Área
(km²)

5

Importância

Prioridade

Ação

Características

Ameaças

Pico do Jaraguá;

Invasão, fogo, lixo,

Área

parque urbano

estradas, torres de

Protegida

cercado por

celular, telefonia,

rodovias.

rádio e TV.

Prioritária

MA

Floresta ombrófila
Urbanização;
densa; zona de

Ma203

Cantareira -

loteamento irregular;
1.079

EA

Criar UC

amortecimento do

Entorno

fragmentação;
Parque Estadual

EA

Ma697

PE
77

estradas.
da Cantareira.
Área de

Estradas, rodoanel,

Área

Mananciais do

urbanização,

Protegida

Sistema

loteamento irregular,

Cantareira.

animais domésticos.

EA

Cantareira

Fogos, estradas,

Ma701

PE Juquery

20

Área

Área de campo-

Protegida

cerrado.

EA

urbanização do
entorno.

Legenda: EA: Extremamente Alta; MA: Muito Alta.

Nota-se que todas as APC identificadas coincidem com Áreas Legalmente Protegidas (ALP)
já estabelecidas na região, o que garante a estes territórios uma condição mais favorável de
preservação e conservação dos recursos naturais e da biodiversidade associada, assim
como das demais vocações socioambientais conhecidas, uma vez que ficam valendo as
disposições e restrições ao uso do solo previstas nos normativos legais destas ALP.
A APC Ma689, cuja importância biológica é muito alta e a prioridade de ação é extremamente
alta, corresponde à ALP Parque Estadual do Jaraguá, unidade de conservação da natureza
de proteção integral que, conforme descrito no item 7.3.3.1.1.2, não apresenta sobreposição
com as áreas de influência do projeto, não sendo esperada a incidência de impactos sobre
este território.
De maneira similar, as APC Ma697 e Ma701, ambas com importâncias biológicas e
prioridades de ação extremamente altas, coincidem com áreas de parques estaduais
(proteção integral), no caso o PE da Cantareira e o PE do Juquery, e também estão
relativamente blindadas das interferências do projeto em função da distância até a ADA (ex.:
PE do Juquery) ou do isolamento físico proporcionado pelos divisores de águas locais (ex.:
PE da Cantareira) (item 7.3.3.1.1.2).

7.3-213

50101-EV-RT003-0

Dentre as APC identificadas, a Ma203, denominada Cantareira-Entorno, é a única vulnerável
a potenciais interferências do projeto na medida em que se sobrepõe parcialmente à ADA,
não sendo relevante o fato do seu território coincidir com a Zona de Amortecimento do PE
da Cantareira e com a APA Sistema Cantareira. Tais interferências (impacto sobre a matriz
florestal da área) poderão incidir essencialmente sobre o extremo Oeste da APC CantareiraEntorno, em trecho onde atualmente se observa forte pressão antrópica relacionada
principalmente aos empreendimentos minerários, à mancha urbana (distrito de Perus) e às
rodovias que cortam a região, neste último caso com destaque ao Rodoanel Mário Covas.
7.3.3.2.2

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo

Em junho de 1994, com vistas a referendar e reforçar os instrumentos de proteção (códigos,
leis), a Unesco (United Nations Educational, Scientific, Cultural and Environmental
Organization) criou a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, a
qual é parte integrante de uma área maior e também relevante para o meio ambiente: a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
A RBCV da Cidade de São Paulo, abordada anteriormente no item de UC de Proteção
Integral, abrange 73 municípios em uma superfície que totaliza 1.611.710 hectares,
formando um mosaico composto por áreas com diferentes qualidades ambientais, mas que,
juntas, são relevantes para a preservação dos recursos naturais e para a manutenção da
qualidade de vida da população. É coordenada atualmente pelo Instituto Florestal da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
A área em questão é composta essencialmente por unidades de conservação, sendo que
neste caso destacam-se aquelas de gestão estadual, que abrangem os principais
remanescentes de Mata Atlântica e de Cerrado (estes últimos em menor número) de São
Paulo. Neste contexto, o PEC é considerado uma Zona Núcleo da RBCV da Cidade de São
Paulo por ser uma unidade de conservação (parque estadual) que engloba um
remanescente significativo de Mata Atlântica, no caso um dos maiores do planeta localizados
em área urbana (INSTITUTO FLORESTAL, 2015).
A RBCV da cidade de São Paulo é constituída essencialmente por 3 (três) zonas, com
diferentes graus de importância para a preservação do bioma Mata Atlântica, sendo elas,
em ordem decrescente: (i) Zonas Núcleo, constituídas no geral por Unidades de
Conservação de Proteção Integral, cujo grau de proteção legal é muito alto e o estado de
conservação varia entre muito bom a excelente; (ii) Zonas de Amortecimento e
Conectividade, constituídas no geral por Áreas Legalmente Protegidas cujo grau de proteção
legal e o estado de conservação são, respectivamente, menos restritivos e inferiores se
comparados com as Zonas Núcleo; e (iii) Zonas de Cooperação e Transição, formadas pelo
restante das áreas (excluídas as grandes manchas urbanas, essencialmente antropizadas),
onde o grau de proteção legal varia entre baixo a médio e o estado de conservação varia
entre baixo a bom.
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A AII do projeto sobrepõe-se aos 3 (três) tipos de zonas supracitados (FIGURA 7.3.3.2.2-1).
Já a ADA e a AID imediata, isto é, aonde incidirão os principais impactos do projeto, estão
sobrepostas à Zona de Cooperação e Transição, a qual, no caso, além de apresentar grau
de proteção legal flexível, está localizada próxima (no limite com) das áreas antropizadas da
macha urbana do distrito de Perus, que conforme apresentado no diagnóstico da vegetação
da AII, é o distrito que apresentou nas últimas décadas uma das taxas mais agressivas de
transformação de áreas naturais em áreas antrópicas na cidade de São Paulo, sendo que o
principal vetor responsável por estas alterações é o avanço das próprias áreas urbanas,
motivado pelo crescimento populacional local acima da média.
FIGURA 7.3.3.2.2-1
ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO E A SOBREPOSIÇÃO COM A
RESERVA DA BIOSFERA DO CINTURÃO VERDE DA CIDADE DE SÃO PAULO
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7.3.3.2.3

Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade

A necessidade de estabelecer diretrizes e realizar ações efetivas para a conservação e
restauração da biodiversidade no Estado de São Paulo, que em grande parte depende da
intensificação da conectividade entre fragmentos remanescentes na paisagem, foi baseada
em dados biológicos, com destaque para aqueles disponibilizados no banco de dados
público da biodiversidade paulista, para o qual o Programa Biota/Fapesp contribuiu
fortemente, conduzindo ainda à elaboração do Sistema de Informação Ambiental do Biota,
o SinBiota.
O SinBiota foi desenvolvido com o objetivo de integrar informações geradas pelos
pesquisadores vinculados ao Programa Biota/Fapesp e relacioná-las a uma base
cartográfica digital de qualidade, provendo assim mecanismos de difusão de informação
sobre a biodiversidade paulista. Os dados deste sistema podem ser utilizados, por exemplo,
em ações de restauração e de conservação da biodiversidade, indicando faixas geográficas
(áreas) prioritárias para a implementação de ações para incremento da conectividade entre
remanescentes florestais.
7.3.3.2.3.1

Procedimentos Metodológicos

Para a elaboração deste item foram consideradas as áreas prioritárias para incremento da
conectividade localizadas no entorno ou em sobreposição com a AII do projeto,
considerando essencialmente os dados ambientais disponibilizados no Mapa de Áreas
Prioritárias para Incremento da Conectividade do Estado de São Paulo (INSTITUTO
FLORESTAL, 2007).
Este mapa foi elaborado essencialmente por meio da sobreposição de informações oriundas
das atividades de 8 (oito) grupos de trabalho, cujos temas principais são mamíferos, aves,
répteis/anfíbios, peixes, invertebrados, fanerógamas (plantas com flores), criptógamas
(plantas sem flores) e paisagem. Neste sentido, as ações de conservação e restauração
foram definidas não apenas a partir da indicação de áreas naturais remanescentes
prioritárias para a conservação, mas acima de tudo a partir de critérios de (i)
riqueza/ocorrência de espécies-alvo para conservação e (ii) o potencial da paisagem de
sustentar uma alta diversidade biológica (RODRIGUES & BONONI, 2008).
Vale destacar que estas áreas prioritárias ocorrem em diversas porções do Estado de São
Paulo e, neste sentido, indicam que ações de aumento da conectividade são prementes para
toda a região, podendo assim contribuir com o pouco que sobrou de fragmentos naturais e
biodiversidade associada.
7.3.3.2.3.2

Resultados

A FIGURA 7.3.3.2.3.2-1 apresenta as áreas prioritárias para incremento da conectividade
colocalizadas às áreas de influência do projeto.
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FIGURA 7.3.3.2.3.2-1
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INCREMENTO DA CONECTIVIDADE
LOCALIZADAS NA REGIÃO DE INSERÇÃO DO PROJETO

As referidas áreas possuem valores 5 (cinco) e 6 (seis), numa escala que varia entre 0 (zero)
e 8 (oito), na qual valores baixos, próximos a 0 (zero), são concedidos a áreas com baixa
prioridade para a conectividade, enquanto valores altos, próximos a 8 (oito), são concedidos
às áreas com maior prioridade.
Em outra perspectiva os valores 5 e 6 significam o mesmo que “média” e “média a alta”
prioridades, respectivamente, sendo que mais da metade da ADA e da AID imediata
sobrepõem-se à área com prioridade 6 e, por isso, mais importante em termos de incremento
da conectividade e, por consequência, impacto associado. No entanto, não se espera que
os impactos sobre estas áreas sejam significativos em função principalmente dos tamanhos
reduzidos e do alto grau de confinamento apresentado pela ADA e AID imediata do projeto,
além do efeito de borda diagnosticado para estas áreas.
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7.3.3.3

Síntese Diagnóstica das Áreas Protegidas

As Áreas Protegidas (Especiais) ocorrentes no entorno ou em sobreposição com as áreas
de influência do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu são de tipologias distintas.
No que diz respeito às Áreas Legalmente Protegidas (ALP), foram identificadas 4 (quatro)
Unidades de Conservação (UC) nas proximidades do projeto, sendo 1 (uma) de Uso
Sustentável, a APA Sistema Cantareira, e 3 (três) de Proteção Integral, o Parque Estadual
da Cantareira, Parque Estadual do Jaraguá, Parque Estadual do Juquery.
Também foram identificadas e mapeadas as Áreas de Preservação Permanente (APP) de
curso d’água e nascente, sendo que na ADA elas estão praticamente ausentes. No que diz
respeito à Reserva Legal, a mesma está localizada a norte, leste, sul e sudeste da ADA (sem
sobreposição), sendo composta por 03 (três) polígonos principais. As áreas de RL
localizadas ao sul e a sudeste da ADA formam um mosaico com áreas de Servidão
Ambiental, onde predominam as formações de FODM em estágio médio de regeneração.
Ainda na categoria das ALP foram identificadas duas Áreas de Proteção aos Mananciais
(APM), sendo as APM da sub-bacia Juqueri-Cantareira e da sub-bacia Penha-Pinheiros,
ambas adjacentes à sub-bacia da ADA e por isso pouco vulneráveis aos impactos do projeto.
Em relação às Áreas Prioritárias, no presente diagnóstico foram identificados 3 (três) tipos,
sendo eles (i) Áreas Prioritárias para Conservação (APC) representadas por (i) PE do
Jaraguá, com importância biológica muito alta; (ii) Cantareira – Entorno; (iii) PE Cantareira;
e (iv) PE Juquery, estes três últimos com importâncias biológicas extremamente altas. Os
outros tipos de áreas prioritárias identificados foram (ii) Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo, criada pela Unesco, e (iii) Áreas Prioritárias para Incremento
da Conectividade, vinculadas ao Programa Biota/Fapesp.
É interessante notar que, apesar da quantidade e diversidade de Áreas Protegidas
(Especiais) registradas na região de inserção do projeto, a maior parte delas apresenta
localização e limites bastante coincidentes, visto que em sua grande maioria foram
instituídas com vistas a reforçar e garantir a proteção dos ambientes, recursos naturais,
funções ecológicas e serviços ecossistêmicos prestados pela serra e parque estadual da
Cantareira (PEC), este último a primeira área legalmente protegida a ser instituída na região.
É ampla e notadamente reconhecida a importância do PEC para a conservação da
biodiversidade florística e faunística regional, assim como a contribuição para a preservação
e manutenção de serviços ambientais relevantes, com destaque por exemplo para a
proteção de áreas que integram os mananciais da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP).
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Desta forma, o PEC, assim como sua respectiva Zona de Amortecimento (ZA), constituem
as áreas especiais de maior relevância socioambiental no contexto das áreas de influência
do projeto. Entende-se que são pouco expressivos os eventuais conflitos existentes entre a
ampliação da pedreira e as funções desempenhadas pela ZA e pelo próprio PEC,
principalmente porque a referida ampliação se dará em área confinada e colocalizada à
mineração de granito atualmente em operação na propriedade da Embu S.A., já nas
proximidades da zona urbana do distrito de Perus, e neste sentido, incapaz de prejudicar
substancialmente a função amortecedora e protetora desempenhado pela ZA.
Contribui com a manutenção das funções e da sustentabilidade da ZA a distância de 1,8 km,
em linha reta, existente entre a ADA do projeto e o limite Oeste do PEC, devendo-se salientar
ainda que ao longo desta “linha reta” ocorre um importante divisor de águas (linha de
cumeada), que na prática separa a vertente do projeto daquela onde se insere o início do
PEC, o que resulta numa espécie de blindagem deste último.
7.3.4

Síntese do Diagnóstico do Meio Biótico

O diagnóstico das áreas de influência do Meio Biótico permitiu caracterizar a situação atual
da qualidade ambiental da região de inserção do empreendimento, disponibilizando dados
que servirão de referência para a identificação e avaliação dos potenciais impactos
ambientais relacionados às atividades necessárias à ampliação da Pedreira Juruaçu. As
principais conclusões sobre os parâmetros bióticos estudados são apresentadas a seguir.
Nas AII, AID e ADA a cobertura florestal remanescente é composta essencialmente por
fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) secundária nos estágios inicial e
médio de regeneração. Nos casos das AII e AID, as formações se concentram
principalmente na porção Centro-Leste destas áreas e estendem-se até os limites com o
Parque Estadual da Cantareira (PEC), que abrange e protege um dos principais contínuos
de vegetação tropical do planeta localizados em área urbana.
Nas formações de FODM da AID imediata e da ADA, que no caso desta última ocupam
58,80% da área e estão essencialmente em estágio médio de regeneração, foram
registradas cerca de 190 espécies, considerando todos os hábitos, dentre as quais se
destacam 19 espécies endêmicas da Mata Atlântica e 1 (uma) vulnerável, o cedro (Cedrela
fissilis) (Portaria MMA nº 443/14), este último com apenas 1 (um) exemplar registrado na
AID imediata, mais precisamente na Parcela 22 do levantamento fitossociológico.
Estas características indicam a importância destas áreas para a manutenção da
biodiversidade e dos processos ecológicos locais. Na comparação com outras formações de
FODM, diagnosticou-se diversidade média.
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No que tange a fauna ocorrente na AID imediata e na ADA do projeto foram caracterizados
os seguintes grupos: herpetofauna (anfíbios e répteis), aves, mamíferos e peixes.
O levantamento primário da herpetofauna registrou 24 espécies, sendo 21 anfíbios e três
répteis. Sete espécies de anfíbios são consideradas endêmicas da Mata Atlântica: sapoferreiro (Hypsiboas faber), perereca-carará (Hypsiboas prasinus), sapo-cururuzinho
(Rhinella ornata), sapo-de-corredeira (Hylodes phyllodes), perereca-flautinha (Aplastodiscus
leucopygius), sapo-de-folhiço (Ischnocnema henselii) e perereca-de-inverno (Scinax
hiemalis). Já para os répteis, divididos em três famílias, duas do grupo das serpentes
(Colubridae e Viperidae) e uma dos lagartos (Leiosauridae), não sendo registradas espécies
endêmicas da Mata Atlântica.
Algumas espécies registradas são consideradas menos sensíveis a perturbações no
ambiente e comuns em áreas abertas e antropizadas, enquanto outras são consideradas
sensíveis e dependentes de áreas florestadas e de ambientes preservados. Vale salientar
que nenhuma das espécies da herpetofauna registradas na AID imediata e ADA encontrase nas listas de espécies ameaçadas consultadas, sendo elas a da IUCN (2015), MMA
(2014) e SMA (2014).
O levantamento primário da avifauna registrou um total de 131 espécies, que somado às
espécies oriundas do levantamento secundário, que têm potencial para ocorrer na área e
entorno, perfaz um montante que pode somar até aproximadamente 250 espécies de aves.
Das 131 espécies registradas no levantamento primário, 32 são consideradas endêmicas do
bioma Mata Atlântica, 1 (uma) é considerada ameaçada em nível global (barbudo-rajado Malacoptila striata) (IUCN, 2015), e 4 (quatro) em nível estadual (jacupemba - Penelope
superciliaris; pica-pau-rei - Campephilus robustus; maracanã-pequena - Diopsittaca nobilis;
papagaio-verdadeiro - Amazona aestiva) (SMA, 2014).
A presença de espécies endêmicas e ameaçadas, bem como de espécies estritamente
florestais (e.g. tucano-de-bico-verde - Ramphastos dicolorus; falcão-relógio - Micrastur
semitorquatus; tovaca-campainha - Chamaeza campanisona), é um bom indicador de
qualidade ambiental. Soma-se a isso o fato de quase a metade das espécies depender de
nichos ecológicos específicos, já que apresentam média e alta sensibilidades.
A presença destas espécies (e.g. papa-taoca-do-sul - Pyriglena leucoptera; falcão-relógio Micrastur semitorquatus; papa-formiga-de-grota - Myrmoderus squamosus), em especial as
de alta sensibilidade, reforça a boa qualidade dos ambientes estudados, devendo-se
destacar que a sua conservação passa pela preservação dos ambientes florestais da região,
principalmente das AID e AII, uma vez que compõem o grande contínuo florestal da serra
da Cantareira.
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Para a mastofauna, o levantamento primário registrou 21 espécies na AID imediata e ADA.
A mastofauna levantada é predominantemente florestal e apresenta representantes de
diferentes guildas tróficas, de herbívoros estritos a generalistas (onívoros). A comunidade
observada é composta também por espécies raras e endêmicas, como o primata sauá (C.
nigrifons) e o rato-do-mato (Brucepattersonius soricinus). Além dessas, foram registradas
espécies alvo de atividades de caça, como o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), e
de topos de cadeia, como a onça-parda (Puma concolor), esta última acrescentada por
entrevista.
Neste sentido, a área do projeto apresenta algumas particularidades ambientais relevantes,
como a ocorrência de caça de animais silvestres e a proximidade com fragmento utilizado
por primatas (ADA 1). Apesar do exposto, a boa integridade das formações florestais da AID
imediata torna possível o deslocamento das espécies da fauna para áreas próximas de
maior qualidade ambiental, evidenciando a vocação destas áreas para a preservação.
No que se refere à ictiofauna, nas duas campanhas realizadas nas duas represas da AID
foram capturados 563 indivíduos, distribuídos apenas em quatro espécies. A ictiofauna
registrada revelou um ambiente completamente descaracterizado, situação ambiental que é
traduzida diretamente pelas espécies presentes: por exemplo, as duas espécies mais
abundantes, cará (Geophagus brasiliensis) e tilápia (Tilapia rendalli), representam mais de
96% da captura e são típicas de ambientes lênticos, menos comuns do que os lóticos em
áreas de domínio do bioma Mata Atlântica. Diante do exposto, considera-se que a ampliação
da pedreira pouco deve influenciar a ictiofauna da área, visto que a região não abriga
espécies nativas típicas de riachos desses ambientes e também não constitui rota de
migração.
As Áreas Especiais ocorrentes no entorno ou em sobreposição com as áreas de influência
do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu são de tipologias distintas. No que diz respeito
às Áreas Legalmente Protegidas, foram identificadas 4 (quatro) Unidades de Conservação
(UC) nas proximidades do projeto, sendo 1 (uma) de Uso Sustentável, a APA Sistema
Cantareira, e 3 (três) de Proteção Integral, o Parque Estadual da Cantareira, Parque
Estadual do Jaraguá, Parque Estadual do Juquery.
Também foram identificadas e mapeadas Áreas de Preservação Permanente (APP) de
curso d’água e nascente, sendo que na ADA elas estão praticamente ausentes – 0,66 ha,
isto é, apenas 2,96% da ADA. Estas APP estão cobertas essencialmente por FODM em
estágio médio de regeneração, que ocorrem em 0,56 dos 0,66 ha de APP caracterizados (=
84,85% das APP da ADA). No que diz respeito à Reserva Legal, a mesma está localizada a
norte, leste, sul e sudeste da ADA (sem sobreposição), sendo composta por 03 (três)
polígonos principais. As áreas de RL localizadas ao sul e a sudeste da ADA formam um
mosaico com áreas de Servidão Ambiental, onde também predominam as formações de
FODM em estágio médio de regeneração.
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Ainda na categoria das Áreas Legalmente Protegidas foram identificadas 2 (duas) Áreas de
Proteção aos Mananciais (APM), sendo a APM das sub-bacias Juqueri-Cantareira e PenhaPinheiros, ambas adjacentes à sub-bacia da ADA e por isso pouco vulneráveis aos impactos
do projeto.
Em relação às Áreas Prioritárias, no presente diagnóstico foram identificados 3 (três) tipos,
sendo eles (i) Áreas Prioritárias para Conservação, representadas por (a) PE do Jaraguá,
com importância biológica muito alta, além de (b) Cantareira – Entorno, (c) PE Cantareira e
(d) PE Juquery, estes três últimos com importâncias biológicas extremamente altas. Os
outros tipos de áreas prioritárias identificados foram (ii) Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo, criada pela Unesco, e (iii) Áreas Prioritárias para Incremento
da Conectividade, vinculadas ao Programa Biota/Fapesp.
É interessante notar que, apesar da quantidade e diversidade de Áreas Especiais
registradas na região de inserção do projeto, a maior parte delas apresenta localização e
limites bastante coincidentes, visto que em sua grande maioria foram instituídas com vistas
a reforçar e garantir a proteção dos ambientes, recursos naturais, funções ecológicas e
serviços ecossistêmicos prestados pela serra e pelo Parque Estadual da Cantareira (PEC),
este último a primeira Área Legalmente Protegida a ser instituída na região. É ampla e
notadamente reconhecida a importância do PEC para a conservação da biodiversidade
florística e faunística regional, assim como a contribuição para a preservação e manutenção
de serviços ambientais relevantes, com destaque por exemplo para a proteção de áreas que
integram os mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
Desta forma, o PEC, assim como sua respectiva Zona de Amortecimento (ZA) constituem
as áreas especiais de maior relevância socioambiental no contexto das áreas de influência
do projeto. Entende-se que são pouco expressivos os eventuais conflitos existentes entre a
ampliação da pedreira e as funções desempenhadas pela ZA e pelo próprio PEC,
principalmente porque a referida ampliação se dará em área confinada e colocalizada à
mineração de granito atualmente em operação na propriedade da Embu S.A., já nas
proximidades da zona urbana do distrito de Perus, neste sentido sendo incapaz de prejudicar
substancialmente a função amortecedora/protetora desempenhado pela ZA.
Concluindo, apesar de pouco mais de metade da ADA estar coberta por florestas
secundárias maduras e um quinto da área apresentar florestas de eucalipto com sub-bosque
nativo, atribui-se essencialmente aos ambientes naturais vizinhos, da AID imediata e da AII,
a capacidade mantenedora e as funções de preservação e conservação (a) da
biodiversidade florística e faunística, neste último caso incluindo também as espécies
ameaçadas de extinção, endêmicas, sensíveis e estritamente florestais, assim como (b) dos
processos ecológicos locais, como por exemplo a manutenção da conectividade ecológica
e do fluxo gênico entre os ambientes naturais identificados.
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Essa análise se dá em função da configuração da ADA e das características destes
ambientes naturais vizinhos. A ADA é pequena e condensada, forma uma “ferradura” ao
redor de uma mineração ativa, e neste sentido suas florestas estão sujeitas aos efeitos de
borda do empreendimento em operação, o que altera a qualidade da flora e da fauna
associada. Em uma escala de análise mais ampla, também é importante considerar que a
ADA faz limite com áreas antrópicas do distrito de Perus, onde o uso e a ocupação do solo
encontram-se intensamente alterados (ex.: minerações, acessos rodoviários (ex.: Rodoanel
Mário Covas) e áreas urbanizadas), e, neste sentido, intensificam-se as pressões antrópicas
e as alterações dos ambientes naturais da ADA.
Por outro lado, a matriz florestal que recobre os ambientes naturais da AID imediata e da AII
exerce um papel eficaz em termos de conservação e ecologia, já que na comparação com
a ADA é imensamente maior, menos suscetível às pressões antrópicas e se conecta e forma
um contínuo com os remanescentes florestais do Parque Estadual da Cantareira (PEC).

7.3-223

50101-EV-RT003-0

7.4

MEIO SOCIOECONÔMICO

O presente diagnóstico visa formular uma caracterização que enfoque os traços básicos da
dinâmica demográfica, socioeconômica e cultural das áreas de influência do
empreendimento. Intenta constituir um arcabouço que permita a percepção acerca da
viabilidade ambiental da ampliação da Pedreira Juruaçu, subsidiando a avaliação dos
potenciais impactos bem como das respectivas medidas de controle.
7.4.1

Procedimentos Metodológicos

O diagnóstico do meio socioeconômico se propõe a fazer “aproximações sucessivas” ao
objeto de análise. Buscou-se, assim, entender e contextualizar continuamente, o lócus do
empreendimento em recortes territoriais mais amplos, de modo a apreender as
repercussões, tanto pontuais como as que possam ocorrer de modo mais abrangente.
Com efeito, primeiramente são apresentadas as informações e análises relativas a Área de
Influência Indireta (AII), ou seja, os municípios de São Paulo e Caieiras. Ressalta-se neste
sentido que o potencial do empreendimento em impactar tais municípios de forma
significante é limitado e mesmo improvável. Assim, as análises realizadas foram dirigidas a
temas específicos e visaram, sobretudo, a contextualização da região de inserção do
empreendimento.
Por outro lado, no âmbito da Área de Influência Direta (AID), formada por 67 setores
censitários localizados no entorno do empreendimento, buscou-se apreender
características e processos mais locais, de modo que as análises se debruçaram sobre um
número maior de temas e, via de regra, foram feitas em maior profundidade do que na AII.
Ressalta-se que para a caracterização da AID foram realizados trabalhos de campo e
entrevistas com instituições e residentes.
Considerando-se que se trata da ampliação de um empreendimento já em operação e em
propriedade já pertencente à Embu S.A., as análises relativas à Área Diretamente Afetada
(ADA) foram restritas ao Uso e Ocupação do Solo e Arqueologia.
As abordagens analíticas em diferentes escalas (multiescalares) aplicadas neste trabalho
são adequadas ao desenvolvimento de um estudo social de caráter transdisciplinar, pois
auxiliam na compreensão das relações sociais como resultantes da operação de fatores
em diferentes escalas, porém interconectados.
7.4.1.1

Fonte de Dados

A pesquisa realizada no âmbito da AII foi realizada prioritariamente por meio de dados
quantitativos provenientes de bibliografia e institutos de pesquisa, caso por exemplo do
Fundação Seade, PNUD e IBGE. Neste sentido, importante destacar que a adoção de um
recorte político administrativo, como a municipalidade (Caieiras e São Paulo) facilita o
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levantamento e obtenção dos dados que, em geral, já são disponibilizados para estes
recortes territoriais.
A AID abrange 67 setores censitários, sendo 59 setores no município de São Paulo e 8 no
município de Caieiras, conforme apresentado na FIGURA 7.4.1.1-1. A utilização dados do
Censo Demográfico decorre da possibilidade de obtenção de dados a partir da unidade
mínima, dos setores censitários1, possibilitando a obtenção de informações para recorte
territorial idênticos à AID.
FIGURA 7.4.1.1-1
SETORES CENSITÁRIOS QUE COMPÕEM A AID

Fonte: Elaborado a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

1

O setor censitário é a unidade territorial definida pelo IBGE para coleta das operações censitárias, contendo limites físicos
identificados e sendo formado por áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil.
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Para os temas em que não existem dados específicos referentes aos setores censitários,
serão consideradas informações disponíveis para o distrito de Perus ou para a região da
subprefeitura de Perus, conforme disponibilidade. De acordo com o IBGE, dos 67 setores
censitários que compõem a AID, 59 estão localizados no município de São Paulo, sendo
58 no distrito de Perus e 1 em Jaraguá, e 8 estão localizados no município de Caieiras,
sendo 1 no bairro Vila Rosina e 7 no bairro Laranjeiras. Tal recorte territorial foi adotado
considerando o Distrito como uma unidade territorial homogênea que permite uma
caracterização próxima à realidade social da população residente no seu entorno imediato
e vizinhança. Há ainda um conjunto de dados oficiais agregados que viabilizam sua
caracterização enquanto unidade. Cabe destacar que o Distrito de Perus responde à
Subprefeitura de Perus, e que por isso se relaciona fortemente com o distrito de
Anhanguera no que diz respeito ao contexto administrativo e do ponto de vista das
interações urbanas na cidade de São Paulo.
Destaca-se ainda que no âmbito da AID, as informações provenientes dos Censos
Demográficos (IBGE) foram complementadas por levantamento primário, que inclui
caminhamento e observações de campo, bem como entrevistas com instituições e
residentes da área. As entrevistas foram realizadas nos dias 28/07/2015 e 14/08/2015 por
meio de metodologia qualitativa, ancorada na aplicação de roteiros semiestruturados
apresentados no ANEXO C3-1. A relação dos entrevistados e os detalhes da metodologia
empregada são apresentadas no item 7.4.3.11 do presente diagnóstico.
7.4.2

Área de Influência Indireta (AII)

7.4.2.1

Dinâmica Econômica

7.4.2.1.1

Produto Interno Bruto (PIB)

O Produto Interno Bruto (PIB) representa um importante indicador das condições
econômicas das localidades, permitindo a observação do total de riqueza gerada em
determinado período. As análises da evolução do PIB municipal, especialmente analisadas
à luz de demais indicadores, auxiliam na compreensão da dinâmica econômica, além de
fundamentar as tendências, carências e possibilidades de desenvolvimento local.
O QUADRO 7.4.2.1.1-1 apresenta os valores absolutos do PIB para os municípios de
Caieras e São Paulo e do Estado.
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QUADRO – 7.4.2.1.1-1
PRODUTO INTERNO BRUTO (MIL REAIS) – 2008 A 2012

Localidade

2008

2009

2010

2011

2012

Crescimento

São Paulo

356.980.045

389.284.929

443.517.625

482.128.112

499.375.401

28,5%

Caieiras

1.587.681

1.701.581

1.892.803

2.055.458

2.294.002

30,8%

1.003.015.191

1.084.353.490

1.247.595.927

1.349.465.140

1.408.903.866

28,8%

Estado de
São Paulo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Verifica-se que no período analisado (2008 a 2012) houve um crescimento constante do
PIB, tanto nos municípios quanto no Estado. O municipio de Caieiras foi o que apresentou
o maior crescimento no período, de 30,8%. O município e Estado de São Paulo
apresentaram crescimento semelhante, de 28,5% e 28,8%, respectivamente.
Em 2012, o PIB do município de São Paulo representava 35% do PIB estadual e 11%
do PIB nacional. A capital paulista possui o maior PIB municipal do Brasil. Trata-se da
maior cidade global do hemisfério sul, dispondo das principais redes de informação do
Brasil, sedes de importantes instituições financeiras e empresas transnacionais, como a
BM&FBOVESPA que está entre as mais importantes bolsas de valores do mundo.
O Estado de São Paulo por sua vez contribui significativamente para a produção de
riqueza no Brasil, tendo o 1º maior PIB do país, com uma participação de 32%.
7.4.2.1.2

Atividades Econômicas

A composição do PIB local, analisada por meio do Valor Adicionado Bruto (VAB), permite
avaliar a participação de cada setor na economia. Essa variável é o resultado final da
atividade produtiva em determinado período de tempo. O VAB é representado segundo as
diferentes categorias – agropecuária, indústria, serviços – que compõem a economia local.
A FIGURA 7.4.2.1.2-1 apresenta o percentual do Valor Adicionado Bruto por setores do
município de São Paulo, entre os anos de 2008 e 2012.
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FIGURA 7.4.2.1.2-1
PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES – SÃO PAULO
(2008 – 2012)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Pode-se perceber que há continuidade em termos de composição do PIB local ao longo
dos anos analisados, sempre com uma supremacia significante do setor de serviços, muito
amplo e sofisticado e em suma concentrado principalmente nas áreas centrais e em novas
centralidades da cidade. Destaca-se a presença de importantes nichos de serviços, que
servem população e empresas de todo o Brasil e que apresentam, em alguns casos,
interdependência com os mercados internacionais. Como exemplos deste setor, destacase o mercado financeiro, o desenvolvimento de softwares e aplicativos, as grandes redes
hospitalares (Sírio Libanês, Albert Einstein e Incor), os diferentes shopping centers, a rua
25 de março, as especialidades gastronômicas e culturais, além do variado hall de
comércio e serviços utilizado cotidianamente por toda a população metropolitana.
O setor industrial apesar de ter apresentado uma pequena queda ao longo do período
analisado, manteve-se como importante para a cidade, que tem passado por um processo
nomeado por Matteo (2014) de reestruturação da indústria paulista, considerando também
a Região Metropolitana. Este processo foi marcado pela desindustrialização da cidade de
São Paulo, ou seja, a saída das indústrias de grande porte, que migraram principalmente
para as cidades do interior e RMSP. Entretanto, além da presença de algumas industrias
remanescentes em regiões tradicionais da cidade, como Móoca, Vila Leopoldina e Parque
Edu Chaves, em alguns casos o setor industrial manteve as sedes e centros de tomada de
decisão em São Paulo, o que ainda o mantem como importante setor econômico da
cidade.
Segundo Matteo (2014) este processo foi também responsável pela ampliação do setor de
serviços na região e na cidade, uma vez que para atender as demandas criadas, cria-se
uma rede de serviços como de utilidade (energia, gás e água), transportes, comunicações,
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intermediação financeira, assim como, os serviços de maior especialidade como,
assessoria jurídica e financeira, marketing e propaganda, gestão e comunicação
empresarial, que via de regra localiza-se em um grande centro urbano como São Paulo.
A Agropecuária, por sua vez, apresenta participação praticamente nula na composição da
economia local, com baixo emprego de tecnologia. A produção é principalmente destinada
a mercados locais, subsistência e atualmente para merenda escolar, e está localizada
principalmente no extremo sul da cidade, em Parelheiros, Marcilac e região.
A FIGURA 7.4.2.1.2-2 apresenta o valor adicionado bruto por setores do município de
Caieiras.
FIGURA 7.4.2.1.2-2
PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES – CAIEIRAS.
2008 – 2012

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Em Caieiras, assim como no município de São Paulo, a maior parte do PIB é composta
pelo setor de serviços, porém com menos expressividade. O setor industrial, corresponde à
segunda maior parcela do PIB municipal, apresentando um decréscimo de quase 10% no
período analisado.
Fica muita clara a expressiva participação da indústria em comparação com São Paulo,
pois no Município de Caieiras, segundo o secretário Fredy Al da SEMUDEC, mais de 50%
de seu território pertence à Companhia Melhoramentos, pioneira no plantio de florestas
para obtenção de celulose e grande produção industrial. Atualmente a Melhoramentos atua
no setor de produção editorial com a Editora Melhoramentos, no reflorestamento de
espécies pinus e eucalipto com a Melhoramentos Florestal e na produção de fibras de
celulose de alto rendimento com a Melhoramentos Fibras. Além disso, o Município possui
representativos condomínios industriais, como é o caso do Parque Industrial Araucária
(FOTO 7.4.2.1.2-1).
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FOTO 7.4.2.1.2-1: Parque Industrial Araucária localizado em Caieiras

Em relação ao grau de formalização da economia há que se destacar que os dados
disponíveis ainda são escassos e insuficientes para demonstrar a sua heterogeneidade e
diversidade. Entretanto, sabe-se que principalmente na cidade de São Paulo, quase
metade da população ocupada que trabalha ou mora no município são trabalhadores
informais. O maior número de trabalhadores informais está no setor de serviços,
principalmente relacionado ao comércio. Segundo o mapa do trabalho informal (2003), são
considerados trabalhadores da economia informal, assalariados em empresas com até
cinco empregados, assalariados sem carteira assinada em empresas com mais de cinco
empregados, empregador de empresas com até cinco empregados, dono do negócio da
família, autônomos, empregados domésticos e trabalhadores familiares.
A mineração no município de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
restringe-se basicamente a produção de agregados para a construção civil. Incluem-se
neste segmento mineral a pedra britada (brita), o cascalho e a areia. O uso destes
materiais é diverso, sendo em grande parte aplicado para a construção de edificações,
construção/manutenção de estradas, pavimentação asfáltica, fabricação de artefatos de
cimento pré-moldado, entre outros.
Como característica da produção de agregados, destaca-se o baixo valor unitário do
recurso (R$/Kg), de modo que o transporte (frete) até o consumidor compõe parcela
significativa do seu custo total. Desta forma, a fonte produtora (áreas de mineração)
necessita estar perto do mercado consumidor, para que a produção seja competitiva e
economicamente viável.
As áreas urbanas de grandes cidades são importantes centros consumidores de
agregados, no entanto, o processo de expansão das áreas urbanas, bem como a
competição entre mineração e demais usos tende a distanciar as fontes produtoras dos
locais de consumo. Menciona-se como exemplo, a mineração de areia em São Paulo, que
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outrora era realizada nas planícies aluviais dos rios Tietê e Pinheiros, e se distanciou da
capital sendo atualmente realizada nas áreas de várzea do rio Paraíba do Sul. Tal
alteração das áreas de várzea ocorreu tanto em função do esgotamento de algumas
jazidas da capital, como pelo próprio avanço da malha urbana.
Contudo, na cidade de São Paulo persistem áreas de produção de agregados, como as
áreas de extração de areia na porção sul do município (Grajaú), e áreas de produção de
brita, caso do empreendimento em pauta, localizado na porção norte do município. De
acordo com SINDISPEDRAS (2013) considerando-se a região metropolitana (RMSP)
existem 34 pedreiras, distribuídas em 12 municípios produtores. Observa-se na FIGURA
7.4.2.1.2-3 que entre 2002 e 2013 houve um crescimento praticamente constante da
produção de brita na Região Metropolitana de São Paulo. O aumento da produção de brita
acompanhou a retomada do crescimento do País ocorrida neste período e foi
positivamente influenciada pela expansão do mercado imobiliário e por grandes obras de
infraestrutura, caso do Rodoanel Mário Covas, por exemplo.
FIGURA 7.4.2.1.2-3
PRODUÇÃO DE BRITA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (2002-2013)

Fonte: SINDISPEDRAS, 2013. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/sindipedras/sobre-osindipedras/estatisticas/

7.4.2.1.3

Mercado de Trabalho e Renda

A População Economicamente Ativa (PEA) compreende o contingente potencial de mão de
obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população
desocupada.
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A FIGURA 7.4.2.1.3-1 apresenta a evolução do percentual da PEA entre os anos de 2000
e 2010, nos municípios de São Paulo e Caieiras e no Estado.
FIGURA 7.4.2.1.3-1
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA – PESSOA DE 10 ANOS OU MAIS DE
IDADE (2000-2010)

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010

Nos três casos houve evolução da PEA, sendo que em Caieiras essa evolução foi mais
expressiva, 3,26%, superando inclusive a PEA do municipio de São Paulo e do Estado. No
municipio de São Paulo o aumento da PEA foi pouco expressivo, de apenas 0,03%, ainda
assim mantendo-se maior que do Estado.
Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Caieiras, o município incorporou
um sistema de acompanhamento para inclusão da população no mercado de trabalho,
contando com um Núcleo de Capacitação e Qualificação gerido pela Prefeitura e um Posto
de Atendimento ao Trabalhador (PAT) que fora implantado em 2002 e atua juntamente
com o SERT, promovendo a intermediação entre os empregadores e os trabalhadores.
O QUADRO 7.4.2.1.3-1 apresenta a composição da PEA, dividida em população ocupada
e população desocupada.
A população ocupada representa quem possuía emprego durante todo ou parte do período
de referência especificado, incluindo a população que não exerce o trabalho remunerado
nesse período, seja por motivo de férias, licença, falta, greve entre outros motivos. E a
população desocupada refere-se àquelas pessoas que não tinham trabalho em um
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determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso,
tomaram alguma providência efetiva, tais como busca em jornais, entrevistas, entre outras.
QUADRO 7.4.2.1.3-1
COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)
POPULAÇÃO OCUPADA E DESOCUPADA (2010)

Município

Caieiras

São Paulo

Estado de São
Paulo

Condição de ocupação
na semana de referência

Variável
Pessoas

%

Economicamente ativa

5.998.740

100,0%

Ocupada

5.549.787

92,5%

Desocupada

448.953

7,5%

Economicamente ativa

46.484

100,0%

Ocupada

42.053

90,5%

Desocupada

4.431

9,5%

Economicamente ativa

21.639.776

100%

Ocupada

20.001.270

92,4%

Desocupada

1.638.505

7,6%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Nas três localidades analisadas a população ocupada corresponde a mais de 90% da
População Economicamente Ativa. O municipio de Caieiras possui uma porcentagem de
população ocupada acima da cidade de São Paulo, 92,5% e 90,5% respectivamente. Tal
dado indica uma economia aquecida e um baixo índice de desemprego.
Os dados apresentados sobre a distribuição setorial do emprego foram retirados da
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, banco de dados sistematizado que faz
parte do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) do Ministério do
Trabalho. A distribuição setorial do emprego apresenta informações sobre a dinâmica do
mercado de trabalho formal, que por sua vez, auxiliam no melhor entendimento dos
aspectos que influenciam diretamente a estrutura e o desenvolvimento da economia local.
A FIGURA 7.4.2.1.3-2 apresenta a distribuição setorial do emprego para o município de
Caieiras entre os anos 2000 e 2013.
Os dados apontam uma diminuição gradual da participação do setor Industrial e um
aumento do setor de serviços, apesar de haver uma queda significativa entre 2000 e 2005.
A Indústria empregava 47,3% da população economicamente ativa em 2000 e passa a
empregar 30,9% em 2013. Já o setor de serviços, que emprega 39,1% em 2000, chega a
empregar 48,2% da mão de obra em 2013. Percebe-se que no setor comercial o número
de empregos sofre um aumento de 2000 para 2013, apesar de ter seu pico em 2005. A
agropecuária, assim como no PIB, apresenta uma pequena participação no que se refere a
empregos por setor.
7.4-10

50101-EV-RT003-0

FIGURA 7.4.2.1.3-2
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO – CAIEIRAS (2000-2013)

Fonte: RAIS – MTE

A FIGURA 7.4.2.1.3-3, que apresenta a distribuição setorial do emprego em São Paulo.
FIGURA 7.4.2.1.3-3
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO EMPREGO – SÃO PAULO (2000-2013)

Fonte: RAIS – MTE

É possível observar que o setor industrial vem sofrendo uma redução na quantidade de
mão de obra que emprega ao longo dos anos, passando de 16,0% em 2000, para 10,9%
em 2013.
Enquanto isso, os setores de comércio, serviços e construção civil sofreram aumento na
participação da geração de empregos na economia municipal. O comércio, que empregava
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15,6% em 2000, em 2013 empregava 17,7% da população ocupada; e o setor de serviços,
que empregava 63,7% em 2000, passou a empregar 65,1% em 2013. A construção civil
empregava 4,6% em 2000 e passou a empregar 6,1% em 2013.
A agropecuária, por sua vez, pouco significativa na economia municipal, tendo em vista os
outros setores, manteve-se estável, com 0,1% de participação no emprego de mão de obra
em todos os anos analisados.
7.4.2.1.4

Classes de Rendimento

O QUADRO 7.4.2.1.4-1 apresenta a população de Caieiras, do município de São Paulo e
do Estado, divido por classes de rendimento mensal, o que permite uma análise da
concentração de renda das localidades.
QUADRO 7.4.2.1.4-1
CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL – PESSOAS DE 10 ANOS
OU MAIS DE IDADE (2010)
Classes de rendimento nominal

Caieras

São Paulo

Pessoas

%

Pessoas

%

Pessoas

%

Sem rendimento3

22.918

31,18

3.126.431

31,95

10.989.432

30,76

Até 1/4 de salário mínimo

1.661

2,26

101.389

1,04

672.428

1,88

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo

1.501

2,04

116.212

1,19

610.030

1,71

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

8.829

12,01

1.020.469

10,43

4.595.985

12,87

Mais de 1 a 2 salários mínimos

19.921

27,1

2.311.909

23,63

9.125.794

25,55

Mais de 2 a 3 salários mínimos

7.625

10,37

942.491

9,63

3.549.849

9,94

Mais de 3 a 5 salários mínimos

6.160

8,38

859.752

8,79

2.943.462

8,24

Mais de 5 a 10 salários mínimos

3.645

4,96

753.744

7,7

2.083.747

5,83

Mais de 10 a 15 salários mínimos

615

0,84

196.234

2,01

454.236

1,27

Mais de 15 a 20 salários mínimos

367

0,5

147.991

1,51

311.638

0,87

Mais de 20 a 30 salários mínimos

168

0,23

108.022

1,1

206.385

0,58

Mais de 30 salários mínimos

96

0

99.224

1,01

180.268

0,5

TOTAL

73.506

100

9.783.868

100

35.723.254

100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

2
3

Estado de São Paulo

mensal2

Salário mínimo utilizado: R$ 510,00
A categoria sem rendimento inlcui as pessoas que recebiam somente em benefícios.
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Ao observar o QUADRO 7.4.2.1.4-1 nota-se que nos três territórios analisados a maior
parcela da população encontra-se na faixa Sem Rendimento ou com Remuneração até
dois salários mínimos. Em Caieiras, 75% da população encontra-se nessa faixa, em São
Paulo esse percentual atinge 68% e no Estado de São Paulo 73%.
Em contrapartida observa-se que a cidade de São Paulo abriga o maior percentual, dentre
as localidades analisadas, de pessoas com rendimento de mais de 10 salários mínimos
(cerca de 6%). Em Caieiras, essas classes de rendimento (de 10 até mais de 30 salários
mínimos) abrigam apenas 2% da população e no Estado 3%.
O QUADRO 7.4.2.1.4-2 apresenta a distribuição dos responsáveis pelos domicílios
distribuidos em faixas de rendimento mensal.
Nota-se que a maior parcela dos responsáveis pelos domicílios também encontra-se na
faixa salarial entre 0 e 2 salários mínimos. Em Caieiras, 58,9% dos responsáveis pelos
domicílios estão nessa faixa de rendimento, em São Paulo, 56,1% e no Estado 59,7%.
Porém, é importante destacar que o percentual da classe sem rendimento cai
consideravelmente, se comparado à população em geral.
QUADRO 7.4.2.1.4-2
CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL – RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO

Classes de rendimento nominal

Caieras - SP

São Paulo - SP

São Paulo

mensal

Pessoas

%

Pessoas

%

Pessoas

%

Sem rendimento

2.790

11%

572.172

15,99%

1.718.699

13,38%

Até 1/2 salário mínimo

473

1,86%

35.783

1,00%

190.144

1,48%

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

3.462

13,62%

444.167

12,41%

1.944.785

15,14%

Mais de 1 a 2 salários mínimos

8.259

32,49%

956.233

26,72%

3.818.778

29,73%

Mais de 2 a 5 salários mínimos

7.832

30,81%

871.045

24,34%

3.413.008

26,57%

Mais de 5 a 10 salários mínimos

2.001

7,87%

402.881

11,26%

1.151.307

8,96%

Mais de 10 a 20 salários mínimos

467

1,84%

197.752

5,53%

429.974

3,35%

Mais de 20 salários mínimos

137

0,54%

98.990

2,77%

176.811

1,38%

Total

25.421

100,00%

3.579.023

100%

12.843.506

100,00%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
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7.4.2.2

Aspectos Sociais e Demográficos

Os conhecimentos dos atuais quadros demográficos dos municípios que compõem a AII e
os diagnósticos de sua dinâmica consistem em importantes subsídios para o trabalho com
previsões e fundamentos sociais. Esta caracterização é realizada a partir do levantamento
e do conhecimento demográfico do município, incluindo-se a compreensão da evolução
populacional ao longo dos anos e sua distribuição enquanto rural ou urbana, informações
que refletem a dinâmica dos municípios. Complementarmente, serão apresentados os
principais indicadores sociais para os municípios em questão.
7.4.2.2.1

Evolução da População e Relação da População Rural e Urbana

O município de São Paulo possui uma área de 1.526,68km2 e uma população de
11.253.503 habitantes (IBGE, 2010), configurando uma densidade demográfica de
7.365,24 hab/km2. Caieiras é um município com dimensões menores, possuindo uma área
de 97,27 km2 e uma população de 86.529 habitantes. A densidade demográfica do
município é de 890,54 hab/km2, bastante inferior à do município de São Paulo.
Os dados referentes à evolução da população nos municípios de São Paulo e Caieiras
entre a década de 1970 e o ano de 2010 podem ser observados no QUADRO 7.4.2.2.1-1,
apresentado na sequência. Constata-se que em 1970 a população de Caieiras era de
15.563 habitantes, e em 2010 a população aumentou mais do que cinco vezes, chegando
a 86.529 habitantes. São Paulo, por outro lado, é o município mais populoso do Brasil, do
continente americano e de todo o hemisfério sul. Sua população em 1970 chegava em
5.924.612 habitantes, e em 2010 chegou a aproximadamente o dobro desse número,
11.253.503 habitantes. O município é bastante influente no cenário global, tendo sido
considerada a 35ª cidade mais globalizada do planeta de acordo com o ranqueamento
realizado pela empresa estadunidense de consultoria A.T. Kearney, em relatório entitulado
“The Urban Elite: The A.T. Kearney Global Cities Index 2010”4.
QUADRO 7.4.2.2.1-1
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO (1970 – 2010)
1970

1980

1991

2000

2010

Caieiras - SP

15.563

25.156

39.069

71.221

86.529

São Paulo - SP

5.924.612

8.493.217

9.646.185

10.435.546

11.253.503

Fonte: IBGE, Censos Demográficos

4

The Urban Elite: The A.T. Kearney Global Cities Index 2010 disponível em :
https://www.atkearney.com/documents/4773063/4833502/urban_elite-gci_2010.pdf/30bebf01-9591-46ef-8d06a44b4e5ab364 Acessado em 03/06/2015
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O crescimento populacional do município de São Paulo iniciou-se de forma mais efetiva no
final do século XIX, sobretudo em razão de sua localização geográfica privilegiada,
próxima ao porto de Santos e também ao interior, onde o cultivo do café estava em
expansão e constituía-se um grande mercado regional. Passou a atrair uma grande
quantidade de trabalhadores e de imigrantes europeus. O município foi transformando-se
no maior parque industrial do país, impulsionado, inclusive, pela primeira e segunda
Guerras Mundiais, que causaram uma retração no comércio mundial que gerou a
necessidade de produção local de bens de consumo para substituir as importações e
assim abastecer o país. A mudança mais profunda deu-se na década de 1930, quando os
governos oriundos da revolução de 30 colocaram em prática uma política mais acentuada
de industrialização, e ao mesmo tempo criariam uma legislação trabalhista aplicável
somente às cidades maiores, o que proporcionou aos trabalhadores urbanos um padrão de
vida mais alto do que o dos trabalhadores rurais, atraindo assim um grande contingente da
população às cidades. Ainda, a construção de uma rede de rodovias interligando as
principais regiões do país também facilitou a migração interna5. O processo de substituição
de importações, que se intensificou a partir de 1950, concentrou a maior parte das
atividades industriais na área metropolitana de São Paulo e suas proximidades. A partir da
década de 80, entretanto, houve um processo de desconcentração industrial no qual as
industrias passaram a se redirecionar para outros municípios e estados, ao mesmo tempo
em que o processo de modernização tecnológica diminuiu a quantidade de empregos no
setor das indústrias. O crescimento demográfico começou a diminuir, e a aglomeração
urbana do município passou a expandir-se às áreas periféricas do município e para outros
municípios da região metropolitana.6
No caso de Caieiras, o município foi emancipado em 1958, após realização de plebiscito
local. O seu crescimento populacional e a urbanização do município foram mais tardios se
comparados ao de São Paulo. O constante crescimento do município está associado às
indústrias plástica e de papel. Além disso, devido a sua proximidade com o município de
São Paulo e por sua ligação a um importante sistema de transporte público, a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Caieiras também foi identificado7 como um
município que apresenta um número significativo de deslocamentos diários para a capital,
caracterizados como deslocamentos pendulares. O trabalho é o principal fator de
deslocamento em Caieiras, assim como em outras cidades da Região Metropolitana de
São Paulo, que em função destas características são chamadas de “cidades dormitórios”.
A Prefeitura Municipal de Caieiras, em entrevista realizada em 28 de julho de 2015,
informou que é também significativa a quantidade de empresas localizadas em grandes
municípios do entorno que contratam trabalhadores de Caieiras, inclusive oferecendo
transporte através de ônibus fretado. Essa prática, aliada à capacitação profissional
realizada pela prefeitura, é economicamente vantajosa para as empresas pois os salários
praticados em Caieiras estão abaixo da média de alguns municípios próximos, como São
Paulo e Jundiaí.
5

Fonte: http://beta.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/urbanizacao_e_desenvolvimento.pdf
Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/introducao.php consultado em 08/06/2015
7 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392005000400006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
6
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Para uma maior compreensão do crescimento populacional dos municípios que compõem
a AII, foi calculada a Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) entre o ano de 1970
e o ano de 2010, apresentados na FIGURA 7.4.2.2.1-1. Os dados do Estado de São Paulo
também são apresentados para comparação. Observa-se que as três localidades em
questão apresentam taxas de crescimento positivas para todo o período selecionado, o
que significa que embora tenham havido variações no ritmo de crescimento, as localidades
tiveram aumento populacional em todas as décadas entre 1970 e 2010.
Observa-se que o Estado e município de São Paulo apresentam crescimentos
semelhantes entre os anos de 1970 e 2010. Ambos tiveram um crescimento de
aproximadamente 3,5% a.a. entre 1970 e 1980, seguido de sucessivas quedas nos anos
subsequentes, sendo que o Estado mantém sempre uma taxa de crescimento maior que a
do Município.
O município de Caieiras apresenta uma variação com um padrão distinto do de São Paulo
e do Estado. Entre as décadas de 1970 e 1980 possui um taxa de crescimento mais alta
(aproximadamente 5% a.a.), com uma queda de aproximadamente 1% no crescimento na
década seguinte. Entre 1991 e 2000, entretanto, a taxa de crescimento passa por um
aumento abrupto, chegando a quase 7% a.a.. Na década seguinte (entre 2000 e 2010) o
ritmo de crescimento passa por uma grande queda, chegando a 2% a.a. e se aproximando
dos índices do Estado e município de São Paulo.
O padrão geral da diminuição do ritmo de crescimento observado nos municípios e Estado
é causada, dentre outros fatores, pela diminuição da taxa de natalidade e pela redução da
intensidade dos processos migratórios, associada a modernização da economia e a
diminuição de oportunidades de trabalho.
FIGURA 7.4.2.2.1-1
TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO (1970-2010)

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. Elaboração: Tetra Tech
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Os municípios de São Paulo e Caieiras apresentam uma altíssima taxa de urbanização.
Em números percentuais a comparação com o Estado (95,94%) exprime que há, em 2010,
uma porcentagem maior de pessoas vivendo em área urbana em São Paulo e Caieiras do
que para a média do Estado. A FIGURA 7.4.2.2.1-2, apresentada na sequência, indica o
percentual de população urbana e rural dos municípios que compõem a AII.
FIGURA 7.4.2.2.1-2
POPULAÇÃO URBANA E RURAL (2010)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010

Ao analisar a evolução da taxa de urbanização dos municípios entre os anos de 1970 e
2010, verifica-se que embora tenham havido pequenas variações, no geral houve uma
diminuição da porcentagem da população do campo no período, como é possível observar
na FIGURA 7.4.2.2.1-3.
FIGURA 7.4.2.2.1-3
EVOLUÇÃO TAXA DE URBANIZAÇÃO (1970 – 2010)

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010
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Em 1970 Caieiras apresentava uma porcentagem significativa de população rural, com
apenas 56,06% de população urbana, bastante abaixo da média do Estado para aquele
ano (80,34%). Na década de 1980, entretanto, houve um aumento acentuado da
população urbana (88,56%) no município, de modo que equiparou-se à média do Estado
(88,64%). Na década seguinte, 1991, os dados apontam que a urbanização de Caieiras
(96,69%) ultrapassou a média do Estado (92,8%) e chegou a uma média muito próxima à
do município de São Paulo (97,58%). Pode-se dizer, desta forma, que Caieiras passou por
um processo de urbanização tardio.
O município de São Paulo, por outro lado, já em 1970 apresentava uma taxa de
urbanização bastante acima da média do Estado, chegando a 99,12%. Nas décadas
subsequentes apresentou leves quedas, gradualmente se aproximando às médias do
Estado, e chegando a 94,05% em 2000. Em 2010, entretanto, a taxa volta a atingir
99,11%, ainda próximo à média do Estado (95.94%).
Vale destacar que o Estado de São Paulo teve seu desenvolvimento econômico alicerçado
em atividades industriais e de serviços durante o período apresentado, e por isso já em
1970 apresenta uma taxa de urbanização relativamente alta.
7.4.2.2.2

Indicadores Sociais

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador concebido pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para avaliar a qualidade de vida e desenvolvimento da
população e parte da premissa que apenas a dimensão econômica não é suficiente para
refletir o desenvolvimento social de uma localidade, como aferido pelo Produto Interno
Bruto (PIB).
Nesse sentido, o IDH considera as seguintes variáveis: (1) Educação, medida através da
composição de indicadores de escolaridade da população adulta e do fluxo escolar da
população jovem; (2) Longevidade, medida através da expectativa de vida ao nascer e (3)
Renda, que é medida através da renda per capita, ou seja, a renda média por residente de
determinada localidade.
O IDH-M (índice de Desenvolvimento Humano Municipal) constitui uma adaptação
metodológica do IDH global e é composto pelas mesmas variáveis. O valor desse indicador
varia entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total).
O IDH-M do município de São Paulo em 2010 obteve a classificação de 0,805, considerado
um desenvolvimento muito alto (IDH-M entre 0,800 e 1). Ocupa a 28a posição entre os
5.565 municípios brasileiros. A dimensão Longevidade é a que possui o índice mais alto
(0,855) dentre os três componentes, seguida por Renda (0,843) e Educação (0,725). Entre
o período de 1991 e 2010 houve um crescimento no IDH-M, sendo que é possível verificar
que o índice que apresentou maior crescimento é o de Educação, seguida por
Longevidade e por Renda.
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O IDH-M de Caieiras é considerado alto (IDH-M entre 0,700 e 0,799), tendo obtido a
classificação de 0,781 em 2010. A título de comparação, verifica-se que o IDH-M do
município está um pouco abaixo da média do Estado (0,783), mas acima da média do País
(0,727). Ocupa, ainda, a 119a posição dentre os municípios brasileiros. Em Caieiras, a
dimensão Longevidade possui o índice mais alto (0,861), seguida de Educação (0,749) e
de Renda (0,740). Assim como no município de São Paulo, a dimensão que teve o maior
crescimento absoluto no período entre os anos 2000 e 2010 foi Educação, seguida por
Longevidade e Renda.
Os QUADROS 7.4.2.2.2-1 e 7.4.2.2.2-2, apresentados na sequência, apresentam a
evolução do IDH-M dos municípios nas últimas décadas, assim como a evolução de cada
um dos 3 índices que compõem o IDH. Nota-se que embora o município de São Paulo
tenha historicamente um IDH-M mais alto do que o município de Caieirias, ao analisar os
índices separadamente é possível verificar que em 2010 Caieiras apresenta valores mais
altos para Longevidade e Educação.
QUADRO 7.4.2.2.2-1
EVOLUÇÃO DO IDH-M NOS MUNICÍPIOS DA AII, NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO
BRASIL, NOS ANOS 1991, 2000 E 2010
IDHM
1991

2000

2010

São Paulo

0,626

0,733

0,805

Caieiras

0,545

0,687

0,781

Estado

0,578

0,702

0,783

País

0,493

0,612

0,727

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 1991, 2000 e 2010.

QUADRO 7.4.2.2.2-2
EVOLUÇÃO DAS DIMENSÕES RENDA, LONGEVIDADE E ESCOLARIDADE NOS
MUNICÍPIOS DA AII (1991, 2000 E 2010)
Renda

Longevidade

Educação

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

São Paulo

0,784

0,807

0,843

0,742

0,796

0,855

0,421

0,614

0,725

Caieiras

0,685

0,706

0,740

0,717

0,811

0,861

0,330

0,567

0,749

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 1991, 2000 e 2010.

É possível fazer uma análise de cada um dos indicadores que formam os componentes do
IDH-M (QUADRO 7.4.2.2.2-3). Verifica-se que para ambos os municípios as maiores
defasagens no que se refere ao componente Educação se dá entre a população entre 18 e
20 anos com ensino médio completo (apenas 62,86% em Caieiras e 50,51% em São Paulo
completaram); como também entre os que tem 18 anos ou mais com ensino fundamental
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completo (64,44% da população em Caieiras e 67,68% em São Paulo). Os dados
referentes às crianças entre 5 e 13 anos apresentam menos defasafem. A expectativa de
vida ao nascer para ambos os municípios é de 76 anos.
A maior diferença, entretanto, refere-se à renda média per capita dos municípios em
questão. Caieiras tem uma renda média de R$800,15, o que é quase a metade da renda
per capita do município de São Paulo, de R$1.516,21. Esse indicador pode suscitar
informações sobre a capacidade dos indivíduos de garantir um padrão de vida capaz de
assegurar suas necessidades básicas, como água, alimento e moradia.
QUADRO 7.4.2.2.2-3
COMPONENTES DO IDH-M PARA OS MUNICÍPIOS DA AII (2010)
Parâmetro

Caieiras

São Paulo

População de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo (%)

64,44

67,68

População de 5 a 6 anos frequentando a escola (%)

95,37

93,01

87,04

87,50

População de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo (%)

78,11

68,92

População de 18 a 20 anos com ensino médio completo (%)

62,86

50,51

76,68

76,30

800,15

1.516,21

IDH-M Educação

População de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental (%)

IDH-M Longevidade
Esperança de vida ao nascer (em anos)
IDH-M Renda
Renda per capita (em R$)
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2010.

Por fim, é importante destacar que o IDH-M, na condição de indicador síntese que
congrega diversas variáveis em um único índice, explicita as deficiências e potencialidades
dos municípios. Portanto, destaca-se que São Paulo supera as médias estadual e nacional
nos anos analisados e Caieiras, apesar de apresentar um índice abaixo da média do
Estado, possui um índice considerado alto e apresenta uma evolução no período
analisado, se aproximando bastante da média do Estado em 2010. Vale destacar que o
Estado de São Paulo possui o 2º maior IDH dentre as 27 unidades federativas brasileiras.
O maior IDH é do Distrito Federal.
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) é outro um indicador utilizado para
calcular as condições de vida dos municípios do Estado. Criado a partir de uma parceria
entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e a Fundação Seade, o
índice, inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), tem como objetivo avaliar a
qualidade de vida nos municípios paulistas. Os indicadores sintetizam a situação dos
municípios no que diz respeito à riqueza, escolaridade e longevidade. A combinação gera
uma classificação dos municípios em um de cinco grupos.
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A dimensão riqueza municipal é composta por quatro variáveis, quais sejam: consumo
anual de energia elétrica por ligações residenciais; consumo de energia elétrica na
agricultura, no comércio e nos serviços por ligações; valor adicionado fiscal per capita; e
remuneração média dos empregados com carteira assinada e do setor público.
O indicador de longevidade é formado pela combinação de quatro taxas de mortalidade
específicas a determinadas faixas etárias: mortalidade perinatal; infantil; de pessoas de 15
a 39 anos; e de pessoas de 60 a 69 anos.
O indicador de escolaridade é composto pela combinação de quatro variáveis, sendo elas:
média da proporção de alunos da rede pública que atingiram o nível adequado nas provas
de português e matemática (5º ano do ensino fundamental); média da proporção de alunos
da rede pública que atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática (9º
ano do ensino fundamental); taxa de distorção idade-série no ensino médio − este
indicador dimensiona o atraso escolar relativo ao fluxo tanto no Ensino Médio quanto no
Ensino Fundamental; taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos − este indicador
reflete o esforço municipal em busca do acesso universal à educação infantil.
O QUADRO 7.4.2.2.2-4 apresenta os resultados que os municípios da AII obtiveram no
IPRS, e a média do Estado, para comparação. Verifica-se que São Paulo e Caieiras
possuem índices que classificam a dimensão de riqueza como alta (40 e mais). Quanto à
dimensão longevidade, ambos os municípios também estão na categoria alta (69 e mais).
A dimensão escolaridade, entretanto, apresenta resultados mais baixos; o município de
São Paulo apresentou um desenvolvimento considerado baixo (até 49), enquanto Caieiras
apresentou um resultado médio (entre 50 e 53).
Em suma, São Paulo apresenta uma alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade,
estando, portanto, classificado no grupo 2, “Municípios que, embora com níveis de riqueza
elevados, não são capazes de atingir bons indicadores sociais”. Caieiras, por outro lado,
apresenta alta riqueza, alta longevidade e escolaridade média, possuindo, portanto, uma
classificação mais elevada, no grupo 1, “municípios com nível elevado de riqueza e bons
níveis nos indicadores sociais”.
QUADRO 7.4.2.2.2-4
ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA OS MUNICÍPIOS
DA AII E ESTADO DE SÃO PAULO (2010)
IPRS - Dimensão

São Paulo

Caieiras

Estado

Dimensão Riqueza

49

40

45

Dimensão Longevidade

71

69

69

Dimensão Escolaridade

43

53

48

IPRS

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS.
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Em complemento ao Índice Paulista de Responsabilidade Social, a Fundação Seade criou
o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, indicador que oferece uma perspectiva
mais detalhada das condições de vida dentro dos municípios, oferecendo também uma
espacialização das áreas com segmentos sociais mais vulneráveis à pobreza e
explicitando as desigualdade existentes. O índice parte da combinação de dimensões
socioeconômicas e demográficas, classificando os setores censitários definidos pelo IBGE
dentro de grupos de vulnerabilidade social.
O índice tem como base o questionário do universo do Censo Demográfico, faz uma
seleção de variáveis ligadas ao conceito de vulnerabilidade e pobreza, de modo a
classificar os setores censitários com pelo menos 50 domicílios particulares permanentes
dentre sete grupos de vulnerabilidade social, quais sejam:








Grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade;
Grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa;
Grupo 3 – vulnerabilidade baixa;
Grupo 4 – vulnerabilidade média;
Grupo 5 – vulnerabilidade alta,
Grupo 6 – vulnerabilidade muito alta,
Grupo 7 –rurais de alta ou muito alta vulnerabilidade.

O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta) engloba apenas setores censitários classificados no
Censo Demográfico como aglomerados subnormais com concentração de população
jovem e de baixa renda. Os setores censitários rurais de baixa renda e com pelo menos 50
domicílios particulares foram classificados no Grupo 7. Este grupo foi criado, pois a forma
de ocupação territorial nesses setores é bastante distinta dos setores urbanos, implicando
assim em políticas públicas distintas.8
As variáveis socioeconômicas componentes do IPVS são: renda domiciliar per capita;
rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio; % de domicílios com renda
domiciliar per capita até ½ SM; % de domicílios com renda domiciliar per capita até ¼ SM;
% de pessoas responsáveis pelo domicílio alfabetizadas.
A dimensão demográfica é composta pelos seguintes indicadores: % de pessoas
responsáveis pelo domicílio de 10 a 29 anos; % de mulheres responsáveis de 10 a 29
anos; idade média das pessoas responsáveis; % de crianças de 0 a 5 anos de idade.
O QUADRO 7.4.2.2.2-5 apresenta o resultado da análise do IPVS para os municípios de
São Paulo e Caieiras, assim como para o Estado, a título de comparação. A FIGURA
7.4.2.2.2-5 expressa graficamente esses mesmos dados, permitindo uma comparação
mais visual das informações.

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS Versão 2010. Fundação Seade. SP 2013. Disponível em:
http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf Acesso em 16/06/15.
8
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QUADRO 7.4.2.2.2-5
ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (2010) - % DE DOMICÍLIOS DE
ACORDO COM OS GRUPOS DE VULNERABILIDADE
IPVS

Caieiras

São Paulo

Estado

Baixíssima

0,6

13,3

6,1

Muito baixa

39,6

39,5

40,1

Baixa

25,1

17,2

18,0

Média (urbanos)

20,1

13,6

19,2

Alta (urbanos)

11,1

8,9

11,1

Muito Alta

2,5

7,5

4,4

Alta (rurais)

0,9

0,0

1,0

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010; Fundação Seade.

FIGURA 7.4.2.2.2-1
ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (2010) - % DE DOMICÍLIOS DE
ACORDO COM OS GRUPOS DE VULNERABILIDADE

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010; Fundação Seade.

Verifica-se que o município de São Paulo possui uma porcentagem relativamente alta
(13,3%) de domicílios classificados com baixíssima vulnerabilidade. Caieiras, por outro
lado, possui poucos domicílios nessa situação (0,6%). Em todas as localidades é possível
verificar que a porcentagem mais alta de domicílios (aproximadamente 40%) está
classificada no grupo 2, com vulnerabilidade muito baixa. No outro extremo, considerando
os domicílios com vulnerabilidade muito alta, observa-se que o município de São Paulo
possui 7,5% dos domicílios nesta condição, enquanto Caieiras possui 2,5% e no estado a
média é de 4,4%.
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A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador de saúde que mede a quantidade
de crianças que morrem no primeiro ano de vida, por cada mil crianças nascidas, durante o
período de um ano. O QUADRO 7.4.2.2.2-6 apresenta os dados para os municípios de
São Paulo e Caieiras, assim como a média do estado, para o ano de 2013. É possível
verificar que o município de São Paulo apresenta a menor taxa de mortalidade dentre as
localidades (11,04), seguida pelo Estado (11,47). Caieiras tem a maior taxa de mortalidade
infantil, chegando a 15,31 por mil nascidos vivos. Entretanto, os dados demonstram que
todas as localidades apresentadas atingiram as metas dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar
abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
QUADRO 7.4.2.2.2-6
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (2013)
Localidade

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)

Caieiras

15,31

São Paulo

11,04

Estado

11,47

Fonte: Fundação Seade, 2013.

Outro indicador de saúde é o número de leitos hospitalares por mil habitantes (QUADRO
7.4.2.2.2-7). Na região metropolitana de São Paulo, que inclui ambos os municípios de São
Paulo e de Caieiras, consta-se que em 2012 havia um total de 1,96 leitos hospitalares por
mil habitantes. Considerando apenas os leitos públicos, há 0,78 leitos por mil habitantes.
Considerando apenas a capital, havia naquele ano 2,38 leitos por mil habitantes, sendo
0,94 leitos públicos por mil habitantes.
QUADRO 7.4.2.2.2-7
NÚMERO DE LEITOS POR MIL HABITANTES (2012)
Localidade

Leitos p/1.000 hab

Leitos públicos p/1.000 hab

RM de São Paulo

2,08

0,87

São Paulo (capital)

2,52

0,96

Fonte: Ministério da Saúde/SAS - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Quanto à educação, a taxa de analfabetismo dos municípios que compõem a AII e do
Estado estão apresentadas no QUADRO 7.4.2.2.2-8, assim como a porcentagem da
população de 18 a 24 anos que tem no mínimo ensino médio completo. Observa-se que o
município de Caieiras (3,93%) tem uma taxa de analfabetismo superior à do município de
São Paulo (3,18%) para a população de 15 anos e mais. No entanto, possui uma maior
porcentagem (67,74%) de população entre 18 e 24 anos com pelo menos ensino médio
completo. O município de São Paulo tem a menor taxa de analfabetismo (3,18%) dentre as
três localidades, mas também tem a menor porcentagem de população entre 18 e 24 anos
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com no mínimo ensino médio completo. Conclui-se que para o município as maiores
defasagens remetem a níveis de escolaridade mais altas.
QUADRO 7.4.2.2.2-8
TAXA DE ANALFABETISMO E POPULAÇÃO COM PELO MENOS ENSINO MÉDIO
COMPLETO (2010)
Indicador
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e mais (%)
População de 18 a 24 Anos com pelo Menos Ensino Médio
Completo (%)

Caieiras

São Paulo

Estado

3,93

3,18

4,33

67,74

57,20

57,89

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo Demográfico 2010. Fundação Seade.

7.4.3

Área de Influência Direta

7.4.3.1

Histórico de Ocupação

7.4.3.1.1

Município de Caieiras

O desenvolvimento e ocupação do município de Caieiras foi bastante impulsionado pela
instalação da fábrica de papel Companhia Melhoramentos, em abril de 1890, nas terras
pertencentes ao coronel Antônio Proost Rodovalho, personagem importante para a história
do município, tendo sido responsável, junto a outros acionistas, pela criação, em 1877, da
Companhia Cantareira de Águas e Esgotos.
Rodovalho possuía uma fazenda na região da Serra da Cantareira – Fazenda Bonsucesso
- e tinha grande interesse no potencial da região. Inicialmente tinha na fazenda criação de
gado e produção vinícola, mas após análise da constituição mineral da área identificou o
potencial para a produção de cal e passa a instalar fornos (FOTO 7.4.3.1-1) para tanto
(CARVALHO, 2012, p.311). Estes fornos utilizados para a produção, chamados de
“caieiras”, deram nome à região.
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FOTO 7.4.3.1-1: Os fornos de cal de Caieiras (1877 a 1889)
Fonte: Melhoramentos, 2014

A produção de cal, inicialmente transportada até a estação ferroviária de Perus, era tão
volumosa que a companhia The São Paulo Railway Company Limited9 inaugurou em 1883
uma estação nas terras do coronel – a Estação Caieiras (FOTO 7.4.3.1-2) para facilitar o
escoamento da produção para São Paulo e para o porto de Santos. A ferrovia impulsionou
o desenvolvimento da região.
Em 1890 Rodovalho inicia a fabricação de papel industrial junto à empresa alemã
Gebruder Hemmer Neidenburg Pfalz, e no ano de 1897 adquire também a Cia
Melhoramentos de São Paulo.
Em 1912 começa a plantação de eucaliptos, para fornecer lenha para os fornos de cal e
cerâmica, e são construídas uma barragem e uma usina de energia elétrica para
movimentar a terceira máquina de papel, que entra em funcionamento em 1913. Nesse
mesmo ano, aos 75 anos, morre o Coronel Rodovalho (MELHORAMENTOS, 2014).
Com a Cia Melhoramentos foram realizadas melhorias no sistema ferroviário e nas
estações. Foi construído um novo ramal ferroviário, que seguiu transportando cal até o ano
de 1971. Em 1897 iniciam-se os projetos para a construção da estação definitiva de
Caieiras.

A “São Paulo Railway Company” (SPR) foi a primeira estrada de ferro construída em São Paulo, entre 1862 e 1867.
Tinha inicialmente como um de seus maiores acionistas o Barão de Mauá. Ligando Jundiaí a Santos, esteve em
funcionamento até a década de 1930. Em 1946 passou a pertencer à União sob o nome de E. F. Santos-Jundiaí (EFSJ),
na década de 1970, passou a ser responsabilidade da REFFSA, e em 1997 foi entregue à concessionária MRS.
9
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FOTO 7.4.3.1-2: A parada original de trens de Caieiras, 1890.
Fonte: Cem anos de Melhoramentos, Hernâni Donato, 1990 in GIESBRECHT, 2014.

Foram as iniciativas de Rodovalho que estimularam a vinda dos primeiros moradores de
Caieiras. Trabalhadores que se dedicavam à agricultura foram morar nas 180 residências
construídas na Cia. Melhoramentos, em um núcleo habitacional planejado para
trabalhadores.
No ano de 1931 foi criado o bairro de Cresciúma, que anos depois se tornou o município
de Caieiras. Ainda em 1938, o distrito pertencia ao município de Juqueri (atual Mairiporã),
e em novembro de 1944 foi transferido para Franco da Rocha. Em 1953, moradores da
região se mobilizaram em torno de uma comissão Pró-Emancipação com o objetivo de
criar o Município de Caieiras. Foi realizado um plebiscito, e em 14 de dezembro de 1958 o
município é oficialmente criado.
7.4.3.1.2

Região de Perus

A área onde atualmente está localizado o distrito de Perus, possuía, no século XVII,
fazendas com produção vinícola e de cereais. No final do século XVIII o bairro, que era
conhecido como “Ajuá-Perus”, é incorporado ao distrito da Freguesia do Ó (Associação
Cantareira, 2013).
A urbanização da região é impulsionada pela instalação em 1867 da Estação Perus (hoje
Santos-Jundiaí), sob responsabilidade da São Paulo Railway. Em 1914 é inaugurada
também a Estrada de Ferro Perus-Pirapora que, apesar do nome, nunca chegou até
Pirapora do Bom Jesus. No entorno do bairro destacam-se também a Cia Melhoramentos,
localizada em Caieiras, e o Hospital Psiquiátrico do Juquery e sua Fazenda.
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Em 1926 é instalada a Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus (FOTOS
7.4.3.1.2-1 e 7.4.3.1.2-2), que assumiu uma posição de destaque na economia nacional e
marca profundamente a história do distrito. A Estrada de Ferro Perus-Pirapora, que
transportava principalmente a produção de cal da região, em 1926 passa a servir também
o complexo minerador e industrial da companhia de cimento. A Cia. de Cimento Portland
atraiu muitos operários para a região, contribuindo assim para o crescimento populacional
da área.
“Os trabalhadores vinham de diferentes regiões de São Paulo (Água
Branca, Lapa, Pirituba, Jaraguá), como também de vários estados
brasileiros (Bahia, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro),
além de trabalhadores estrangeiros (provenientes da Itália, Portugal,
Hungria, Alemanha, Espanha, Argentina, Iuguslávia, Rússia, Inglaterra,
EUA). A presença de estrangeiros, nos primeiros anos da companhia,
justificava-se em função da necessidade de trabalhadores especializados
em determinadas funções. ” (Paoli, 1992 apud. Ansara, 2009, p.244)

FOTO 7.4.3.1.2-1: Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus em 1977
Fonte: Acervo sindicato dos trabalhadores da indústria do cimento C.G. SP
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FOTO 7.4.3.1.2-2: Saco de Cimento Portland Perus
Fonte: http://comerciodeperus.com

São formadas diversas vilas na região, em especial vilas operárias, habitadas pelos
trabalhadores da fábrica. Como era comum à época, a empresa oferecia aos seus
operários moradias com infraestrutura a preços simbólicos (Ansara, 2009). Não havia uma
legislação específica que garantia o direito dos trabalhadores, existiam apenas decretos
esparsos que regulavam alguns aspectos do trabalho. Assim, no ano de 1933 forma-se o
Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias de Cal, Cimento e Gesso. O bairro é marcado
por fortes disputas operárias, reivindicações e greves, sendo que a primeira greve ocorre
em 1946 e uma das mais famosas em 1958, com duração de 46 dias (FOTO 7.4.3.1.2-3).
O movimento grevista perdurou inclusive por sete anos da ditadura militar no Brasil (19621969). Essas lutas, conhecidas como Greves dos Queixadas, em referência aos porcos do
mato que se reúnem em manada ao sinal de perigo, marcaram a história do bairro.

FOTO 7.4.3.1.2-3: Protesto dos funcionários em 1958
Fonte: Acervo sindicato dos trabalhadores da indústria do CIMENTO C.G. SP
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Perus torna-se distrito em 21 de setembro de 1934, mas a luz elétrica chega somente em
1954. Até então, só havia energia disponível para o funcionamento da Fábrica de Cimento
Portland.
Em 1986 a Portland terminou suas atividades, e a Estrada de Ferro Perus-Pirapora em
1983. A comunidade local hoje luta pela construção de uma universidade pública no
terreno que abriga as ruínas da antiga fábrica. O local, entretanto, é alvo de disputa de
diferentes projetos10.
Com o encerramento das atividades da Portland, o bairro deixa de ser um local prejudicado
pelas emissões de poeira das fábricas. Ainda, na década de 1980 inicia-se uma grande
aceleração no crescimento urbano, que se intensifica na década seguinte. Pereira (2005)
explicita que dentre os fatores que incentivam a ocupação das áreas mais distantes de
uma cidade já consolidada, destacam-se a especulação imobiliária – que expulsa os
moradores de áreas mais centrais, a implantação de indústrias ao longo das ferrovias, o
valor acessível do terreno e a facilidade de acesso ao transporte ferroviário.
A Ferrovia São Paulo Railway, que após 1994 passou a ser denominada Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, funciona como um dos principais meios de transporte
coletivo utilizados pelos moradores de Perus em direção ao centro e aos municípios
vizinhos.
7.4.3.2

Ordenamento Territorial

Para a análise do ordenamento territorial da AID e ADA serão apresentados os principais
pontos dos instrumentos que regem o território em questão, sendo estes o Plano Diretor
Estratégico de São Paulo e o Plano Diretor Participativo, de Caieiras. Em seguida será
analisado o efetivo uso e ocupação do solo, com a definição e caracterização dos grupos e
classes identificados, além da área, localização e padrões verificados.
O Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, aprovado no segundo semestre de 2014,
define orientações e direcionamentos para a política urbana na cidade, para os próximos
16 anos. O PDE é um importante instrumento que busca melhorar as condições de vida da
população da grande metrópole paulista, tentando reverter a lógica imperante que vem
reproduzindo contrastes sociais e territoriais na cidade.
O PDE considera cinco dimensões como estratégia para ordenar o território: social,
ambiental, imobiliária, econômica e cultural. Estas se estruturam no território a partir das
macrozonas, macroáreas, rede de estruturação e transformação urbana, macroárea de
estruturação metropolitana, rede estrutural de transporte coletivo, rede hídrica e ambiental
e rede de estruturação local.

10

http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/77/a-licao-dos-queixadas
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O município foi dividido em duas macrozonas, a Macrozona de Proteção e Recuperação
Ambiental (zona rural) e a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (zona
urbana), e essas foram subdivididas em macroáreas. A FIGURA 7.4.3.2-1, apresenta o
macrozoneamento da AID e ADA.
FIGURA 7.4.3.2-1
MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fonte: Elaboração Tetra Tech, com base em informações disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo,
2014.
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A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, considera as parcelas do território
voltadas para recuperação e preservação de mananciais e da biodiversidade, bem como,
as características geológicas e geotécnicas, ou seja, diz respeito a uma parcela
ambientalmente frágil, que possui grande importância no contexto regional e urbano.
Observa-se que 99,6% da ADA está dentro desta macrozona. Tal macrozona, é
subdividida em 4 (quatro) macroáreas: Macroárea de Redução da Vulnerabilidade e
Recuperação Ambiental, Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental,
Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável e Macroárea de Preservação de
Ecossistemas Naturais, que podem ser observadas na FIGURA 7.4.3.2-2.
Já a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, possui grande diversidade de
tipologias de uso e ocupação do solo, com padrões diferenciados de urbanização.
Percebe-se que essa área da cidade já está completamente ocupada com atividades
urbanas, e dessa forma, é apontada como a área adequada para novas ocupações. Essa
Macrozona é subdividida em (4) quatro macroáreas, que podem ser observadas na
FIGURA 7.4.3.2-2, sendo elas, Macroárea de Estruturação Metropolitana, Macroárea de
Urbanização Consolidada, Macroárea de Qualificação da Urbanização e Macroárea de
Redução da Vulnerabilidade Urbana. Está destacada a região do município que compõe a
AID.
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FIGURA 7.4.3.2-2
MACROÁREAS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO

Fonte: Elaboração Tetra Tech, com base em informações disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo,
2014.

A parcela da AID pertencente ao Município de São Paulo, está inserida nas duas
Macrozonas existentes. Na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental (MPRA), a
AID engloba a Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental. Já na
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (MEQU), a AID engloba as Macroáreas
de Redução da Vulnerabilidade Urbana e a Macroárea de Estruturação Metropolitana,
como pode ser observado na FIGURA 7.4.3.2-2.
Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental corresponde a áreas da cidade
que não foram completamente ocupadas, e que possuem uma diversidade de usos
distintos, com ocupação predominantemente horizontal. São áreas dedicadas ao
reflorestamento, bem como exploração mineral e atividades industriais, além do uso
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residencial. Entre os objetivos dessa macroárea destacam-se: “recuperação das áreas
mineradas e degradadas suscetíveis a processos erosivos minimizando a ocorrência da
poluição difusa”, e “manutenção e incentivo das atividades minerárias e usos correlatos,
assegurando a condição rural dos imóveis”. Verifica-se que 99,6% da ADA está localizada
dentro dessa macroárea. Em relação à AID, observa-se que a macroárea está localizada
no extremo norte e, principalmente, nas parcelas leste e sul da AID, onde se encontram as
mineradoras.
A Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana, engloba as áreas localizadas nas
periferias das áreas urbanizadas do município, que possuem grandes necessidades de
melhorias, pela existência de assentamentos precários, ocupações irregulares, falta de
oferta de serviços, equipamentos públicos e infraestrutura. A população dessa macroárea
é predominantemente de baixa renda e possui altos índices de vulnerabilidade social. Os
objetivos dessa macroárea são principalmente voltados para a melhoria das condições
urbanas, incentivando a consolidação da área, a promoção da urbanização e a
regularização fundiária. Na AID essas áreas correspondem principalmente aos bairros no
distrito de Perus, como é o caso do Jardim Adelfiore, Jardim São Paulo, Vila Flamengo,
assim como parcelas da Vila Caiuba, Vila Fanton e Vila Malvina.
A Macroárea de Estruturação Metropolitana, que está sobre os eixos Noroeste, Nordeste e
Sudeste da AID, onde estão localizadas as principais vias estruturais, como a Avenida
Raimundo Pereira de Magalhães e Rodoanel Mario Covas. Também pega uma pequena
porcentagem (0,4%) da ADA em sua porção sudoeste. As áreas definidas nessa
macroárea foram identificadas como locais que estão passando por um processo de
alteração do padrão de uso e ocupação e possuem grande potencial para desenvolvimento
econômico, vinculado principalmente ao setor industrial e criativo, com previsão para
criação de novas oportunidades de emprego. Nesse sentido, os principais objetivos são
voltados para implantação de atividades não residenciais que possam gerar novos
empregos e equilibrar a demanda a fim de diminuir os deslocamentos na cidade, a partir da
redefinição dos parâmetros urbanísticos. Além disso, existem também diretrizes para
melhoria das condições no sistema de transporte coletivo, da infraestrutura urbana e dos
assentamentos precários, promovendo o melhor aproveitamento da terra.
O macrozoneamento do município de Caieiras é um pouco mais simplificado, está definido
na Lei de uso e ocupação do solo nº 4.538, de 23 de março de 2012. Conforme a lei, o
Município é dividido em apenas três macrozonas, sendo elas: Macrozona de Expansão
Urbana, Macrozona de Consolidação Urbana e Macrozona de Proteção Ambiental e
Recursos Hídricos. A FIGURA 7.4.3.2-3 apresenta a localização das macrozonas e
destaca a região do município que compõe a AID. A parcela da AID do município de
Caieiras, está sobre duas das macrozonas, sendo que a maior parcela está sobre a
Macrozona de Consolidação Urbana e o remanescente está sobre a Macrozona de
Proteção Ambienal e Recursos Hídricos.

7.4-34

50101-EV-RT003-0

FIGURA 7.4.3.2-3
MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

Fonte: Plano Diretor Participativo 2011. Prefeitura Municipal de Caieiras, Imprensa Oficial. Ano IV – Edição
Número 116. 08 de junho de 2012

A Macrozona de Consolidação Urbana (MCU) incorpora os principais núcleos urbanos e a
área central do município. Ela incorpora as áreas urbanizadas dispersas no território e tem
como principal objetivo incentivar a ocupação dos vazios urbanos entre estes núcleos
urbanizados, direcionando a expansão urbana da melhor forma e promovendo o
adensamento controlado. Já a Macrozona de Proteção Ambiental e Recursos Hídricos
(MPARH) é voltada para a conservação e proteção dos ecossistemas e dos recursos
hídricos, principalmente por se tratar da área entre o Parque Estadual do Juquery e Parque
Estadual da Cantareira, inclusive com uma parte do Parque Estadual da Canteira inserido
no município de Caieiras. Assim sendo, os objetivos são voltados para proteção e controle
do território, pensando principalmente em um uso sustentável e no incentivo ao turismo,
além de corredores ambientais, com o intuito de criar uma conexão entre as unidades de
conservação.
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7.4.3.2.1

Uso e Ocupação do Solo

O levantamento do uso e ocupação do solo tem como objetivo possibilitar a melhor
visualização do espaço e suas diferentes tipologias de usos. Esses usos são o resultado
da combinação entre elementos naturais e antrópicos.
O mapeamento do uso do solo permite a compreensão da distribuição espacial das
atividades antrópicas e da cobertura vegetal ocorrentes nas áreas de influência do
empreendimento, possibilitando o estabelecimento de inter-relações entre as formas de
ocupação e a intensidade dos processos modificadores da paisagem.
Para o mapeamento do Uso do Solo foram utilizados os seguintes materiais:





Imagens aéreas obtidas no GOOGLE EARTH-PRO, com data de 19/ABR/2015;
Bases vetoriais e raster do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Mapa Digital da Cidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Paulo
e Plano Diretor Municipal de São Paulo;
Software ArcGIS 10.1.

O desenvolvimento do trabalho foi efetuado de acordo seguintes etapas:
 Aquisição de base cartográfica de referência;

Aquisição de imagens digitais

Classificação das imagens de satélite por fotointerpretação e visita a campo;

Quantificação das classes de uso do solo.
A classificação supervisionada é uma técnica através da qual é possível, a partir de
padrões e objetos homogêneos, mapear as áreas da superfície que apresentem um
mesmo padrão. Neste procedimento são determinadas amostras de tipologias (verificação
em campo), que posteriormente são utilizadas pelo software (ArcGIS) para reconhecimento
do restante das imagens.
Em seguida, foi realizada uma varredura pela área mapeada, com a finalidade de validar
os resultados obtidos, confirmando a classificação, bem como alterando eventuais áreas
onde houve equívoco no processamento. Estes levantamentos de campo ocorreram nos
dias 28/07/2015 e 14/08/2015.
A partir do mapeamento realizado, foram identificadas 8 classes de uso e ocupação do
solo, reunidas em 4 grupos, classificadas de acordo com o Manual Técnico de Uso da
Terra (IBGE, 2013), levando-se em conta as especificidades de cada tipologia. Estas
tipologias são entendidas como unidades de mapeamento, que representam superfícies
consideradas homogêneas, claramente distinguíveis das demais unidades em seu entorno,
ou ainda, a combinação de áreas homogêneas que se repetem em determinado padrão.
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Para definição da classe de vegetação, foram utilizados o Manual Técnico da Vegetação
Brasileira (IBGE, 2012).
Os grupos e classes identificados neste mapeamento são os que seguem abaixo:
- Áreas Antrópicas
Área urbanizada
Mineração
Campo Antrópico
- Áreas Antrópicas Agrícolas
Cultura
Silvicultura
- Áreas de Vegetação Natural
Florestal
- Outras Áreas
Solo exposto
Lagoas
O mapeamento de Uso e Ocupação do solo no âmbito da AID, apresenta o contexto onde
está inserida a área do empreendimento previsto. A escala adotada permite analisar o
entorno com mais profundidade, demonstrando os processos territoriais existentes. O
Mapa de Uso e Ocupação do Solo está apresentado na FIGURA 7.4.3.2.1-1.
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A Área de Influência Direta delimitada para esse estudo compreende uma parte do
Município de São Paulo nos distritos de Perus e Jaraguá e uma parte do Município de
Caieiras. Essa área possui muitos usos conflitantes que convivem em um pequeno
território - observam-se áreas residenciais consolidadas, áreas de mineração, áreas de
vegetação natural, entre outros.
A AID possui uma grande área de mineração concentrada principalmente na porção
sudeste, isolada das áreas residenciais principalmente pelo sistema viário, como o
Rodoanel Mario Covas e Av. Raimundo Pereira de Magalhães. A principal área de
vegetação natural da AID também está no entorno da Mineração, sendo que há uma
conexão com o Parque Estadual da Cantareira, com características de mata preservada.
Entretanto essas duas tipologias, mineração e vegetação natural, conjuntamente criam um
isolamento do uso residencial com o restante da cidade.
As áreas residenciais na AID localizadas em São Paulo e Caieiras estão isoladas do
restante da cidade e possuem dinâmicas próprias, fato inclusive constatado por meio da
percepção da população. Cada um dos núcleos possui seu próprio centro comercial
estruturado, e um sistema de transporte coletivo independente, além de características
próprias que são reflexo do seu processo histórico de ocupação.
Esta região também possui muitas áreas que ainda não foram parceladas com uso
tipicamente urbano, mas que também não possuem uma outra destinação. Ainda assim,
não devem ter sua ocupação incentivada, pois a região ainda não possui infraestrutura
urbana suficiente para aumentar a demanda.
As classes de uso mapeadas estão descritas no QUADRO 7.4.3.2.1-1 juntamente com a
área quantificada.
QUADRO 7.4.3.2.1-1
CLASSES DE USO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
Grupo

Áreas Antrópicas

Áreas Antrópicas Agrícolas
Áreas de Vegetação Natural
Outras Áreas

Classe

Área (ha)

%

Áreas Urbanizadas

394,09

28,06

Mineração

246,44

17,55

Campo Antrópico

248,26

17,67

Cultura

5,04

0,36

Silvicultura

51,79

3,69

Florestal

365,65

26,03

Solo exposto

84,71

6,03

Lagoas

8,62

0,61

1.404,60

100,00%

Total
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 Áreas Antrópicas
Área Urbanizada
São áreas antropizadas de uso intensivo, com loteamentos, parcelamentos urbanos e
edificações, incluindo também as estruturas do sistema viário. Essas áreas caracterizamse por superfícies não agrícolas, que possuem usos residenciais, industriais, comerciais e
de serviços.
Correspondem a 28% do território pertencente à AID, sendo a maior área dentre as
classes identificadas. Estas áreas incluem os bairros Vila Hungaresa, Vila Malvina, Vila
Caiuba, Jardim Adelfiore, Jardim São Paulo, CDHU Perus, COHAB Perus, Vila Santa Cruz
ou Morro do Rafa e Sítio Botuquara, localizados nos distritos de Perus e Jaraguá em São
Paulo; e os bairros Jardim das Laranjeiras, Sítio Aparecida e ocupação Maria do Mato no
município de Caieiras.
As áreas urbanizadas localizadas na porção oeste e nordeste da AID, são
predominantemente residenciais, sendo que a maioria das casas são de médio e baixo
padrão e há algumas áreas de assentamentos precários e conjuntos habitacionais como
COHAB e CDHU. O traçado urbano foi definido espontaneamente e em geral acompanha
as curvas de nível, tornando as quadras maiores, com grandes declives e sem um formato
padrão. Foram identificadas pelo IPT algumas áreas consideradas de risco de
escorregamento e em alguns locais são utilizadas escadarias para conectar o tecido
urbano (FOTOS 7.4.3.2.1-1 a 7.4.3.2.1-4).

FOTO 7.4.3.2.1-1: Padrão de uso residencial

FOTO 7.4.3.2.1-2: Padrão de uso residencial

em Perus

em Caieiras

7.4-40

50101-EV-RT003-0

FOTO 7.4.3.2.1-3: Uso residencial na Vila

FOTO 7.4.3.2.1-4: Uso Residencial no Bairro

Santa Cruz

Botuquara

Além dessas áreas urbanizadas predominantes, também existem outras duas áreas
urbanizadas de uso residencial na AID, isoladas dos núcleos urbanizados principais, são
elas: parte da área urbana no bairro Botuquara e uma parte do Sítio Aparecida em
Caieiras. Ambas seguem um mesmo padrão residencial dos outros núcleos, porém não
possuem comércio. De acordo com informações levantadas em campo, atualmente o
bairro Botuquara, próximo da área onde será implantada o novo trecho do Rodoanel, está
sofrendo impactos pela obra do anel viário e não recebe transporte coletivo de nenhum
tipo, devido à dificuldade de acesso.
Os equipamentos urbanos estão principalmente localizados junto às áreas urbanizadas da
AID, como demonstra a FIGURA 7.4.3.2.1-2. Os equipamentos de educação são em maior
número e estão dispersos em todo o território. Já os de saúde estão em menor número
que o necessário, de acordo com os moradores e lideranças entrevistados, e estão
concentrados próximos das avenidas principais. Os equipamentos de lazer, no entanto,
são escassos e sobretudo estão localizados fora da AID.
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O comércio mais estruturado da região, como restaurantes, postos de gasolina e
supermercados de grandes redes, está concentrado especialmente nas vias de maior
importância, sendo elas, Avenida Fiorelli Pecicaco, Avenida Raimundo Pereira de
Magalhães, na região da Vila santa Cruz, e Avenida Paulicéia, no bairro Laranjeiras, em
Caieiras (FOTOS 7.4.3.2.1-5 e 7.4.3.2.1-6). Contudo, existem ainda outros pontos
comerciais que estão espalhados em toda a área urbanizada, como padarias e pequenas
vendas.

FOTO 7.4.3.2.1-5: Comércio na Avenida Fiorelli

FOTO

7.4.3.2.1-6:

Pecicaco em São Paulo

Paulicéia, em Caieiras

Comércio

na

Avenida

Outro ponto de destaque na área é a região onde está localizada a estação Perus, da
CPTM. A estação de trem, além de ser o mais importante equipamento de transporte
coletivo, integrando a população de Perus com o restante da cidade, possui em seu
entorno outros equipamentos, como o CEU Perus, Universidade Metodista, coletivos
culturais e praça com comércio próximo (FOTO 7.4.3.2.1-7).
Na área urbanizada de Caieiras, mais precisamente na porção noroeste do bairro
Laranjeiras, também foi constatado a tipologia de uso industrial. Esta área é marcada
principalmente por industrias de pequeno porte, que estão concentradas em uma mesma
região, por vezes em condomínios industriais e podem ser avistadas da Avenida Paulicéia
(Foto 7.4.3.2.1-8).
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FOTO 7.4.3.2.1-7: Entorno da Estação de Trem

FOTO 7.4.3.2.1-8: Uso industrial em Caieiras

Perus

Mineração:
São áreas antropizadas de exploração ou extração mineral. Na AID foram identificadas
atividades minerárias de não metálicos, principalmente materiais de construção, como
areia, cascalho e brita.
O processo de mineração utilizado na região é por lavra a céu aberto. A área de
mineração, corresponde a 17,5% do território pertencente à AID e está concentrada na
porção sudeste, às margens do Rodoanel (FOTOS 7.4.3.2.1-9 e 7.4.3.2.1-10).

FOTO 7.4.3.2.1-9: Cava da Pedreira

FOTO 7.4.3.2.1-10: Área de Beneficiamento da
Pedreira

Além da Mineradora Embu S.A., foram identificadas outras 4 mineradoras na AID, sendo
elas: Ludice Mineração LTDA, Mineradora Renovatio Sociedade Limitada, Pedreiras
Basalto, do Grupo Estrutural, e Territorial do Grupo Agis. O principal produto das
mineradoras são a pedra britada em várias granulometrias, mas também há produção de
pó de pedra, brita com cimento (BGTC), concreto pobre rolado, macadame hidráulico,
entre outros voltados para construção civil.
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Campo Antrópico:
São áreas sem uso específico, antropizadas e não agrícolas, recobertas por vegetação de
gramíneas e herbáceas, além de indivíduos arbóreos isolados, sem formar fragmento ou
maciço florestal. Os espécimes vegetais podem ser tanto nativos quanto exóticos. Estas
áreas correspondem a 17,6% de todo o território da AID (FOTO 7.4.3.2.1-11).

FOTO 7.4.3.2.1-11: Vista de campo antrópico ao fundo.

Encontram-se dispersas em toda a AID, mas em especial às margens do sistema viário
principal (Rodovias e Estradas), no entorno das áreas de mineração e, principalmente, na
porção norte da AID encontra-se a área mais extensa desta tipologia, entre as áreas
urbanizadas de São Paulo e Caieiras.
Áreas Antrópicas Agrícolas:
Cultura
Encontram-se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes e
áreas comprovadamente agrícolas. Esta tipologia ocupa uma área muito pequena do
território, cerca de apenas 0,36% da AID.
No mapeamento realizado, tal tipologia foi identificada apenas ao norte da AID, dentro do
distrito de Perus. No entanto, trata-se de uma área quase imperceptível, composta,
basicamente, por fundos de lote de pequenas propriedades associadas à subsistência e
com praticamente nenhum emprego de tecnologia. As culturas, foram identificadas por foto
aérea como pomares, árvores frutíferas e hortas.
Silvicultura
São culturas ligadas a povoamentos florestais para fornecimento de matéria–prima no uso
industrial para produção de papel, celulosa e indústria madeireira. Trata-se da conservação
florestal que também acaba corroborando com a proteção e benfeitoria da paisagem. Este
sistema pode ser reflorestamentos ou agroflorestal.
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Na AID, esta tipologia corresponde a apenas 3,69%, estando este uso disperso no
território. Está muito vinculado ao entorno da área de Mineração, com o intuito de mitigar
os impactos utilizando a vegetação como cortina vegetal, gerando uma barreira acústica e
do ar (FOTOS 7.4.3.2.1-12 e 7.4.3.2.1-13).

FOTO 7.4.3.2.1-12: Silvicultura como barreira

FOTO 7.4.3.2.1-13: Silvicultura na borda das

entre a área de Mineração e Residencial

áreas de Mineração

Cabe destacar que apesar da área destinada a essa tipologia de uso na AID ser pequena,
a silvicultura é muito presente na paisagem que impera na região, que vai para além da
AID. Em Caieiras ela está vinculada ao terreno da Companhia Melhoramentos, pioneira na
produção de papel e celulose.
Áreas de vegetação natural
Florestal
Estas áreas e tipologias são melhor caracterizadas nos capítulos referentes ao meio
biótico, contudo, destaca-se que o uso florestal correspondente a 26,3% de toda a AID,
configurando o segundo uso predominante na AID depois das áreas urbanizadas. (Fotos
7.4.3.2.1-14 e 7.4.3.2.1-15) Trata-se de um conjunto de estruturas florestais, abrangendo
formações primárias em diversos estágios sucessivos, além de espécies exóticas e de
culturas arbóreas de grande porte.

FOTO

7.4.3.2.1-14:

Cobertura

Vegetal

localizada na AID

FOTO

7.4.3.2.1-15:

localizada na AID
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A principal área desta tipologia está concentrada na região leste da AID, e é praticamente
contínua ao Parque Estadual da Cantareira. Nas outras áreas, trata-se basicamente de
remanescentes florestais e estão, sobretudo, localizadas em meio às áreas de campo
antrópico, ou junto às áreas urbanizadas, como são os casos de praças ou pequenos
parques urbanos.
Outras Áreas
Solo Exposto
São áreas sem qualquer cobertura vegetal e que, em geral, estão sendo preparadas para o
cultivo ou são áreas em obras ou área que apresentem afloramentos rochosos.
Na AID esta tipologia perfaz 6,3% do território. Segundo levantamento de campo e análise
de foto aérea, foram identificadas como áreas taludadas sem uso específico e canteiro de
obras (FOTO 7.4.3.2.1-16).

FOTO 7.4.3.2.1-16: Foto aérea solo exposto (Google Earth, 2015)

Lagoas
São águas represadas ou corpos d’água naturalmente fechados. Também podem ser
considerados os reservatórios artificiais, entre outros. Na AID, as lagoas estão localizadas
junto da mineração ou próximo de áreas verdes. Corresponde a 0,61% de todo o território,
sendo a tipologia menos representativa em termos de área (FOTO 7.4.3.2.1-17).
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FOTO 7.4.3.2.1-17: Lagoa em área de mineração

A Área Diretamente Afetada (ADA) perfaz 22,28 hectares em área lindeira a atual cava da
Pedreira Juruaçu. Destaca-se que a totalidade da ADA está inserida em propriedade
particular, de domínio da empresa Embu S.A., de modo que não foram identificados
assentamentos humanos ou população residente na área.
Para mapeamento do uso do solo na Área Diretamente Afetada (ADA) foram realizados os
mesmos procedimentos metodológicos realizados no âmbito da AID e já apresentados
anteriormente. O mapa de Uso e Ocupação do Solo é apresentado na FIGURA 7.4.3.2.1-3
em sequência.
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FIGURA 7.4.3.2.1-3
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Conforme apresentado no QUADRO 7.4.3.2.1-2 e FIGURA 7.4.3.2.1-4 foram definidas 3
classes de uso para a ADA, sendo que para as classes Floresta Ombrófila Densa Montana
e Silvicultura com sub-bosque atribuiu-se ainda a classificação quanto ao estágio
sucessional.
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QUADRO 7.4.3.2.1-2
CLASSES DE USO NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (EM HECTARES E %)
Uso Solo ADA

Estagio

Hectares

%

Mineração

Áreas Antrópicas

4,63

20,77

Floresta Ombrófila Densa Montana

Inicial

0,41

1,83

Floresta Ombrófila Densa Montana

Médio

12,69

56,96

Silvicultura com sub-bosque

Inicial

1,01

4,55

Silvicultura com sub-bosque

Pioneiro

3,54

15,91

22,28

100,00

TOTAL

FIGURA 7.4.3.2.1-4
CLASSES DE USO NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (EM HECTARES)

A Floresta Ombrófila Densa Montana (FOTO 7.4.3.2.1-18 e 7.4.3.2.1-19) é a classe de uso
mais abundante na ADA, perfazendo 13,37 hectares ou 58,79% do total. Tal fragmento
encontra-se conectado a um grande maciço, em grande parte protegido pelo Parque
Estadual da Cantareira. Observa-se ainda áreas de silvicultura com sub-bosque (FOTO
7.4.3.2.1-20), que representam 4,56 hectares ou cerca de 20% do total da ADA. A
caracterização detalhada destas classes, bem como seus respectivos estágios
sucessionais, é apresentada no capítulo de vegetação integrante do diagnóstico do meio
biótico.
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FOTO 7.4.3.2.1-18: Floresta Ombrófila

FOTo

7.4.3.2.1-19:

Densa Montana

Densa Montana

Floresta

Ombrófila

FOTO 7.4.3.2.1-20: Áreas de silvicultura com cava ao fundo

Ressalta-se ainda a existência de áreas já antropizadas e impactadas pelas atividades
minerárias realizada nas adjacências. A classe mineração (FOTO 7.4.3.2.1-21 e 7.4.3.2.122) perfaz 4,63 hectares e representa 20,77% da ADA.

FOTO 7.4.3.2.1-21: Áreas alteradas pela

FOTO

atividade minerária

atividade minerária
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7.4.3.3

Trabalho e Renda

Para análise do trabalho e renda da região serão apresentados os principais e mais
relevantes dados disponíveis sobre a população residente, assim como caráter e
localização do comércio e serviço. Serão analisados indicadores de renda, por classes
salariais e por gênero, de desigualdade, de empregos, além de informações obtidas em
campo acerca do setor econômico terciário.
Os dados apresentados correspondem ao menor recorte territorial com informações oficiais
disponíveis, o que significa que podem aludir à AID, ao distrito de Perus ou à região da
subprefeitura de Perus, a depender do dado. Vale ressaltar que para uma compreensão
mais refinada dos dados apresentados é necessária uma análise combinada às tendências
demográficas e sociais da região, variáveis que incidem diretamente sob a realidade local.
O rendimento médio da população que reside na AID é de R$ 1.050,18, o que corresponde
a 206% do salário mínimo da época (ano de 2010). O rendimento médio da população da
AID é um pouco inferior ao valor referente ao Município de São Paulo (R$ 1.296,58), por
outro lado acima da média do Estado (R$ 987,08) e País (R$ 755,79).
Nota-se, entretanto, uma desigualdade de gênero na distribuição destes rendimentos,
conforme pode ser verificado na FIGURA 7.4.3.3-1. Na AID os homens recebem 38% a
mais do que as mulheres (2,35 e 1,70 salários mínimos, respectivamente). Já a renda per
capita média é R$ 626,38, para a AID. Comparando a porcentagem da população com 10
anos ou mais dentro das faixas de rendimento (QUADRO 7.4.3.3-1), verifica-se que a AID
possui uma alta porcentagem (40%) da população sem rendimento, muito acima das
médias dos municípios de São Paulo (35%) e Caieiras (11%), do Estado (35%) e País
(37%).
FIGURA 7.4.3.3-1
HOMENS E MULHERES COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO RENDA (2010)

Nota: Dados referentes aos 67 setores censitários que compõem a AID.
Fonte: Censo Demográfico, IBGE. 2010.
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QUADRO 7.4.3.3-1
PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO RENDA (%) – 2010

Faixa de Rendimento
Sem rendimento

AID

Caieiras

São Paulo

Estado

Brasil

40%

11%

35%

35%

37%

1%

2%

1%

2%

6%

Mais de ½ a 1 salário mínimo

13%

14%

11%

14%

21%

Mais de 1 a 2 salários mínimos

28%

32%

24%

25%

19%

Mais de 2 a 3 salários mínimos

9%

17%

9%

9%

6%

Mais de 3 a 5 salários mínimos

6%

14%

8%

7%

5%

Mais de 5 a 10 salários mínimos

2%

8%

7%

5%

4%

Mais de 10 salários mínimos

0%

2%

4%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

Até ½ salário mínimo

Total

Nota: Dados referentes aos 67 setores censitários que compõem a AID.
Fonte: Censo Demográfico, IBGE. 2010.

Destaca-se que a maior concentração da população da AID se encontra na faixa que não
possui rendimento, sendo que conforme pode ser observado na FIGURA 7.4.3.3-1, a
grande maioria das pessoas sem rendimento é composta por mulheres. Ainda, 28% da
população da AID recebe entre mais de 1 a 2 salários mínimos, e outros 13% recebem
entre mais de ½ a 1 salário mínimo. Uma porcentagem bastante baixa (2%) recebe entre
mais de 5 e 10 salários mínimos, e a porcentagem da população que recebe mais de 10
salários mínimos na AID não atinge 1%. Os dados apresentados acerca do rendimento da
população da AID apontam que o perfil da área é predominantemente de baixa renda.
Quanto aos responsáveis pelos domicílios, verifica-se que o rendimento médio é de R$
1.189,73, isto é, 2,33 vezes o salário mínimo da época (ano de 2010). Contudo, também
verifica-se uma desigualdade entre a renda média dos homens responsáveis (R$ 1.341,01)
e a das mulheres responsáveis (R$ 895,86), onde os homens recebem 50% a mais que as
mulheres.
O Coeficiente de Gini é um indicador que mede o grau da concentração da distribuição de
renda. O valor varia de zero, que representa perfeita igualdade, onde o rendimento
domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor, a um, que significa a
desigualdade máxima, onde apenas um indivíduo detém toda a renda. O QUADRO
7.4.3.3-2 apresenta o coeficiente de Gini para a região da Subprefeitura de Perus e
município de São Paulo para o ano de 2010. Verifica-se que a região de Perus possui uma
desigualdade bastante inferior à média do município. Isso significa que embora o
rendimento médio de Perus esteja abaixo da média do município, a região apresenta
menos discrepâncias salariais dentre os moradores, ou seja, a distribuição de renda é
menos desigual. O QUADRO 7.4.3.3-1 auxilia na compreensão desta informação,
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indicando, por exemplo, a inexistência de pessoas com renda superior a 10 salários
mínimos na AID.
QUADRO 7.4.3.3-2
COEFICIENTE DE GINI (2010)
Localidade

Fonte:

Coeficiente de Gini

Subprefeitura de Perus

0,45

São Paulo

0,62

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento

Urbano

(SMDU),

disponível

em:

<

http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.

A concentração do emprego formal mede a quantidade total de empregos deste tipo em
relação aos habitantes em idade ativa (15 anos ou mais). Quanto mais elevada for essa
proporção, mais empregos formais existem por habitante em idade ativa na região. O
QUADRO 7.4.3.3-3 apresenta a evolução desse indicador para o distrito de Perus e
município de São Paulo entre os anos de 2010 e 2012. Verifica-se que embora tenha
ocorrido um pequeno aumento no período avaliado, de 0,06 em 2010 para 0,07 em 2012, o
valor para o município continua extremamente baixo, indicando a informalidade da
economia local. A título de comparação, as médias do município de São Paulo eram 0,44
em 2010 e 0,48 em 2012.
QUADRO 7.4.3.3-3
CONCENTRAÇÃO DO EMPREGO FORMAL (2010-2012)
Localidade

2010

2012

Distrito de Perus

0,06

0,07

São Paulo

0,44

0,48

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU). Disponível em: < http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.

Os dados sobre a concentração de emprego formal em Perus indicam a existência de
trabalhos informais no distrito, confirmados de forma qualitativa nas observações
realizadas em campo.
Destaca-se também o caráter de bairro-dormitório do distrito, que por oferecer uma
facilidade de acesso ao transporte ferroviário e terrenos a preços mais acessíveis, abriga
uma parcela da população que se locomove diariamente a áreas mais centrais do
município para trabalhar. A FIGURA 7.4.3.3-2 apresenta o mapa do município de São
Paulo de acordo com a concentração de empregos formais por distrito, para o ano de
2012. Os distritos representados pela cor verde possuem um índice mais baixo de
empregos, conforme aumenta o índice a representação escurece até chegar no roxo, que
identifica os distritos com maiores índices de emprego formal em relação aos habitantes
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em idade ativa. Verifica-se que em linhas gerais as áreas centrais são as que concentram
os empregos formais, enquanto os distritos mais periféricos apresentam os índices mais
baixos, como é o caso de Perus.
FIGURA 7.4.3.3-2
CONCENTRAÇÃO DO EMPREGO FORMAL POR DISTRITO NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (2012)

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU). Disponível em: < http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.
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Para uma maior compreensão do caráter dos empregos existentes no distrito, foram
levantados dados em relação à aglomeração produtiva para o setor do comércio, o setor
de indústria de transformação e para o setor de serviços em Perus. Os dados
apresentados no QUADRO 7.4.3.3-4, referem-se à participação de cada um dos setores
no emprego local em relação à participação desse mesmo setor no município como um
todo, que atua como espaço base. Quando o indicador é igual à unidade (1), significa que
o peso do setor no local é igual ao peso do setor no município. Para o distrito de Perus,
verifica-se que a participação do setor de indústria de transformação é igual à do
município. O indicador acima de 1 significa que o setor tem mais peso no local que no
espaço base, caso do setor de comércio no distrito de Perus (2,07). Quanto ao setor de
serviços, é possível observar que sua participação em Perus (0,53) está abaixo da média
do município. Os dados apresentados a respeito da aglomeração produtiva por setor
indicam que, dentre os setores analisados, o comércio é o mais representativo no distrito.
QUADRO 7.4.3.3-4
AGLOMERAÇÃO PRODUTIVA POR SETOR (2012)
Localidade

Comércio

Indústria De Transformação

Serviços

Distrito de Perus

2,07

1,00

0,53

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano. Disponível em: < http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>

Quanto à localização destes comércios dentro da AID, verificou-se, em visita a campo, que
há uma grande concentração de comércios mais estruturados na Av. Comendador Fiorelli
Peccicacco. Destacam-se postos de gasolina (FOTOS 7.4.3.3-1 e 7.4.3.3-2),
supermercados (FOTOS 7.4.3.3-3 e 7.4.3.3-4), borracharias, drogarias, restaurantes e
lanchonetes. A avenida também concentra alguns serviços, como dentistas e cabeleireiros
(FOTO 7.4.3.3-5), de modo a se consolidar como referência local para os bairros
localizados no entorno próximo.

FOTOS

7.4.3.3-1

e

7.4.3.3-2:

Postos

de

FiorelliPeccicacco
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gasolina

localizados

na

Av.
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FOTOS 7.4.3.3-3 e 7.4.3.3-4: Supermercados localizados na Av. Comendador Fiorelli Peccicacco

FOTO 7.4.3.3-5: Dentista, cabeleireiro e drogaria localizados na Av. Comendador Fiorelli
Peccicacco

No interior dos bairros, os comércios e serviços são mais escassos, predominando o uso
residencial. Os existentes são predominantemente informais e menos estruturados,
voltados principalmente para atender necessidades mais imediatas dos moradores do
próprio bairro. Os bares, mercadinhos (FOTOS 7.4.3.3-6 a 7.4.3.3-12) e cabeleireiros são
os mais encontrados. Destaca-se que estes normalmente são caracterizados por serem
domicílios de uso misto (residencial e comercial).

FOTOS 7.4.3.3-6 e 7.4.3.3-7: Comércio e serviço no interior dos bairros
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FOTOS 7.4.3.3-8 e 7.4.3.3-9: Comércio no interior dos bairros

FOTOS 7.4.3.3-10 e 7.4.3.3-11: Informalidade do comércio no interior dos bairros

FOTO 7.4.3.3-12: Informalidade do comércio no interior dos bairros

Ao analisar a escala do distrito de Perus, nota-se que há um trecho em que os trilhos da
ferrovia da CPTM e o córrego Ribeirão Perus compartilham o mesmo traçado, de forma
paralela, e consequentemente impondo uma barreira a pedestres e veículos,
compartimentando o distrito. No trecho ao leste da Estação Perus, está localizada a AID. A
oeste, fora da AID, está o centro comercial do distrito, bem como a subprefeitura e a antiga
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Cia. Brasileira de Cimentos Portland Perus. Nessa área, com destaque à Av. Dr. Sylvio de
Campos e seu entorno, concentram-se os mais estruturados comércios e serviços do
bairro, como Agências bancárias e casas lotéricas (FOTOS 7.4.3.3-13 e 7.4.3.3-14), lojas e
serviços de grande porte e de grandes redes (FOTO 7.4.3.3-15 e 7.4.3.3-16), como Casas
Bahia, Boticário (FOTO 7.4.3.3-18) e Magazine Luiza (FOTO 7.4.3.3-17), bem como as
escolas de inglês das redes Wizard (FOTO 7.4.3.3-15) e CNA.

FOTOS 7.4.3.3-13 e 7.4.3.3-14: Banco e Lotérica na Av. Sylvio de Campos

FOTOS 7.4.3.3-15 e 7.4.3.3-16: Grandes redes localizadas na Av. Sylvio de Campos
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FOTOS 7.4.3.3-17 e 7.4.3.3-18: Grandes redes localizadas na Av. Sylvio de Campos
Diferentemente do que ocorre nas áreas mais centrais do município, a região de Perus não
conta com grandes Shopping Centers. Já em 2004, matéria da Folha de São Paulo
afirmava que na área que engloba os distritos de Anhanguera, Perus, Pirituba e São
Domingos o maior shopping tinha cerca de 30 lojas e nenhum cinema.11 Atualmente os
maiores shoppings da redondeza são o Tietê Plaza Shopping, localizado em Pirituba, e o
Shopping Metrô Tucuruvi, localizado na região do Tucuruvi ao lado da estação de Metrô
com o mesmo nome – ambos ficam a uma distância considerável da AID. Vale destacar,
entretanto, que está em construção (FOTOS 7.4.3.3-19 e 7.4.3.3-20) o Cantareira Norte
Shopping, em uma área de 75 mil m2. Localizado no bairro de Taipas, o shopping tem
como área de influência os distritos de Perus, Jaraguá, Brasilândia e Pirituba, além dos
municípios de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato12. Com previsão para
funcionamento ainda no segundo semestre de 2015, o shopping será o empreendimento
deste porte mais próximo da AID e do distrito de Perus, tendo potencial para influenciar a
dinâmica comercial da localidade.

FOTOS 7.4.3.3-19 e 7.4.3.3-20: Cantareira Norte Shopping, em construção, próximo ao distrito de
Perus.

11

Visitar um shopping é passeio raro: Perus/ Pirituba. Matéria publicada na Folha de São Paulo em 25 de Janeiro de
2004. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj2501200428.htm Acesso em: 03/08/2015.
12 Informações disponibilizadas no site do empreendimento. Disponível em: http://cantareiranorteshopping.com.br/ .
Acesso em 03/08/2015.
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7.4.3.4

Demografia

A AID possui uma área de 14,04 km² e uma população de 43.260 habitantes (Censo 2010),
residindo em 12.726 domicílios particulares permanentes e configurando uma média de
3,40 moradores por domicílio. A média de moradores em domicílios para a AID está acima
da média do município de São Paulo (3,14) e do Estado (3,20). A densidade demográfica
da AID é de 3.081,20 hab/km2, bastante inferior à densidade do município de São Paulo
(7.365,24 hab/km2), mas superior à do município de Caieiras (890,54 hab/km2).
Um pouco mais da metade (59%) da área da AID tem seu setor censitário definido como
urbano pelo IBGE, correspondendo a 8,35km2. O restante, 41%, é definido como área
rural, ou seja, 5,68km2.
Apesar de quase metade da área ser considerada rural, verifica-se que a taxa de
urbanização na AID é alta, ou seja, a grande maioria da população da área reside em
áreas urbanas. Os setores rurais possuem 1395 moradores em 387 domicílios particulares
permanentes. Os setores urbanos possuem 41.865 moradores em 12.339 domicílios
particulares permanentes. A FIGURA 7.4.3.4-1, na sequência, apresenta os números
absolutos correspondentes à população total, à população que vive em área urbana e em
área rural. Em termos percentuais, a FIGURA 7.4.3.4-2 demonstra que 96,78% da
população vive em área urbana e apenas 3,22% em áreas rurais.
FIGURA 7.4.3.4-1
POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL NA AID – 2010

Fonte: IBGE, 2010
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FIGURA 7.4.3.4-2
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL NA AID – 2010

Fonte: IBGE, 2010

A população da AID tem uma idade média de 30 anos e 09 meses. As faixas etárias onde
estão concentradas a população são entre 10 e 19 anos (18%), entre 20 e 29 anos (19%) e
30 e 39 anos (17%). Apenas 8% da população tem mais de 60 anos, conforme
apresentado na pirâmide etária na FIGURA 7.4.3.4-3. Para efeito de comparação, a
FIGURA 7.4.3.4 apresenta as pirâmides etárias para a população dos municípios de São
Paulo e de Caieiras. Verifica-se que a população da AID possui um perfil etário bastante
semelhante ao de Caieiras. O município de São Paulo, entretanto, possui uma
porcentagem maior (12%) de população com mais de 60 anos, e menor nas faixas mais
jovens, como os menores de 10 anos (13%) e, principalmente, entre 10 e 19 anos (15%).
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FIGURA 7.4.3.4-3
PIRÂMIDE ETÁRIA DA AID (2010)

Fonte: IBGE, 2010

FIGURA 7.4.3.4-4
PIRÂMIDE ETÁRIA DOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO E CAIEIRAS (2010)

Fonte: IBGE, 2010

Quanto aos responsáveis pelos domicílios, verifica-se que na AID, na maioria, são adultos,
sendo 50% concentrados na faixa entre 30 e 49 anos e 17% idosos, conforme pode ser
verificado na FIGURA 7.4.3.4-5 apresentada na sequência.
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FIGURA 7.4.3.4-5
RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS SEGUNDO IDADE (2010)

Fonte: IBGE, 2010

7.4.3.5

Educação

No presente item serão apresentados os equipamentos de educação localizados na região,
e avaliados os principais indicadores do setor. Para cada indicador será utilizado o menor
recorte com dados oficiais disponíveis, o que muitas vezes significa que dados serão
apresentados a nível de distrito.
Na AID verifica-se a existência de 23 equipamentos de educação, destes, 12 são voltados
para a educação infantil, 08 atendem o ensino fundamental e 03 possuem ensino médio.
As escolas municipais localizadas em São Paulo são geridas pela Diretoria Regional de
Educação Pirituba, com sede no distrito da Lapa. Das escolas localizadas na AID, 04 estão
no município de Caieiras. A FIGURA 7.4.3.5-1 apresenta a localização dos equipamentos
de educação.
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FIGURA 7.4.3.5-1
EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO LOCALIZADOS NA AID

O QUADRO 7.4.3.5-1, em sequência, apresenta os equipamentos de educação infantil,
voltados prioritariamente a crianças de 0 a 6 anos, localizados na AID. Ao todo, 11
possuem creches e 05 têm pré-escolas. Vale ressaltar que 06 das creches são privadas
conveniadas, ou seja, são equipamentos de gestão particular que recebem verba pública
municipal. As creches conveniadas são escolas que trabalham sob parceria e permissão
da Prefeitura, com o objetivo de contribuir para que as filas de espera de vagas nos CEIs
sejam diminuídas, garantindo a gratuidade do atendimento à população. Embora tenham o
mesmo sistema de cadastro e matriculas dos equipamentos da Rede Direta, as creches
conveniadas não possuem servidores públicos municipais, e há pouca fiscalização pública
quanto à qualidade e dos serviços prestados. Os demais equipamentos de educação
infantil identificados na região possuem dependência administrativa municipal. As FOTOS
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7.4.3.5-1 e 7.4.3.5-2 apresentam a EMEI Carmem da Silva e a Creche Particular
Conveniada Catita, respectivamente.
QUADRO 7.4.3.5-1
EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA AID

Tipo e Quantidade

Unidade

Educação Infantil
Creche

1 Centro de Educação Infantil

CEI DIRET SOLEDAD BARRET VIEDMA

X

CEU CEI PERUS

X

Centro Educacional Unificado

X

CEU EMEI JORGE AMADO
CR.P.CONV CATITA

X

CR.P.CONV MARIA JOAO I

X

6 Creches Particulares

CR.P.CONV NOSSA SENHORA DO AMPARO

X

Conveniadas

CR.P.CONV PEQUENO POLEGAR I

X

CR.P.CONV RAIO DE SOL

X

CR.P.CONV SEMENTINHA DE LUZ

X

5 Escolas Municipais de
Educação Infantil

Pré-Escola

EMEI ALICE FEITOSA, DA.

X

EMEI CARMEN DA SILVA

X

VOVÓ ARMINDA EMEMI

X

X

INGRID AMMINGER BURGOS EMEMI

X

X

CLIMENE CAVALLETTI TOIGO EMEMI

X

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Diretoria Regional de Educação Pirituba

FOTO 7.4.3.5-1: EMEI Carmen da Silva

FOTO 7.4.3.5-2: Creche Particular Conveniada
Catita

Quanto ao ensino fundamental, foram verificadas 07 unidades de ensino (QUADRO
7.4.3.5-2), sendo três estaduais e quatro municipais. Destas unidades, há 06 que oferecem
ensino para os anos iniciais do ensino fundamental, e 06 que oferecem ensino para os
anos finais. Para os anos iniciais considera-se a primeira fase do ensino fundamental, ou
seja, da 1ª a 4ª série para sistemas com 8 anos de duração, ou, do 1 ao 5º ano para
sistemas com 9 anos de duração. Para os anos finais, considera-se a segunda fase do
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ensino fundamental, ou seja, da 5ª a 8ª série para sistemas com 8 anos de duração, ou, do
6º ao 9º ano para sistemas com 9 anos de duração. Ainda, duas dessas unidades
escolares, EE Florestan Fernandes (FOTO 7.4.3.5-3) e EE Prof Miguel Oliva Feitosa,
oferecem também ensino médio. As FOTOS 7.4.3.5-4 e 7.4.3.5-5 apresentam algumas das
escolas municipais de ensino fundamental localizadas na AID.
QUADRO 7.4.3.5-2
EQUIPAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA AID

ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO E

UNIDADE

ANOS

ANOS

INICIAIS

FINAIS

CEU EMEF PERUS

X

X

3 Escolas Municipais

EMEF CANDIDO PORTINARI

X

X

de Ensino

EMEF JULIO DE OLIVEIRA

X

X

Fundamental

EMEF PHILO GONCALVES DOS SANTOS, PROFA

X

X

EE FLORESTAN FERNANDES

X

X

QUANTIDADE
1 Centro Educacional
Unificado

3 Escolas Estaduais

X

EE MIGUEL OLIVA FEITOSA PROF
EE REGIANE DO CARMO MONTEIRO PROFA

X

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Diretoria Regional de Educação
Pirituba, Emplasa, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

FOTO 7.4.3.5-3: EE Florestan Fernandes

FOTO 7.4.3.5-4: EMEF Júlio de Oliveira
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FOTO 7.4.3.5-5: EMEF Professora Philo Gonçalves dos Santos

Em relação ao ensino médio, foi verificada a existência de 3 escolas na AID (QUADRO
7.4.3.5-3), sendo todas estaduais. Ressalta-se que a ETEC (FOTOS 7.4.3.5-6 e 7.4.3.5-7),
oferece ensino médio e também ensino profissional de nível técnico e gratuito em
administração, logística, contabilidade, eletrônica e automação industrial13. Para ingressar
no curso técnico é necessário realizar uma prova, o Vestibulinho.
QUADRO 7.4.3.5-3
EQUIPAMENTOS DE ENSINO MÉDIO NA AID
Tipo e Quantidade
Escolas Estaduais
Escola Técnica Estadual

Unidade
EE Florestan Fernandes
EE Miguel Oliva Feitosa Prof
ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Diretoria Regional de Educação Pirituba,
Emplasa, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

FOTOS 7.4.3.5-6 e 7.4.3.5-7: ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão

13

http://www.etecperus.com/cursos/
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Identificou-se também na AID a presença de uma universidade particular - a Universidade
Metodista de São Paulo - Pólo Perus. Trata-se de um polo de apoio presencial do curso de
graduação a distância (FOTO 7.4.3.5-8). No município de Caieiras destaca-se a Faculdade
Metropolitana de Caieiras (FOTO 7.4.3.5-9), ligada a UNIESP, que oferece cursos de
ensino superior em administração, ciências contábeis, direito, pedagogia e processos
gerenciais.

FOTO 7.4.3.5-8: Universidade Metodista de São

FOTO 7.4.3.5-9: Faculdade Metropolitana de

Paulo, localizada na AID.

Caieiras, região central do município.

Fonte: http://direito.metropolitana.edu.br/page/20/ Acesso em 06.08.15.

Vale destacar que o CEU Perus (FOTO 7.4.3.5-10), conforme mencionado, possui três
unidades escolares, o CEU CEI Perus, CEU EMEI Jorge Amado e CEU EMEF Perus. Além
disso, conta com um teatro com 450 lugares, uma biblioteca, 2 piscinas, uma quadra
coberta, 1 pista de skate e uma sala de dança/ xadrez/ judô. A unidade também contém
uma ampla programação esportiva, cultural e de formação para os alunos e comunidade.

FOTO 7.4.3.5-10: Centro Educacional Unificado (CEU) Perus
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A Taxa de Analfabetismo é um dos principais indicadores que representam as condições
educacionais, ao apresentar o percentual de pessoas com mais de 15 anos que não são
alfabetizadas. É também um importante indicador social, já que o nível de instrução da
população diz muito sobre o desenvolvimento socioeconômico de uma localidade.
Para o distrito de Perus, onde está localizada grande parte da AID, verifica-se,
considerando a população com mais de 15 anos, que em 2010 havia 4,66% pessoas
analfabetas. Esse valor está entre os mais altos do município de São Paulo, que em 2010
tinha uma média de 3,16% analfabetos. Entretanto, houve uma grande diminuição do
índice entre os anos de 2000 e 2010 na região da subprefeitura. O QUADRO 7.4.3.5-4,
apresentado na sequência, apresenta os dados para os anos e regiões mencionados.
QUADRO 7.4.3.5-4
EVOLUÇÃO DA TAXA DE ANALFABETISMO PARA A REGIÃO DA
SUBPREFEITURA DE PERUS (2000, 2010)
Localidade

2000

2010

Distrito de Perus

7,02

4,66

São Paulo

4,51

3,16

Fonte: IBGE, Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU)

No que diz respeito especificamente à AID, dados do Censo Demográfico a respeito dos
responsáveis pelos domicílios, apontam que 21% dos responsáveis são analfabetos,
enquanto 79% são alfabetizados, conforme apresentado na FIGURA 7.4.3.5-2.
FIGURA 7.4.3.5-2
RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS SEGUNDO ALFABETIZAÇÃO (2010)

Fonte: IBGE, 2010
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Outro importante indicador no que diz respeito à educação é o número médio de alunos
por sala de aula. A FIGURA 7.4.3.5-3, na sequência, apresenta a evolução da quantidade
média de alunos por turma na creche da rede municipal e conveniada municipal para a
região da subprefeitura de Perus e para o município de São Paulo, entre os anos de 2008
e 2014. Observa-se que para a região de Perus, assim como para o município de São
Paulo, houve uma oscilação ao longo dos anos. Embora a quantidade de alunos tenha
caído entre os anos de 2008 e 2010, cresceu bastante em 2012 e apesar de pequena
diminuição, continuou alta em 2014. Ambas as localidades apresentam uma quantidade
semelhante de alunos por turma para a creche da rede municipal e conveniada municipal.
FIGURA 7.4.3.5-3
QUANTIDADE MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA DA CRECHE DA REDE
MUNICIPAL E CONVENIADA MUNICIPAL (2008-2014)

Fonte: Censo MEC (Ministério da Educação), Secretaria Municipal da Educação (SME)

A quantidade média de alunos por sala na pré-escola municipal apresenta um padrão de
oscilação semelhante ao da creche (FIGURA 7.4.3.5-4). Entretanto, destaca-se que
embora historicamente a média de alunos por sala para a subprefeitura de Perus esteve
acima da média do município de São Paulo, em 2014 houve uma queda abrupta na
quantidade de alunos para aproximadamente um terço do que era em 2012. Outro fator
que merece destaque é que para a pré-escola as médias de alunos por sala, em geral,
estão bastante acima das médias nas creches.
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FIGURA 7.4.3.5-4
QUANTIDADE MÉDIA DE ALUNOS POR SALA NA PRÉ-ESCOLA
MUNICIPAL (2008-2014)

Fonte: Censo MEC (Ministério da Educação), Secretaria Municipal de Educação (SME)

Considerando o ensino fundamental da rede pública municipal (FIGURA 7.4.3.5-5),
observa-se que a subprefeitura de Perus historicamente apresenta uma média de alunos
por turma semelhante, embora em geral um pouco superior, à média do município de São
Paulo. Entretanto, em 2014 há um aumento grande no número de alunos por turma, de
modo que a média mais do que triplica em relação a 2012. O aumento é preocupante e
pode comprometer a qualidade do ensino fundamental na região, uma vez que 107 alunos
por turma é uma média bastante elevada.
FIGURA 7.4.3.5-5
QUANTIDADE MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

Fonte: Censo MEC (Ministério da Educação), Secretaria Municipal da Educação (SME)
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A taxa de universalização do ensino é um indicador importante para a compreensão da
capacidade de atendimento da rede de ensino. O conceito refere-se à porcentagem de
alunos que estudam nas redes municipal, estadual, federal e privada de uma localidade
específica, considerando a população que está na faixa etária escolar. A taxa, entretanto,
possui limitações, pois não considera que os alunos por vezes vêm de outros municípios e
não considera as possíveis distorções idade-série. Esses fatores podem fazer com que a
taxa de universalização esteja acima de 100%.
O QUADRO 7.4.3.5-5, na sequência, apresenta a taxa de universalização do ensino
infantil, no que se refere somente à pré-escola, para os anos de 2012 e 2014 na região da
subprefeitura de Perus e para o município de São Paulo. Verifica-se que para os dois
períodos, a taxa para a subprefeitura estava abaixo da média do município. No entanto, é
possível observar uma evolução na taxa, que aumenta de 78,64% em 2012 para 82,59%
em 2014.
QUADRO 7.4.3.5-5
TAXA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (SOMENTE PRÉ-ESCOLA)
Localidade

2012

2014

Subprefeitura Perus

78,64

82,59

São Paulo - SP

86,84

95,09

Fonte: Secretaria Municipal da Educação (SME), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)

Para o ensino fundamental, é possível observar que houve uma queda na taxa de
universalização na região da subprefeitura de Perus. Conforme apresentado no QUADRO
7.4.3.5-6, a taxa caiu quase 10% entre os anos de 2012 e 2014. Essa queda, embora um
pouco menor, também ocorre no município de São Paulo. Entretanto, como a taxa de
universalização para o município de São Paulo está, em ambos os períodos analisados,
acima de 100%, é possível que a queda tenha decorrido de eventuais diminuições na
distorção idade-série e/ou na vinda de alunos de outros municípios.
QUADRO 7.4.3.5-6
TAXA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2012

2014

Subprefeitura Perus

96,75

85,93

São Paulo - SP

110,96

103,67

Fonte: Secretaria Municipal da Educação (SME), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)

A taxa de universalização também apresenta uma queda nos anos analisados no que se
refere ao ensino médio, conforme pode ser observado no QUADRO 7.4.3.5-7. Assim como
para o ensino fundamental, a queda é de aproximadamente 10%. No caso do ensino
médio, entretanto, não há uma queda no município de São Paulo como um todo.
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QUADRO 7.4.3.5-7
TAXA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
2012

2014

Subprefeitura Perus

96,75

85,93

São Paulo - SP

98,79

101,27

Fonte: Secretaria Municipal da Educação (SME), Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano (SMDU)
Para melhor analisar a qualidade do ensino fundamental, utilizou-se o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB foi criado pelo INEP14 em 2007 e
tem uma escala que varia de zero a 10. O índice sintetiza informações sobre aprovação e
média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das
médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Saeb e Prova Brasil. Para atingir o
patamar educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os índices devem atingir 6,0. A meta brasileira é que
essa nota seja atingida até 202215.
A FIGURA 7.4.3.5-6, na sequência, apresenta as notas obtidas para as unidades de
ensino da AID referentes aos anos iniciais do ensino fundamental. As unidades escolares
que obtiveram as notas mais altas para o ano de 2011 são a EMEF Nayara Rodrigues Dias
(nota 5,8), EMEF Júlio Oliveira (nota 5,6) seguidas pela EE Profa. Regiane do Carmo
Monteiro e EMEF Profa. Philo Gonçalves dos Santos, ambas com nota 5,5. Nota-se que
com exceção à EMEF Profa. Philo Gonçalves dos Santos, todas as escolas com resultados
para os dois períodos analisados (anos 2009 e 2011), apresentaram notas superiores em
2011. A maior evolução ocorreu na EMEF Candido Portinari.

14
15

Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb acesso em 17/07/2015.
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FIGURA 7.4.3.5-6
NOTAS POR UNIDADE ESCOLAR PARA O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – REDE PÚBLICA ANOS INICIAIS (1ª A 4ª SÉRIE)

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar/INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)

Os resultados para os anos finais do ensino fundamental estão apresentados na FIGURA
7.4.3.5-7. Verifica-se que no geral as notas são mais baixas do que as obtidas nos anos
iniciais – nenhuma escola chegou a obter a nota 5. As unidades escolares com as notas
mais altas são a EMEF Júlio de Oliveira e EMEF Profa. Philo Gonçalves dos Santos. Vale
ressaltar que ambas também estão dentre as que obtiveram as notas mais altas para os
anos iniciais. Com exceção à EE Prof. Miguel Oliva Feitosa, que obteve a mesma nota em
2009 e 2011, verifica-se que todas as escolas observaram um aumento das notas no
período analisado. Assim como ocorreu para os anos iniciais, a escola que apresentou a
maior evolução para os anos finais foi a EMEF Candido Portinari.
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FIGURA 7.4.3.5-7
NOTAS POR UNIDADE ESCOLAR PARA O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – REDE PÚBLICA ANOS FINAIS (5ª A 8ª SÉRIE)

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar/INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)

7.4.3.6

Saúde

No presente item serão avaliados os principais indicadores de saúde. Para cada indicador
será utilizado o menor recorte com dados oficiais disponíveis, o que muitas vezes significa
que dados serão apresentados a nível de distrito ou referentes à área da subprefeitura de
Perus.
Na AID verifica-se a existência de 05 equipamentos de saúde, sendo que há 1 pronto
socorro geral, 1 ambulatório de especialidades, 1 centro de atenção psicossocial e 02
centros de saúde (unidade básica). O nome, tipo e localização dos equipamentos estão
especificados no QUADRO 7.4.3.6-1, na sequência, enquanto o mapa com as respectivas
localizações encontra-se na FIGURA 7.4.3.6-1.
QUADRO 7.4.3.6-1
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NA AID
Equipamento de Saúde

Tipo

Município

Ambulatório de Especialidades (AE) Perus

Clínica Especializada / Ambulatório de

São Paulo

Especialidade
Pronto Socorro Municipal de Perus - Dr. Luiz

Pronto Socorro Geral

São Paulo

CAPS Infantil II Perus

Centro de Atenção Psicossocial

São Paulo

Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Caiúba

Centro de Saúde/ Unidade básica

São Paulo

Unidade Básica de Saúde (UBS) Laranjeiras

Centro de Saúde/ Unidade básica

Caieiras

Antonio de Abreu Sampaio Dória (Unidade da
Autarquia Hospitalar Municipal)

Fonte: Emplasa
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FIGURA 7.4.3.6-1
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NA AID

Quanto às funções dos diferentes equipamentos, o pronto socorro é voltado
prioritariamente a atendimentos emergenciais, enquanto a UBS tem função de porta de
entrada para a inclusão e início de tratamento do SUS16. Vale ressaltar que a Prefeitura
Municipal de Caieiras informou, em julho de 2015, que a UBS Laranjeiras será
transformada em uma policlínica. As FOTOS 7.4.3.6-1 e 7.4.3.6-2 registram o PSM de
Perus, localizados na AID.

16

Fonte: http://sas-seconci.org.br/index.php/onde-atuamos/ubs-unidade-basica-de-saude
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FOTOS 7.4.3.6-1 e 7.4.3.6-2: Pronto Socorro Municipal de Perus - Dr. Luiz Antonio de Abreu
Sampaio Dória (Unidade da Autarquia Hospitalar Municipal)

Os Ambulatórios de Especialidades oferecem tratamento especializado nas seguintes
áreas: cardiologia, neurologia, dermatologia, ortopedia geral, cirurgia geral, ginecologia,
otorrinolaringologia, oftalmologia, pneumologia, fonoaudiologia e psiquiatria. Alguns
contam também com atendimentos para vítimas de queimaduras, urologia, infectologia
(incluindo DST/AIDS) e especialidades infantis. O atendimento nos ambulatórios funciona a
partir de avaliação médica e encaminhamento em UBS.17
Já os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) são voltados especificamente à saúde
mental, o que inclui a integração social e familiar do paciente e a assistência em sua
buscar por autonomia.
No município de Caieiras há ao todo 14 equipamentos de saúde em funcionamento, além
de 1 policlínica que está atualmente em construção. O QUADRO 7.4.3.6-2 lista os
equipamentos localizados no município. Conforme mencionado, dentre estes
equipamentos há 01 UBS localizada na AID.
QUADRO 7.4.3.6-2
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
Tipo e Quantidade

Unidade

Unidades Básicas de Saúde

13

Policlínicas

01

Hospital (Estadual)18

01

Fonte: Prefeitura Municipal de Caieiras, Julho 2015.

17
18

Fonte: http://www.guiadedireitos.org/
Pronto Socorro mantido pela prefeitura

7.4-78

50101-EV-RT003-0

Considerando toda a região da subprefeitura de Perus foram identificados 15
equipamentos de saúde, listados no QUADRO 7.4.3.6-3, apresentado na sequência.
QUADRO 7.4.3.6-3
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA REGIÃO DA
SUBPREFEITURA DE PERUS
Tipo e Quantidade

Unidade

Tipo

3 AMAs (Assistência Média



AMA PARQUE ANHANGUERA

Centro de Saúde/

Ambulatorial)



AMA PERUS

Unidade básica



AMA ESPECIALIDADES PERUS



AMB ESPEC PERUS

Policlínica/ Clínica/



AMB ESPEC SM PERUS CASA VIVA

Centro de especialidades



CAPS INFANTIL II PERUS

Centro de Atenção

2 ambulatórios de especialidades

1 Centro de Atenção Psicossocial

Psicossocial
1 Cecco (Centro de Convivência



CECCO PERUS

e Cooperativa)

Clínica/ Centro de
especialidades

1 Pronto Socorro Municipal



PSM PERUS

Pronto Socorro Geral

7 Unidades Básicas de Saúde



UBS JARDIM ROSINHA

Centro de Saúde/



UBS MORADA DO SOL

Unidade básica



UBS MORRO DOCE



UBS PARQUE ANHANGUERA



UBS PERUS



UBS RECANTO DOS HUMILDES



UBS VILA CAIÚBA

Fonte: Fonte: MS/SAS/CNES - SMS/Atenção Básica/CEInfo

Ainda no que se refere aos equipamentos de saúde, a região da subprefeitura de Perus
possuía em 2013 uma média de 0,378 Unidades Básicas de Saúde (UBS) por dez mil
habitantes. Esse valor está um pouco abaixo da média do município para o mesmo ano,
que era 0,405, conforme apresentado na FIGURA 7.4.3.6-2, na sequência.
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FIGURA 7.4.3.6-2
NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR DEZ MIL HABITANTES (2013)

Fonte: http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/

Na região da subprefeitura de Perus, no entanto, não há nenhum leito hospitalar em
hospitais públicos ou privados, segundo dados de 201419. A média para o município de
São Paulo para o mesmo ano é de 1,64 leitos para 1.000 habitantes. O mapa da
desigualdade, elaborado pela Rede Nossa São Paulo referente ao ano de 2014, aponta
que 30 dos 96 distritos da capital paulista não possuem nenhum leito hospitalar. A meta do
Ministério da Saúde é de 2,5 a 3 leitos para cada mil habitantes.20
Outro indicador relevante no que tange os serviços de saúde é a cobertura de suporte
básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A porcentagem de
cobertura desse serviço indica o acesso da população a esse tipo de atendimento, de
urgência, e adequação. O parâmetro de referência é de um veículo de suporte básico à
vida para cada grupo de 100.000 habitantes21.
Os dados apresentados na FIGURA 7.4.3.6-3, na sequência, indicam que tanto o
município de São Paulo quanto a área correspondente à subprefeitura de Perus possuem
uma boa cobertura, acima de 100% em 2014. No caso de Perus, destaca-se que a
cobertura é mais que o dobro da média do município (107,38%), chegando a 244,59%.

19

Fonte:http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/perus/leitos-hospitalares Acesso em
21/07/2015.
20 Trinta dos 96 distritos de São Paulo não tem nenhum leito hospitalar, G1: http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2015/05/trinta-dos-96-distritos-de-sao-paulo-nao-tem-nenhum-leito-hospitalar.html Matéria publicada em
19/05/2015. Acesso em 21/07/2015.
21 Fonte: Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde (GM)
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FIGURA 7.4.3.6-3
COBERTURA DE SUPORTE BÁSICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) (%)

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano

(SMDU),

Secretaria

Municipal

de

Saúde

(SMS),

disponível

em:

<

http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.

A Taxa de Mortalidade infantil é um importante indicador usualmente utilizado para avaliar
a qualidade de vida de uma população, pois ele remete à eficácia de diversos serviços
públicos – como o sistema de saúde, saneamento básico, acesso à remédios e vacinas,
educação e acesso à informação, nutrição, entre outros. A taxa é calculada a partir da
morte de crianças no primeiro ano de vida, levando em conta o número de nascidos vivos
no período.
A FIGURA 7.4.3.6-4 apresenta a evolução da taxa de mortalidade infantil por mil nascidos
vivos entre os anos de 2010 e 2014 na região que corresponde à subprefeitura de Perus,
assim como para o município de São Paulo, para fins comparativos. Destaca-se que
enquanto para o município de São Paulo a taxa vem caindo no período analisado, em
Perus houve um aumento significativo na mortalidade infantil ao longo dos quatro anos.
Ainda, verifica-se que a mortalidade infantil em Perus é mais alta do que a do município
para todos os anos apresentados. Pela FIGURA 7.4.3.6-4, ainda é possível observar que a
discrepância entre a mortalidade infantil do município e a de Perus aumentou ao longo dos
anos.

Apesar do preocupante aumento verificado em Perus, a taxa para a região continua
dentro da meta estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações
Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil deve estar abaixo de 15,7 óbitos por mil
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em 2015.22 Entretanto, caso esta tendência de aumento se perpetue para os próximos
anos, a região corre o risco de não estar dentro da taxa preconizada.
FIGURA 7.4.3.6-4
TAXA DE MORATALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)/Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema de
Informação

Sobre

Mortalidade

(SIM)/Ministério

da

Saúde

(MS),

disponível

em:

<

http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.

A porcentagem de adolescentes grávidas também é um indicador de saúde que remete a
importantes fatores sociais e econômicos de uma região. De acordo com relatório do
Fundo de População das Nações Unidas23, a gravidez na adolescência no Brasil possui um
viés de renda, raça/cor e escolaridade significativo, onde verifica-se, através de dados do
IBGE, que adolescentes pobres, negras ou indígenas e com menor escolaridade tendem a
engravidar mais que as outras adolescentes.
O relatório ainda ressalta que muitas gravidezes de adolescentes e jovens não foram
planejadas e são indesejadas, e que muitos dos casos decorrem de abusos e violência
sexual ou resultam de uniões conjugais precoces, geralmente com homens mais velhos, e
alerta para o fato de que “Ao engravidar, voluntaria ou involuntariamente, essas
adolescentes têm seus projetos de vida alterados, o que pode contribuir para o abandono
escolar e a perpetuação dos ciclos de pobreza, desigualdade e exclusão”.

22

Fonte: PNUD, Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx
Acesso em 21/07/2015.
23 UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas: Gravidez na Adolescência no Brasil. Disponível em:
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/Gravidez%20Adolescente%20no%20Brasil.pdf Acesso em: 21/07/2015.
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A FIGURA 7.4.3.6-5, a seguir, apresenta os dados referentes à proporção de gestantes
adolescentes para o município de São Paulo e para a região correspondente à
subprefeitura de Perus para os anos 2010, 2012 e 2014. A proporção é calculada com
base nos nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de idade, no universo do total de
nascidos vivos. Os dados apontam que a região de Perus possui uma maior porcentagem
de mães adolescentes do que o município de São Paulo, de modo que em 2014 esse
número corresponde a 16,23%, aproximadamente 3% a mais do que a média do município
(13,22%). Apesar de ter um número acima da média, verifica-se que ao longo dos anos
analisados houve uma queda nessa taxa, o que é positivo. No município de São Paulo não
é possível verificar essa tendência de queda, uma vez que a porcentagem era inferior em
2010 (13,02%), aumentou para 13,43% em 2012, e apresentou uma pequena diminuição
em 2014, chegando a 13,22%.
FIGURA 7.4.3.6-5
PROPORÇÃO DE GESTANTES ADOLESCENTES (%)

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Sistema Único de Saúde (SUS), disponível
em: < http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>.

Para a obtenção de dados qualitativos foi realizada uma consulta à população e liderança
local acerca da percepção sobre a saúde na região. Para quase todos os entrevistados a
saúde foi citada espontaneamente dentre os piores aspectos do bairro, avaliada como
“péssima”. Avalia-se que há poucos equipamentos na região, e o que tem é considerado
ruim. A maior reclamação foi a respeito da falta de médicos nos equipamentos existentes,
além da inexistência de leitos hospitalares no distrito. O Hospital Geral de Taipas foi
mencionado como o mais utilizado pelos moradores, pois é o mais próximo da região, mas
é considerado “muito ruim”. Ainda, segundo relatos, a UBS que atende moradores do
Jardim Adelfiore é muito distante do bairro.
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7.4.3.7

Habitação

A caracterização das condições habitacionais da AID foi realizada por meio das
informações disponíveis para os setores censitários do IBGE que compõem a AID. Foram
levantados os dados referentes ao tipo e situação do domicílio, bem como, o percentual de
domicílios vagos. E para representar e constatar tais informações foi realizado um
levantamento em campo, onde foi possível caracterizar o padrão habitacional
predominante e suas principais variações na AID.
Quanto ao tipo de domicílios, percebe-se a predominância de casas, que respondem por
85% dos domicílios da AID, enquanto os outros 15% referem-se a apartamentos, conforme
FIGURA 7.4.3.7-1. Além disso, existem pouquíssimas casas de vila ou em condomínio
(23) e outros tipos de domicílios (21), que não perfazem nem 1% do total de domicílios
particulares permanentes.
FIGURA 7.4.3.7-1
NÚMERO ABSOLUTO E PORCENTAGEM DE DOMICÍLIOS PARTICULARES
PERMANENTES POR TIPO NA AID (2010)

Fonte: IBGE, 2010.

Analisando os dados apresentados na FIGURA 7.4.3.7-2, observa-se que mais da metade
(62%) dos domicílios particulares permanentes são próprios e quitados. Considerando-se
os domicílios próprios, somando-se os quitados e os em aquisição, este percentual atinge
75%, superior à média da cidade de São Paulo (70,2%) e abaixo da média da cidade de
Caieiras (77,8%). Quanto aos domicílios alugados, a situação se inverte, a AID possui 18%
dos domicílios nesta situação, enquanto São Paulo possui 23% e Caieiras apenas 15%.
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FIGURA 7.4.3.7-2
NÚMERO ABSOLUTO E PORCENTAGEM DE DOMICÍLIOS PARTICULARES
PERMANENTES POR SITUAÇÃO NA AID (2010)

Fonte: IBGE, 2010.

Os domicílios vagos, segundo classificação do IBGE, são aqueles que na data de
referência estavam desocupados, ou seja, não possuíam morador, já os domicílios de uso
ocasional, são aqueles utilizados apenas aos finais de semana, férias, etc.. O número de
domicílios vagos na AID é de apenas 7%, entretanto, apesar de parecer um número baixo
representa cerca de 937 domicílios na área (FIGURA 7.4.3.7-3). Os de uso ocasional
perfazem apenas 1%, demonstrando novamente que a área não possui perfil de abrigar
chácaras ou segundas residências, como em outros bairros de periferia.
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FIGURA 7.4.3.7-3
NÚMERO ABSOLUTO E PORCENTAGEM DE DOMICÍLIOS PARTICULARES
PERMANENTES OCUPADOS, VAGOS E DE USO OCASIONAL NA AID (2010)

Fonte: IBGE, 2010.

A AID possui basicamente dois núcleos de uso residencial principais, um localizado no
Município de São Paulo pertencente ao distrito de Perus, e o outro no Município de
Caieiras, como pode ser observado pela FIGURA 7.4.3.7-4 a seguir. O núcleo Perus, é
subdividido em 8 localidades, chamadas Vila Caiuba, CDHU Perus, COHAB Perus, Vila
Hungareza, Vila Fanton, Vila Malvina, jardim São Paulo e Jardim Adelfiore. Já o núcleo
Caieiras contido na AID, é subdividido em 4 localidades dispersas no território, sendo elas,
Laranjeiras, Maria do Mato, Vila Santa Cruz e Sítio Aparecida. Estas áreas foram
percorridas e caracterizadas durante levantamento de campo, onde observou-se que estes
núcleos possuem algumas distinções entre si, bem como, algumas condições específicas
de uso, que serão detalhadas a seguir.
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A começar pelo núcleo Perus, pode-se notar que o processo de ocupação aconteceu de
forma espontânea e por vezes irregulares. A chegada da Estação Perus, em 1867, além
de ser um marco para o bairro, impulsionou o processo de ocupação, possibilitando maior
facilidade de deslocamento entre moradia e empregos, muitas vezes distantes de Perus.
Já na década de 1970 houve a construção da Rodovia dos Bandeirantes, que acarretou na
desapropriação de muitas residências. Contudo, a região continuou crescendo
significantemente nas décadas seguintes, principalmente por possuir uma localização
estratégica, próxima de importantes Rodovias, com acesso facilitado à rede de transporte
sobre trilhos, que conecta a região com o restante da cidade, e a proximidade com outros
Municípios.
Assim, historicamente, a ocupação de Perus foi realizada por operários que trabalhavam
em alguns estabelecimentos da região, como a fábrica de cimentos, e por população de
baixa/média renda, que se utilizava do transporte público para se dirigir aos polos de
emprego de São Paulo. Por possuir um valor mais acessível do que os bairros mais
próximos às centralidades urbanas, a região representou para muitos moradores o sonho
de conquistar a casa própria.
No núcleo Perus identificou-se, por meio de levantamento de campo, uma predominância
no que se refere ao tipo de construção, são casas assobradadas e térreas, sem recuos
laterais ou frontais, aparentemente em autoconstrução, que definem o traçado urbano sem
grande rigor técnico, ou qualquer parcelamento de lote preliminar a ocupação, ou seja, não
existe uma divisão clara dos lotes. Estas casas estão predominantemente implantadas
sobre morros e as vias acompanham as curvas de nível (FOTO 7.4.3.7-1). Existem
também algumas residências implantadas em áreas de risco, conforme mapeamento do
IPT, apresentado na FIGURA 7.4.3.7-4. Percebe-se, ainda, que em alguns casos a
inclinação é tão alta que a conexão entre uma via e outra é realizada por grandes
escadarias de uso exclusivo de pedestres.
Pode-se dizer que a ocupação da região encontra-se bastante consolidada, com
predominância de ruas asfaltadas, casas, na grande maioria dos casos, com algum tipo de
acabamento externo, como reboco e pintura. Entretanto pode-se observar que apesar de
se tratar de um núcleo bem consolidado, algumas regiões, principalmente as localidades
mais periféricas, como é o caso da Vila Caiuba, possuem assentamentos precários, como
mapeado pela Emplasa (FIGURA 7.4.3.7-4), diferindo de outras localidades, como o
Jardim Adelfiore. Observou-se isso principalmente com relação ao tamanho dos lotes e o
padrão das residências, como pode ser observado nas FOTOS 7.4.3.7-2 e 7.4.3.7-3.
Destaca-se a presença de conjuntos habitacionais na área, construídos entre a década de
1990 e 2000 - o CDHU Jardim Tropical, com 1316 unidades habitacionais e a COHAB.
Atualmente estão sendo construídas mais unidades habitacionais na região do CDHU
(FOTOS 7.4.3.7-4, 7.4.3.7-5 e 7.4.3.7-6), o que deixa alguns moradores entrevistados
apreensivos sobre a origem e perfil destes novos vizinhos provenientes de localidades
distantes.
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FOTO 7.4.3.7-1: Vista para parte do núcleo

FOTO 7.4.3.7-2: Vista para casas localizadas

Perus e a acentuada inclinação

em Vila Caiuba

FOTO 7.4.3.7-3: Vista para casas localizadas

FOTO 7.4.3.7-4: Vista para o CDHU Perus

em Jardim Adelfiore

FOTO 7.4.3.7-5: Vista para a COHAB Perus

FOTO 7.4.3.7-6: Vista para os novos conjuntos
CDHU Perus

Caieiras teve seu início de ocupação pelas vilas fabris, vinculadas a Companhia
Melhoramentos e chegou a abrigar até 10.000 pessoas em 1960. Contudo, ocupações
externas a Companhia foram se intensificando, e as vilas em 1980 foram fechadas e a
empresa passou a promover novos loteamentos. A existência de incentivos fiscais,
importantes recursos financeiros municipais que se voltavam para as melhorias urbanas, e
a localização privilegiada, levou novos empreendimentos industriais e condomínios para o
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Município, que migraram da capital paulista para a região, intensificando o processo de
urbanização. Contudo, foi a partir da década de 1990 que o Município a população do
município passou a crescer de forma mais acelerada, processo posteriormente reforçado
pela inauguração do trecho oeste do Rodoanel, que conecta a cidade com a capital e
outras rodovias facilitando o seu acesso.
O núcleo Caieiras inserido na AID, diz respeito principalmente ao bairro Laranjeiras
(FOTOS 7.4.3.7-7, 7.4.3.7-8 e 7.4.3.7-9) e um pequeno trecho do bairro Sítio Aparecida,
onde foram realizados levantamentos de campo para identificar o tipo de ocupação e as
características predominantes da habitação (FIGURA 7.4.3.7-4). O bairro de Laranjeiras é
marcado principalmente pela Av. Paulicéia, que concentra grande parte do comércio e
serviços do bairro, cortando áreas residenciais e industriais. Trata-se da avenida mais
importante do bairro, também por proporcionar conexão com demais localidades de
Caieiras e com a Capital.
Na área de uso predominantemente residencial observa-se casas assobradadas e térreas
de autoconstrução, entretanto diferentemente do núcleo Perus, possui menor densidade
construtiva e foram avistados vários terrenos vagos. As casas existentes são consolidadas
e em geral possuem acabamento externo, como reboco e pintura. As vias são asfaltadas e
verificou-se a presença de algumas praças e áreas verdes. Mesmo assim, os lotes não são
claramente definidos, sendo que o traçado urbano tende a acompanhar as curvas de nível.
Segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológicas - IPT existem alguns pontos de risco na
localidade, conforme FIGURA 7.4.3.7-4.
O outro bairro, sítio Aparecida, possui um padrão de habitação muito semelhante ao de
Laranjeiras, porém a área é plana, as casas possuem seus lotes bem definidos, em um
traçado urbano de loteamento padrão completamente ocupado (FOTO 7.4.3.7-10).

FOTO 7.4.3.7-7: Vista para rua residencial no
bairro Laranjeiras

7.4-90

FOTO 7.4.3.7-8: Vista para rua residencial
no bairro Laranjeiras
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FOTO 7.4.3.7-9: Escadaria que conecta as
vias no bairro Laranjeiras

FOTO 7.4.3.7-10: Vista para rua residencial
no sítio Aparecida

Cabe destacar também que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Emprego de Caieiras, em entrevista, indicou área localizada no bairro de Laranjeiras como
de ocupação irregular. Trata-se da localidade Maria do Mato (FOTO 7.4.3.7-11), situada
em área considerada de risco. A Prefeitura revelou a intenção de regularizar e retirar as 42
famílias identificadas da área, direcionando-as para programas habitacionais.
Além desses dois núcleos principais (Perus e Laranjeiras), existem também a Vila Santa
Cruz e o bairro Botuquara. A Vila Santa Cruz, também conhecida como Morro do Rafa,
está justamente na divisa entre São Paulo e Caieiras, sendo que a ocupação é continua à
rua Raimundo Pereira de Magalhães, que conecta os dois Municípios. As casas no geral
são bem precárias e de baixo padrão, em autoconstrução (FOTO 7.4.3.7-12).

FOTO 7.4.3.7-11: Vista para ocupação Maria do

FOTO 7.4.3.7-12: Casas localizadas na Vila

Mato

Santa Cruz

O bairro de Botuquara, de ocupação predominantemente residencial, está atrás das áreas
de mineração e é isolado por um grande morro, quase fora da AID. Tem seu acesso pelo
Parque de Taipas e como pode ser visto na FIGURA 7.4.3.7-4 está inserido em uma
grande área de risco nos níveis 2 e 3 (médio e alto), conforme definição do IPT. Além
disso, uma parte da área é considerada assentamento precário, segundo levantamento da
Emplasa.
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De forma geral pode-se dizer que apesar da existência de alguns assentamentos precários
e da existência de algumas áreas consideradas de risco, predomina um padrão médio de
construção, com casas dispondo de acabamento e integradas ao traçado urbano e ao
bairro. Em comparação, o Município de São Paulo possui alguns bairros mais
consolidados no núcleo Perus, enquanto o bairro de Laranjeiras, em Caieiras, possui uma
densidade mais baixa e ainda possui áreas vazias ou subutilizadas, passíveis de
ocupação.
7.4.3.8

Saneamento e Infraestrutura urbana

O item desenvolvido a seguir caracteriza a infraestrutura básica da AID. Tal caracterização
abarcará as redes de abastecimento de água e energia, esgotamento sanitário e drenagem
pluvial, além da existência de iluminação pública no entorno dos domicílios, calçada/
pavimentação, e a destinação de resíduos sólidos domésticos. Para referência, sempre
que relevante são feitas comparações com os dados dos municípios de São Paulo e
Caieiras, e/ou com dados referentes ao Estado e Brasil, com o objetivo de situar a área no
contexto Estadual e Federal.
O abastecimento de água nos municípios de São Paulo e Caieiras é feito pela Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo
fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de mais de 360 municípios do
Estado24.
Segundo os dados do IBGE, em 2010 96% dos domicílios da AID possuíam abastecimento
de água da rede geral. Essa porcentagem é igual à média de Caieiras (96%), e acima das
médias do Estado (95%) e País (83%) para aquele mesmo ano. Está abaixo, no entanto,
da porcentagem para o município de São Paulo (99%), conforme FIGURA 7.4.3.8-1, em
sequência.

24

Dados fornecidos pela Sabesp: http://www.sabesp.com.br/calandraweb/toq/2012/Caieiras.pdf
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FIGURA 7.4.3.8-1
DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA REDE GERAL (2010)

Fonte: IBGE, 2010

O atual momento de escassez de água vivido no país e em especial na região sudeste,
consequência, principalmente, da seca e da má utilização e gestão de recursos naturais,
incide também na AID. Os níveis dos reservatórios, em especial o Sistema Cantareira,
próximo da área, apresentam redução drásticas em 2014 e 2015.
Em entrevistas realizadas na AID os moradores foram consultados acerca da qualidade do
abastecimento de água e relataram que falta água nos bairros no período da tarde,
situação semelhante a observada em diversos outros bairros servidos pelo sistema
Cantareira.
Em relação ao esgotamento sanitário e drenagem pluvial, segundo os dados do IBGE, em
2010, 81% dos domicílios possuíam rede geral de esgoto ou pluvial. Ainda, 6% do esgoto
da AID tinham destinação em fossa séptica, outros 6% em fossa rudimentar, 2% em valas,
e 3% em rio, lago ou mar. Outros 14% dos domicílios não tinham qualquer tipo de
destinação para o esgoto.
Verifica-se, segundo os dados, que a área contemplada por rede geral de esgoto ou pluvial
está um pouco abaixo da média do Estado (87%) e dos municípios de Caieiras (85%) e
São Paulo (92%). A FIGURA 7.4.3.8-2, na sequência, apresenta as porcentagens
referentes à destinação do esgoto para a AID, municípios de São Paulo e Caieiras e
Estado de São Paulo.
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FIGURA 7.4.3.8-2
DOMICÍLIOS SEGUNDO DESTINAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (2010)

Fonte: IBGE, 2010

Alguns dos moradores e lideranças entrevistados na AID relataram a existência de esgoto
a céu aberto na região, em especial no Ribeirão Perus, onde há projeto de implantação de
um Parque Linear.
Ainda, os dados do IBGE referentes ao entorno de domicílios localizados em áreas
urbanas, apontam que há esgoto a céu aberto no entorno de 5% dos domicílios. Para o
Estado a porcentagem é de 4%, para Caieiras 2% e para o município de São Paulo 4%.
Deve ser feita a ressalva de que no Censo realizado em 2010 o IBGE não faz distinção
entre a rede geral de esgoto e a rede pluvial que tem a função de drenagem, de modo que
na verificação dos resultados as análises se confundem. Além disso, para a análise
especifica da drenagem na AID, não é possível a utilização dos dados do IBGE 2010 a
respeito do manejo de águas pluviais, pois estes estão sistematizados apenas por Grandes
Regiões e Unidades da Federação.
Assim sendo, serão utilizados como indicativos da existência de drenagem urbana na AID
a presença de algumas características do entorno do município: a existência de meio-fio e,
sobretudo, bueiro (boca de lobo) – dados, neste caso, disponibilizados para os setores
censitários, ainda que apenas relativos aos domicílios urbanos.
A existência do meio-fio indica uma condução das águas pluviais através das sarjetas, e a
boca de lobo indica a existência de uma rede subterrânea coletora das águas pluviais. De
acordo com os dados do IBGE, 74% dos domicílios particulares permanentes urbanos tem
em seu entorno boca de lobo e 97% tem no entorno meio-fio. A média do Estado é de 45%
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dos domicílios com boca de lobo no entorno e 92% com meio fio. No município de São
Paulo os dados são 52% e 93% respectivamente, e em Caieiras 64% e 97%
respectivamente. Conclui-se que a AID apresenta melhores indicativos da existência de
drenagem na área urbana do que as médias para os municípios de São Paulo e Caieiras e
para o Estado. Os dados estão apresentados no QUADRO 7.4.3.8-1, na sequência. Em
visitas a campo foram identificadas escadas hidráulicas, em especial no bairro Jardim
Aldelfiore, que apresenta uma variação altimétrica elevada. As entrevistas em campo,
entretanto, apontaram para a existência de enchentes na AID. As inundações ocorrem,
principalmente, nas épocas de chuva, e com bastante intensidade na extensão do Ribeirão
Perus, em especial nas proximidades da Estação Perus e do Recanto dos Humildes.
QUADRO 7.4.3.8-1
DOMICÍLIOS EM ÁREAS URBANAS SEGUNDO EXISTÊNCIA DE BOCA DE LOBO E
MEIO-FIO NO ENTORNO (2010)
AID

Caieiras

São Paulo

Estado

Boca de lobo

74%

64%

52%

45%

Meio-fio

97%

97%

93%

92%

Fonte: IBGE, 2010

Os dados apurados a partir da realização do censo demográfico do IBGE em 2010
apresentam a situação na AID no que diz respeito ao acesso dos munícipes à energia
elétrica. Os setores censitários localizados no município de São Paulo são atendidos pela
AES Eletropaulo e os localizados em Caieiras são atendidos pela Elektro.
Os dados do IBGE apontam que 100% dos domicílios possuem energia elétrica, sendo que
99% possuem energia elétrica de companhia distribuidora. Estas porcentagens são
idênticas às verificadas no Município e Estado de São Paulo, e um pouco superiores às do
País (99% possui energia elétrica, sendo 98% da companhia distribuidora.
Os moradores entrevistados alegaram que apesar da boa cobertura do fornecimento da
energia elétrica, há, com alguma frequência, falta de luz causada por queda de árvores ou
acidentes no Parque Anhanguera. Nestas ocasiões a energia geralmente demora para
normalizar.
Em relação à iluminação pública, o IBGE identificou que 99% dos domicílios localizados
em áreas urbanas possuíam em 2010 iluminação pública em seu entorno, porcentagem
um pouco acima da média do Estado (97%) e dos municípios de São Paulo (97%) e
Caieiras (98%) (QUADRO 7.4.3.8-2). Ainda, de acordo com dados da Prefeitura Municipal
de São Paulo25 foram instaladas na região da subprefeitura de Perus 65 novos pontos de
iluminação pública com lâmpadas econômicas entre 2012 e 201526.

25
26

www.oquefoifeito.prefeitura.sp.gov.br acesso em 17/07/15.
Informação atualizada em 14/07/2015.

7.4-95

50101-EV-RT003-0

QUADRO 7.4.3.8-2
DOMICÍLIOS EM ÁREAS URBANAS SEGUNDO EXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NO ENTORNO (2010)

Iluminação Pública

AID

Caieiras

São Paulo

Estado

99%

98%

97%

97%

Fonte: IBGE, 2010

Analisando o entorno dos domicílios particulares permanentes urbanos, de acordo com os
dados da pré-coleta do IBGE, é possível identificar que 92% dos domicílios têm em seu
entorno calçada e 98% pavimentação. No entanto, foram identificadas rampas para
cadeirante no entorno de menos de menos de 1% dos domicílios. A título de comparação,
é possível constatar que no Estado de São Paulo 93% dos domicílios contavam com
pavimentação e 89% com calçamento em seu entorno. Apenas 5% dos domicílios tinham
rampa para cadeirante no entorno.
O QUADRO 7.4.3.8-3, na sequência, apresenta os dados para a AID, o Estado e
municípios de São Paulo e Caieiras. Verifica-se que comparativamente a AID apresenta
altas porcentagens de pavimentação e calçada no entorno dos domicílios, mas possui o
menor índice de rampas para cadeirante. Embora esse índice seja baixo em todas as
localidades apresentadas, verifica-se que rampas para cadeirantes são praticamente
inexistentes na AID.
QUADRO 7.4.3.8-3
DOMICÍLIOS EM ÁREAS URBANAS SEGUNDO EXISTÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO,
CALÇAMENTO E RAMPA PARA CADEIRANTE NO ENTORNO (2010)
AID

Caieiras

São Paulo

Estado

Pavimentação

98%

98%

96%

93%

Calçada

92%

86%

93%

89%

Rampa para cadeirante

0%

1%

9%

5%

Fonte: IBGE, 2010

A AID possui uma cobertura satisfatória do serviço de coleta de resíduos domiciliares. De
acordo com os dados do IBGE de 2010, 98% dos domicílios têm seu lixo coletado por
serviço de limpeza e 2% coletado em caçamba de serviço de limpeza. Esta porcentagem é
alta se comparada à do Estado (94% e 5% respectivamente), município de São Paulo
(95% e 5% respectivamente) e Caieiras (94% e 6% respectivamente), conforme
apresentado na FIGURA 7.4.8.3-3. No município de Caieiras, ainda, de acordo com
informações da Prefeitura, a coleta seletiva está em implantação, e está sendo elaborado
um plano de gerenciamento de resíduos.
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FIGURA 7.4.3.8-3
DOMICÍLIOS SEGUNDO DESTINAÇÃO DO LIXO (2010)

Fonte: IBGE, 2010

A região de Perus possuía um aterro sanitário - o Aterro Bandeirantes, localizado na
Rodovia dos Bandeirantes km 26, desativado em março de 2007. O aterro tinha um projeto
referência de captação e uso de metano, um dos gases emanados da decomposição do
lixo acumulado e também um dos responsáveis pelo aquecimento global. Acima de 75%
dos gases emitidos eram captados e alimentavam uma usina de geração de energia,
rendendo à prefeitura créditos de carbono previstos no Protocolo de Kyoto. O aterro
recebia resíduos coletados pela empresa Loga, enquanto a empresa Biogás Energia
Ambiental S/A era responsável pela coleta e queima. A partir do momento em que o aterro
foi desativado, os resíduos passaram a ser enviados para o Aterro Caieiras.27
Houve grande mobilização da população do distrito de Perus e região cobrando o
fechamento do aterro sanitário. A FOTO 7.4.3.8-1 registra um muro do bairro, ao lado da
Praça do Samba, que comemora o fechamento do aterro.

27

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/amlurb/aterros_e_transbordos/index.php?p=4633
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FOTO 7.4.3.8-1: Comemoração do fechamento do aterro em Perus, ao lado da Praça do Samba.

De acordo com os dados da pré-coleta do IBGE, em relação ao entorno dos domicílios em
áreas urbanas, o lixo acumulado nos logradouros foi identificado apenas no entorno de 4%
dos domicílios. Para o Estado e município de São Paulo, a porcentagem também é de 4%
de domicílios com lixo acumulado no entorno, e em Caieiras 3% (QUADRO 7.4.3.8-4).
QUADRO 7.4.3.8-4
DOMICÍLIOS EM ÁREAS URBANAS SEGUNDO EXISTÊNCIA DE LIXO ACUMULADO
NOS LOGRADOUROS DO ENTORNO (2010)
Indicador

AID

Caieiras

São Paulo

Estado

Lixo acumulado nos logradouros

4%

3%

4%

4%

Fonte: IBGE, 2010

A FIGURA 7.4.3.8-4, na sequência, sintetiza as condições do entorno dos domicílios
particulares permanentes urbanos mencionados no presente item, de acordo com os
dados levantados na pré-coleta do IBGE, em 2010.
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FIGURA 7.4.3.8-4
DOMICÍLIOS EM ÁREAS URBANAS DA AID SEGUNDO CARACTERÍSTICAS
DO ENTORNO (2010)

Fonte: IBGE, 2010

7.4.3.9

Infraestrutura Viária

A AID, está localizada entre importantes eixos estruturais do sistema viário regional, como
as Rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Tancredo de Almeida Neves e a Estrada Franco
da Rocha, além do Rodoanel Mário Covas, que está inserido na AID. Para a compreensão
da infraestrutura viária também são consideradas as vias localizadas nas áreas
urbanizadas de menor fluxo, mas não menos importantes no contexto da AID, que
conectam a região com o restante da cidade, como é o caso das Avenidas Raimundo
Pereira de Magalhães, Fiorelli Pecicaco e Paulicéia em Caieiras.
O Rodoanel Mario Covas, ou Rodoanel Metropolitano de São Paulo, como também é
conhecido, é uma via perimetral que circunda quase por completo a região metropolitana
de São Paulo, sendo que o trecho norte ainda não foi finalizado. Ele permite o acesso a
diversas rodovias, tendo como principal intuito o desvio do trânsito pesado de dentro da
cidade e das marginais (Tietê e Pinheiros). O Rodoanel também conecta vários municípios
da Região Metropolitana como Osasco, Cotia, Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba,
Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão
Pires, Mauá, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá e futuramente Guarulhos.
O Rodoanel permite acesso fácil à Rodovia dos Bandeirantes, que conecta a cidade a
vários municípios paulistas, como Campinas - onde está localizado o Aeroporto
Internacional de Viracopos, Limeira, Jundiaí e outras até Cordeirópolis. Por essa rodovia
também é possível acessar a Rodovia Washington Luiz e a Rodovia Anhanguera, que
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também possui fácil acesso pelo Rodoanel, a leste da AID, na altura do km 6,5. A Rodovia
Anhanguera é paralela à Rodovia dos Bandeirantes e segue até Igarapava, divisa mineira,
sendo que sua rota cruza diversas cidades do interior paulista, incluindo Limeira e Ribeirão
Preto. Além disso, também tem acesso à Rodovia Washington Luiz.
Outra rota possível para acessar a região é por meio da Estrada Franco da Rocha, que
além de conectar a AID às regiões da Serra da Cantareira, Mairiporã, Franco da Rocha e à
cidade de Caieiras, dá acesso à Estrada da Roseira e Estrada Santa Inês, que atravessam
o Parque Estadual da Cantareira no sentido dos bairros da zona norte de São Paulo. Esta
Estrada também conecta a AID à Rodovia Fernão Dias, principal ligação de São Paulo com
Belo Horizonte, capital mineira. A Rodovia Fernão Dias passa por diversas cidades
principalmente ao sul de Minas Gerais, como Pouso Alegre, Três Corações, Brumadinho,
Betim, Contagem e outras.
A Rodovia Tancredo de Almeida Neves, também localizada no entorno da AID, vai apenas
até Jundiaí. Segue paralela à Rodovia dos Bandeirantes e se difere por ser menos
expressa e conecta a área principalmente com os Municípios vizinhos, como Francisco
Morato. É por meio dessa rodovia o principal acesso da AID à Estrada Franco da Rocha.
No QUADRO 7.4.3.9-1 pode ser observado o volume diário médio (VDM) de tráfego de
veículos nas principais rodovias citadas. São elas: Estrada Franco da Rocha (SP 023);
Rodovia Tancredo de Almeida Neves (SP-332); Rodoanel Mario Covas ou Rodoanel (SP
021); Rodovia Anhanguera (SP 330); Rodovia dos Bandeirantes (SP 348). Os dados foram
levantados pelo DER em 2014.

7.4-100

50101-EV-RT003-0

QUADRO 7.4.3.9-1
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS PRINCIPAIS RODOVIAS LOCALIZADAS NA AID.
VDM
Rodovia

km

Tipo de Veículo
Passeio

Comercial

Total

Referência

Administração

SP 023

Estrada Franco da Rocha

52

14293

2112

16405

Rod. Tancredo de A. Neves

DER - DR 10

SP 332

Rodovia Tancredo de Almeida Neves

33

24769

2695

27464

Estrada Franco da Rocha

DER - DR 10

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido Regis Bittencourt

0,36

22.617

3.186

25.803

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido R. P. Magalhães

0,36

23.029

3.183

26.212

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido Regis Bittencourt

3,05

10.898

5.947

16.845

Bandeirantes

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido R. P. Magalhães

3,63

13.514

1.667

15.181

Bandeirantes

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido Regis Bittencourt

6,21

5.761

868

6.629

Anhanguera

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido R. P. Magalhães

6,79

6.510

2.621

9.131

Anhanguera (sul)

RodoAnel Oeste

SP 021

Rodoanel Mario Covas sentido R. P. Magalhães

7,0

4.551

2.094

6.645

Anhanguera (norte)

RodoAnel Oeste

SP 330

Rodovia Anhanguera

26,5

17.705

5.415

23.120

Sentido Norte

AutoBan

SP 330

Rodovia Anhanguera

26,5

19.684

6.300

25.984

Sentido Sul

AutoBan

SP 348

Rodovia dos Bandeirantes

36,2

50.745

11.859

62.604

Sentido Norte

AutoBan

SP 348

Rodovia dos Bandeirantes

36,2

51.310

11.843

63.153

Sentido Sul

AutoBan

Nota: Campos em negrito correspondem a dados projetados com base na evolução do tráfego.
Veículos de passeio: automóveis e utilitários; Veículos comerciais: caminhões, reboques e semi-reboques, ônibus ou equivalentes.
Fonte: DER, 2014; ARTESP;
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Percebe-se que o VDM (Volume Diário Médio) na região é maior principalmente na
Rodovia Tancredo de Almeida Neves que é o principal acesso por Caieiras e região. Cerca
de 27.464 veículos passam pela rodovia diariamente e, destes, apenas cerca de 10% são
veículos comerciais. Ainda, o trecho do Rodoanel Mario Covas inserido na AID, próximo da
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, tem o volume diário médio total de veículos
(26.212) menor que o da Rodovia Tancredo de Almeida Neves (27.464), contudo a
porcentagem de veículos comerciais é maior e alcança cerca de 12% do VDM. Apesar
disso, os números entre as duas Rodovias são muito próximos.
Já no trecho do Rodoanel Mario Covas na saída para a Rodovia Bandeirantes, o VDM
diminui consideravelmente, e passa a um total de 16.845 no sentido da Rodovia Regis
Bittencourt e 15.181 no sentido da Av. Raimundo Pereira de Magalhães. Diminui ainda
mais no trecho da Rodovia Anhanguera, que passa a ter um VDM total de 6.629 no sentido
da Regis Bittencourt, 9.131 na direção da Av. Raimundo Pereira de Magalhães no sentido
sul da Anhanguera e 6.645 na direção da Av. Raimundo Pereira de Magalhães no sentido
norte da Anhanguera.
Ao comparar os pontos do Rodoanel das duas Rodovias (Anhanguera e Bandeirantes),
percebe-se que o número de veículos comerciais é maior nos pontos do Rodoanel com a
Anhanguera no sentido da Av. Raimundo Pereira de Magalhães, que alcança 31% do total
de veículos do VDM, e no ponto do Rodoanel com a Bandeirantes, que apresenta
porcentagem ainda maior, mas no sentido oposto (Regis Bittencourt) e alcançando 35% do
total de veículos do VDM.
O principal trajeto da AID para acessar as marginais Tietê e Pinheiros, que conectam aos
aeroportos da cidade, Congonhas e Guarulhos, é pela Rodovia dos Bandeirantes (via
expressa) acessada pelo Rodoanel Mario Covas no km 3,5 até a Marginal Tietê. Contudo,
existem caminhos alternativos que cortam a área urbana, como é o caso da Avenida
Raimundo Pereira de Magalhães, no sentido da Marginal (ao sul), trajeto mais dificultado
pois cruza vários bairros da cidade como Freguesia do Ó, Pirituba e Jaraguá na zona norte
de São Paulo.
A Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (FOTO 7.4.3.9-1), continua ao norte do
Município de São Paulo fazendo a conexão com o Município de Caieiras, onde ela passa a
ser duplicada e a se chamar Estrada Velha de Campinas ou Rodovia Tancredo de Almeida
Neves. Atualmente este é um dos principais acessos ao Município de Caieiras, e também
um gargalo para o tráfego da região. Segundo levantamento de campo, foi observado que
este ponto é um problema para o trânsito da região, e uma das principais queixas da
população, sobretudo pelo fato da via ser duplicada apenas no Município de Caieiras. Além
disso, a presença do radar de velocidade em um ponto não estratégico dificulta ainda mais
o fluxo.

7.4-102

50101-EV-RT003-0

FOTO 7.4.3.9-1: Av. Raimundo Pereira Magalhães próximo da divisa com Caieiras

Na AID, além do Rodoanel Mario Covas (trecho oeste) e da Avenida Raimundo Pereira de
Magalhães, principais meios de acesso à região, existem as vias internas às áreas
urbanizadas, que são considerados os eixos principais das vias locais da AID com as vias
de principal acesso, são elas as Avenida Fiorelli Pecicaco, em Perus, e Avenida Paulicéia,
em Caieiras.
A Avenida Fiorelli Pecicaco (FOTO 7.4.3.9-2) é a via coletora da área urbanizada de Perus,
e é onde estão localizados os principais comércios da área. Sua continuação a leste da
AID conecta com outros bairros do distrito de Perus, como Vila Perus onde está localizado
o comércio mais estruturada do distrito. Sua continuidade é a Estrada de Perus que
conecta a AID com o Parque Anhanguera cruzando as Rodovias Bandeirantes e
Anhanguera. A oeste a via termina na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães.

Foto 7.4.3.9-2: Avenida Fiorelli Pecicaco
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A Avenida Paulicéia (FOTO 7.4.3.9-3) é a via coletora da área urbanizada no bairro de
Laranjeiras em Caieiras, assim como ocorre com a Avenida Fiorelli Pecicaco, ela concentra
os principais comércios do bairro. Tem início na Rodovia Tancredo de Almeida Neves
(Estrada Velha de Campinas), e conecta o bairro de Laranjeiras ao restante do Município
de Caieiras.

FOTO 7.4.3.9-3: Avenida Paulicéia

Vale destacar que a AID conta com uma estação ferroviária, a Estação Perus, pertencente
à Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A linha permite o
acesso a outros municípios, como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Jundiaí,
como também para o centro de São Paulo, chegando até a Estação Luz, onde tem
conexão com o metrô de São Paulo. A Linha 7-Rubi ainda possui conexão com a Linha 8Diamante, que vai a municípios vizinhos como Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e
Osasco, além de bairros a oeste da capital. A Estação Perus, além de historicamente ter
impulsionado a ocupação do bairro, foi bastante mencionada em entrevistas realizadas em
campo com moradores locais como uma das opções de transporte mais vantajosas para
quem trabalha em outras regiões. A estação, entretanto, atualmente fecha aos domingos
para manutenção, de modo que nos finais de semana os moradores acabam optando pela
locomoção por automóveis ou ônibus.

7.4-104

330000

Ã
OR

P
RI
AI
O
M
S Ã LO
U
A
P

GO

São Paulo

SP

RJ

PR
Copyright:© 2014 Esri

AI

CA

Copyright:©
2014 Esri
SC
LEGENDA

7410000

M

7410000

el
an
do vas
o
R Co
rio
Má

MG

MS

F
R v Di

IE
IR
AS
RI
PO
RÃ

o

Rv
N e Tancre
d
ves

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

e
a s rnão

320000

Limite Municipal
ADA - Área Diretamente Afetada
Rodovias
Rodoanel
Estradas

RIPORÃ
MAI
E
In s S an
ês
t
SÃO
LO
PAU

Marginais
Avenidas

a

Logradouros
Linha de Metrô

ística

ur

do

Es

J

T

Per
e

ar

á

ir

Av Raim
u

n do

u

ag

s

a d e Maga l

hã e

Linha de Trem

7400000

7400000

ra
ue

A nhang

s es
do ant
R v eir
nd

Ba

Rv

0

1.000

2.000

3.000

4.000
m

REFERÊNCIA
1 - BASE CARTOGRÁFICA: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2012.
2 - BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL GEORREFERENCIADA DE LOGRADOUROS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO, CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE (CEM), 2014.

Pe Marginal Tie tê

Rv Castelo
Branco

NOTAS
1 - BASE CARTOGRÁFICA NA PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR. DATUM
HORIZONTAL: SIRGAS 2000. ZONA DE REFERÊNCIA 23S.
2 - ARQUIVOS FORMATO SHAPEFILE - ARCGIS 10.1.

OSASCO

S Ã O P A UL O

3 - MAPA PARA IMPRESSÃO EM FORMATO A3.

REV.

A

Pe

Ma
rgi
n

al
Pin
h

EMISSÃO INICIAL

EXEC.

DATA

J.U.

09/2015

EIA/RIMA - AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA JURUAÇU

eir
o

TÍTULO:

s

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

320000

330000

PROJ N.:

50101

PROJ.:

APROV.:

A.N

B.C

DATA:

09/15

ESCALA:

REV.:

1:75.000

R0
FIGURA 7.4.3.9-1

50101-EV-RT003-0

7.4.3.10

Lazer e Turismo

A AID notadamente não é um local atualmente utilizado para fins turísticos, de modo que
não foram identificados locais ou atrativos turísticos. Contudo, alguns locais para
recreação e lazer estão disponíveis, como é o caso da Praça da rua Canhoba, com
equipamentos de lazer como quadra de esportes e pista de skate (FOTO 7.4.3.10-1).
Destaca-se a existência do CEU EMEF Perus (FOTO 7.4.3.10-2), que além de funcionar
como escola, é aberto ao público e possui uma infraestrutura com quadras esportivas,
piscinas, teatro, possibilitando a prática de esportes e o acesso à cultura na região. Neste
sentido, destaca-se também a EMEF Júlio de Oliveira, que também é acessada pela
comunidade aos finais de semana.
Próximo à AID, ainda no bairro de Perus, existem alguns equipamentos importantes de
lazer, que são frequentados também pela população residente na AID. Menciona-se a
Biblioteca Pública Padre José de Anchieta (FOTO 7.4.3.10-3) na Rua Antônio Maia, que
possui cerca de 36 mil exemplares em seu acervo, entre livros didáticos e material
multimídia, além de um telecentro com cerca de 20 computadores e de uma programação
cultural, que conta com sarais e outras atividades.
Outra infraestrutura pública de lazer do bairro que está próximo da AID, é o CDC Perus
(Clube da Comunidade) na Rua Mogeiro. Os CDCs são equipamentos esportivos que
foram instalados em terreno público ou cedido e tem a coordenação e fiscalização
realizada pela secretaria de esportes. Um dos diferenciais deste tipo de espaço é a gestão
realizada por entidade comunitária do bairro, que tenha sido eleita pela população.

FOTO 7.4.3.10-1: Praça da Rua Canhoba
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FOTO

7.4.3.10-2:

CEU

Perus.

Fonte:

http://www.encontrasppirituba.com

Foto 7.4.3.10-3: Biblioteca Pública José de
Anchieta. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br

A AID está rodeada por importantes parques públicos, que podem ser destacados como os
principais elementos responsáveis por promover o turismo e lazer na região. São eles, o
Parque Municipal Anhanguera, o Parque Estadual do Jaraguá, o Parque Estadual Juquery
e o Parque Estadual da Cantareira.
A oeste da AID, está localizado o Parque Municipal Anhanguera (FOTOS 7.4.3.10-4 e
7.4.3.10-5), com uma área total de 9.500.000 m², dos quais 400.000m² são abertos para
visitação e o restante é reservado para preservação do ecossistema e diversidade
biológica. O parque possui diversos equipamentos de lazer como campos de futebol,
quadras poliesportivas, quiosques, churrasqueira, anfiteatro, playgrounds, orquidário, pista
de caminhada, ciclovia e o bosque da leitura, que funciona aos domingos e tem o intuito de
estimular na população à prática da leitura. Há no local um centro de reabilitação de
animais silvestres, localizado em área restrita. Além disso, existem projetos para implantar
uma escola de marcenaria e um novo centro de manejo de animais silvestres, que estará
entre os maiores do Brasil. Destaca-se que o Parque Anhanguera foi mencionado pela
população residente como o principal equipamento de lazer da região, embora, segundo
os moradores, o acesso ao parque é difícil em função das linhas de transporte público
existentes.

FOTO

7.4.3.10-4:

Parque

Municipal

Anhanguera. Fonte: https://pt.wikipedia.org
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FOTO 7.4.3.10-5: Parque Municipal Anhanguera.
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O Parque Estadual do Jaraguá (FOTO 7.4.3.10-6), situado ao sul da AID, é tombado pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico
(Condephaat) e pela Unesco, como Patrimônio da Humanidade. Tem como grande atrativo
o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade de São Paulo, com cerca de 1.135 m de
altitude, de onde é possível ter uma visão privilegiada da Cidade. O Pico pode ser
acessado por uma pista rolante asfaltada ou por trilha em meio a mata atlântica
remanescente. Existem também no parque, outras trilhas para caminhada, além de locais
para prática de cicloturismo e de descida em rapel. O CONDEPHAAT, quando do
tombamento do parque, tombou o Casarão Afonso Sardinha (FOTO 7.4.3.10-7), que foi
construído pelo Bandeirante por volta de 1580, em taipa, e, está ligado ao ciclo do ouro do
Estado. O lugar registra um pouco da história sobre como era feita a exploração de ouro
na época, e pode ser visitado como patrimônio histórico, entretanto ainda não fora
reformado e aguarda projeto de restauro.

FOTO 7.4.3.10-6: Parque Estadual Jaraguá,

FOTO 7.4.3.10-7: Casarão Afonso Sardinha

vista

Fonte: http://www.saopaulominhacidade.com.br

para

o

Pico

do

Jaraguá.

Fonte:https://pt.wikipedia.org

Há na região outro parque, situado ao norte da AID, o Parque Estadual Juquery (FOTO
7.4.3.10-8), criado recentemente, em 1993, localizado no município de Franco da Rocha.
O principal motivo para a sua criação está relacionado à necessidade de preservação dos
remanescentes de vegetação nativa, auxiliando na preservação dos mananciais do
sistema Cantareira. Antes de se tornar um Parque, em 1989, o conjunto arquitetônico da
fazenda, projetado por Ramos de Azevedo, bem como, o acervo documental e a área
verde, já haviam sido tombados pelo CONDEPHAAT. Os principais atrativos do Parque
hoje, são as várias trilhas, o Rio Juquery, o parque infantil, o Mirante, o Edifício tombado
do antigo Hospital Psiquiátrico do Juquery (FOTO 7.4.3.10-9) e a Gruta dos pitus,
querequer agendamento para visita. Atualmente é realizado pelo parque, um programa de
educação ambiental com as escolas e a população do entorno.
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Foto 7.4.3.10-8: Parque Estadual do Juquery.

Foto 7.4.3.10-9: Hospital Psiquiátrico Juquery.

Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br

Fonte: http://wikimapia.org/

No entorno da AID, ao leste, encontra-se o Parque Estadual da Serra da Cantareira
(FOTOS 7.4.3.10-10 e 7.4.3.10-11). Com 64.800 ha, é um dos poucos refúgios naturais da
cidade de São Paulo e região. É considerado o maior parque urbano do mundo,
pertencente à reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade, título concedido pela
Unesco. O Parque Estadual da Serra da Cantareira abriga um dos últimos remanescentes
de mata atlântica preservada da cidade e importantes mananciais de água responsáveis
por parte do abastecimento da cidade, sendo o local, portanto, de uso restrito, limitado à
visitação apenas aos fins de semana e feriados.

FOTO 7.4.3.10-10: Núcleo Pedra Grande.

FOTO

7.4.3.10-11:

Núcleo

Engordador.

Fonte:http://www.ambiente.sp.gov.br

Fonte:http://www2.gesardarabad.com.br

O Parque possui diversos atrativos turísticos e é muito visitado. Conta com trilhas,
cachoeiras, construções históricas, sendo propicio também para a prática de esportes,
como: rapel, cavalgada, mountain bike e outros. Alguns dos roteiros mais conhecidos são
o Núcleo Pedra Grande, Trilha da Bica, Trilha do Bugio, Lago das Carpas, Trilha da
Samambaia-Açú, Trilha das Águas, Trilha Escondida, Trilha da Figueira, Núcleo
Engordador, Trilha da Cachoeira, Casa da Bomba, Trilha do Macuco, Núcleo Cabuçu. O
Parque possui também infraestrutura adequada à visitação, como sanitários, área de
piquenique, centro de visitantes, anfiteatro e área para estacionamento.
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Além dessa diversidade de parques da região, as Estradas Santa Inês e Roseira, que
cortam o Parque Estadual e se estendem até o município de Mairiporã, possuem ainda
outras opções de lazer e turismo. Lá são encontradas as grandes represas (FOTO
7.4.3.10-12) utilizadas principalmente aos fins de semana, onde além dos esportes de
aventura, também podem ser realizados esportes aquáticos como canoagem, jetbóia,
wakeboard, entre outros.
O Município de Mairiporã, na região do Parque, também possui uma variedade de
pesqueiros, Spas, Hotéis, pousadas e campings. Na região, incluindo o Município de São
Paulo, Mairiporã e Caieiras, também podem ser encontrados alguns sítios e chácaras
recreativos (FOTO 7.4.3.10-13), que possuem uma infraestrutura voltada para a prática de
ecoturismo, como tirolesa, rapel e arvorismo, e também turismo rural, como cavalgada,
contato com animais domesticados e horticultura.

FOTO 7.4.3.10-12: Represa em Mairiporã

FOTO 7.4.3.10-13: Sítio Recreativo (Sitiolândia)

Fonte:http://guiadoturista.uol.com.br/

Fonte: http://sitiolandia.com.br/

Destacam-se ainda os diversos clubes esportivos que estão localizados na região, como o
Clube da Associação Atlética Banco do Brasil (FOTO 7.4.3.10-14), Clube de Campo da
Associação Paulista de Medicina, Clube Alpes da Cantareira, entre outros. Esses clubes
possuem uma infraestrutura de lazer voltada para a prática de esportes e recreação em
geral, porém o uso é restrito aos membros associados.
Para complementar a infraestrutura, também estão distribuídos ao longo das Estradas e na
região uma cadeia de restaurantes e bares, como por exemplo o complexo Velhão (FOTO
7.4.3.10-15) e o Restaurante Dib. Em geral os restaurantes e bares são utilizados durante
o dia pela população que frequenta a região e faz uso das atividades de lazer, entretanto,
alguns também são utilizados durante a noite.
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FOTO 7.4.3.10-14: Associação Atlética Banco

FOTO 7.4.3.10-15: Restaurantes da Região

do Brasil. Fonte:http://www.panoramio.com

(Complexo

Velhão).

Fonte:

http://www.velhao.com.br

A região de Caieiras não possui significativos pontos de turismo e lazer. Na AID, foram
mapeados pela SEMUDEC, apenas dois pontos de lazer, a praça da família e o centro
poliesportivo municipal Jacinto de Moraes, no bairro Laranjeiras (FOTO 7.4.3.10-16).

FOTO 7.4.3.10-16: Centro Poliesportivo Municipal Jacinto de Moraes.
Fonte: http://franconoticias.com.br/

Quanto aos atrativos turísticos, como a região de entorno do Município é muito bem
atendida nesse quesito, Caieiras torna-se desinteressante. Apesar disso, os pontos
turísticos existentes que podem ser destacados no Município são, a estátua do Cristo
Redentor e os Fornos de Cal (FOTOS 7.4.3.10-17 e 18). Os Fornos de Cal, representam a
história de Caieiras e deram o nome a região, fazem parte da empresa Melhoramentos e
possivelmente serão tombados pelo CONDEPHAAT, processo já está em andamento.
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FOTO 7.4.3.10-17: Cristo Redentor. Fonte:

FOTO 7.4.3.10-18: Fornos de Cal. Fonte:

http://jgazetaregional.com.br

http://blogs.estadao.com.br

7.4.3.11

Percepção Ambiental

Para uma compreensão da percepção da população residente na AID acerca da dinâmica
da região e da atividade de mineração que é realizada pela Embu S.A., foram identificados
os principais atores e instituições atuantes no bairro e / ou potencialmente impactados pelo
empreendimento, especialmente moradores e pessoas que trabalham na região. Foram
investigados os principais aspectos positivos e negativos do bairro, assim como as visões
em relação ao empreendimento. A metodologia qualitativa foi adotada para a realização de
entrevistas, com base em roteiros semiestruturados (ANEXO C3-1), por permitir alcançar
uma dimensão analítica mais profunda das questões levantadas. As entrevistas, realizadas
com instituições e atores, ocorreram em 28/07/2015 e 14/08/2015.
A técnica de pesquisa com base na entrevista semiestruturada, consiste em um processo
de interação social no qual o pesquisador tem a finalidade de obter informações do
entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos em torno de problemáticas centrais.
Tal técnica difere da simples aplicação de um questionário, permitindo a geração de
informações qualitativas em maior profundidade, proporcionando também maior interação
entre entrevistador e entrevistado, fundamental para a leitura aberta de representações e
percepções sociais e processos de engajamento socioinstitucional. Por meio desta técnica
o informante tem a possibilidade de discorrer sobre suas experiências, expectativas,
representações da realidade e pontos de vista, de forma mais livre e espontânea.
O QUADRO 7.4.3.11-1, apresentado na sequência, lista os atores e instituições que foram
entrevistados, assim como uma breve descrição do papel e objetivos da instituição,
principalmente no que alude aos objetivos do presente estudo.
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QUADRO 7.4.3.11-1
ENTREVISTAS REALIZADAS
Entrevistado
Fredy Arl Schnell

Instituição/ Ocupação / Atuação Na Área
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Emprego –
Prefeitura Municipal de Caieiras

Julio

Diretor

de

Cadastro,

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento

Econômico e de Emprego – Prefeitura Municipal de Caieiras
Sérgio

Coordenador de desenvolvimento urbano, Subprefeitura de Perus

Seu Luís

Morador da Vila Adelfiore, dono de um comércio local

Mariana

Moradora da Vila Adelfiore

Seu José

Morador da Vila Adelfiore, dono de um comércio local

Tânia

Moradora da Vila Adelfiore

Marco

Morador da Vila Adelfiore

Selma

Moradora do Jardim Russo

Bida

Morador de Taipas, trabalha na Vila Santa Cruz (Morro do Rafa)

Seu Rubens

Trabalha na Vila Santa Cruz (Morro do Rafa), reside em Caieiras

Clébio

Comunidade Cultural Quilombaque

Mario Sergio Bortoto

Liderança comunitária, já foi subprefeito de Perus

Carlos

Assistente de Diretor, EMEF Julio de Oliveira

7.4.3.11.1 Olhares Sobre a Região
Serão apresentados neste capítulo os principais pontos negativos e positivos mencionados
pelos entrevistados acerca da AID. Vale ressaltar que a compreensão da percepção sobre
o local é essencial para a apreensão do contexto onde está inserido o empreendimento e
orienta a forma como estes atores e instituições vão compreender a expansão das
atividades minerárias.
A história do bairro de Perus foi mencionada por parte das lideranças como um dos
grandes pontos positivos do bairro. Destaca-se a importância da fábrica de cimento
Portland, primeira fábrica de cimento do Brasil que forneceu o insumo responsável pela
verticalização de São Paulo e pela construção de Brasília. A Perus-Pirapora, maria fumaça
de bitola pequena – 60 centímetros - que transportava matéria prima de Cajamar à fábrica,
também é considerada um patrimônio do bairro. Ressalta-se que a área da antiga fábrica
de cimento é tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) e que todo o acervo da
Estrada de Ferro Perus-Pirapora é hoje tombado pelo CONDEPHAAT, conforme detalhado
no Estudo de Diagnóstico Arqueológico Interventivo (ANEXO C3-2).
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Ainda, as lideranças entrevistadas ressaltaram que a luta dos queixadas e história de
mobilização e resistência dos operários que trabalhavam na fábrica de cimento marca a
história do bairro e ainda hoje inspira lideranças locais (FOTO 7.4.3.11.1-1). Entre as
conquistas mencionadas estão a mobilização dos moradores do bairro para o fechamento
da fábrica de cimento, que emitia pó e causava problemas respiratórios à população local,
a luta da população local para a desativação do aterro sanitário de Perus, além da
realização de mutirões de moradia, a construção do Plano de Bairro, a luta contra as
desapropriações previstas na construção do Parque Linear, entre outras.

FOTO 7.4.3.11.1-1: Homenagem aos queixadas na Comunidade Cultural Quilombaque

Dentro desse contexto, algumas lideranças ressaltam a importância da preservação da
memória do bairro e que há reivindicação para a transformação da fábrica desativada em
um centro cultural. Ainda, destacam o potencial turístico de Perus que é atualmente
inexplorado, aliada ao fato de que a região foi inserida no Plano Diretor Municipal como um
território de interesse da cultura e da paisagem.
A falta de equipamentos de lazer foi mencionada por quase todos os entrevistados como
um dos maiores problemas do bairro, principalmente por quem mora em áreas mais
distantes do centro de Perus, como é o caso do Jardim Adelfiore. Moradores da rua Cavalo
Marinho chegaram a fazer um abaixo-assinado solicitando o fechamento da via, para as
crianças brincarem.
Os Shoppings Centers, citados como opções de lazer, são distantes, já que no bairro não
há nenhum. Os shoppings mais próximos são o Tietê Plaza Shopping, no bairro de
Pirituba, e o Shopping Metrô Tucuruvi, na região do Tucuruvi. No entanto, ambos ficam a
uma distância considerável da AID. Há em Perus alguns coletivos independentes que
organizam atividades culturais, como a Comunidade Cultural Quilombaque e o Grupo
Pandora de Teatro, e foram citadas também as atividades realizadas pelo CEU e EMEF
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Júlio de Oliveira, abertas ao público. Os entrevistados afirmaram que o Parque
Anhanguera é bastante utilizado pela população local nos finais de semana, mas possui
poucos equipamentos e, como está localizado na rodovia, seu acesso é possível apenas
por carro ou ônibus. Parte da liderança local reivindica uma ciclovia na rodovia que permita
o acesso por bicicletas.
A mobilidade gerou opiniões diversas entre os entrevistados. Enquanto alguns consideram
que é um dos grandes atrativos do bairro, outros acreditam que as alternativas são ainda
insuficientes. O trem da CPTM é o modal mais utilizado para acesso a outras regiões ou
municípios, no entanto há relatos de que é muito cheio e não funciona aos domingos,
quando é realizada a manutenção da linha. Há opções de ônibus para sair do bairro, como
é o caso dos que vão para as regiões da Lapa e Barra Funda, mas o trajeto é mais
demorado e circulam com menor frequência. Nos finais de semana, o transporte com
veículo particular foi mencionado como a melhor opção para quem quer sair do bairro.
O Rodoanel facilitou a locomoção para quem tem carro, alegam, embora os moradores
reclamem da cobrança de pedágio, e permitiu o acesso à rodovia Anhanguera. O trânsito
local e para sair do bairro é considerado ruim, e afirmou-se que um dos principais pontos
de estrangulamento é a Av. Raimundo Pereira de Magalhães. A esse trânsito a maior parte
dos moradores credita a instalação de semáforos e radares no local.
Dentro do bairro alguns moradores informaram que utilizam as peruas clandestinas, que
“ajudam”, já que são mais baratas, mais rápidas e param no local solicitado pelo
passageiro.
No geral, os moradores entrevistados afirmaram que gostam de morar em Perus, em
especial os moradores mais antigos. Consideram o local tranquilo e possuem laços com a
vizinhança. Uma das principais mudanças positivas identificada pelos moradores foi o
aumento do comércio na região. Hoje acreditam que o bairro “tem de tudo”. Entretanto,
afirmam que ainda falta emprego na região e Perus continua sendo um bairro dormitório.
Perus foi mencionado por muitos moradores como um bairro esquecido pelo poder público.
Houve um crescimento populacional relativamente recente com a construção de conjuntos
habitacionais como CDHU e COHAB, que trouxe famílias que foram desapropriadas de
outras regiões do município e que não possuem vínculo histórico com o bairro. Isso fez
com que o bairro crescesse em termos populacionais, mas a infraestrutura não
acompanhou esse crescimento.
A educação, embora tenha melhorado, continua deficitária na opinião dos moradores. É a
saúde, entretanto, que é considerada o pior aspecto do bairro. De acordo com a população
local, há poucos equipamentos e o que tem é ruim, principalmente pela falta de médicos. A
saúde é considerada “péssima”, e o hospital mais próximo, localizado em Taipas, é
considerado ruim e insuficiente.
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Embora a área tenha uma boa cobertura da rede de água, esgotamento sanitário e
energia, os entrevistados afirmam que ainda é possível observar esgoto a céu aberto na
região. A falta d’água também foi mencionada por boa parte dos moradores. Há também
relatos de frequente queda de energia, principalmente causada por tombamento de árvore
e acidentes no Parque Anhanguera, apontam. Nesses momentos, relatam que a energia
demora para voltar. Há, ainda, ocorrências de enchentes na região. A moradia também é
vista como um problema na região e há movimentos que reivindicam infraestrutura nas
áreas mais precárias, além de mais moradia e regularização fundiária.
Em suma, de acordo com os moradores, lideranças e instituições entrevistados, as
principais deficiências da região são a falta de emprego, a precariedade da saúde e a falta
de equipamentos de lazer. A educação, moradia, existência de esgoto a céu aberto e
enchentes também são considerados pontos críticos. Dentre os aspectos positivos do
bairro destacam-se a estação de trem, que proporciona fácil acesso ao centro de São
Paulo e municípios vizinhos, e a proximidade com rodovias e o acesso fornecido pelo
rodoanel. A história do bairro e as conquistas populares também são motivo de orgulho da
população local, enquanto o aumento do comércio no bairro foi considerado a principal
mudança positiva que ocorreu nos últimos anos.
O QUADRO 7.4.3.11.1-1, apresentado na sequência, sintetiza as principais questões
acerca do bairro. Ressalta-se que os tópicos foram considerados positivos ou negativos de
acordo com o entendimento do entrevistado.
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QUADRO 7.4.3.11.1-1
PERCEPÇÕES SOBRE A ÁREA
Entrevistado

Aspectos Considerados Positivos

Aspectos Considerados Negativos

Seu Luiz, dono de um mercado no



Esquecimento total do bairro por parte do poder público;

Jardim Aldelfiore



Nada mudou em 50 anos, continua tudo igual.



Pouca condução para o centro, prefere trabalhar no bairro

Mariana, moradora da rua



Locomoção;

Dedalion



Bairro tranquilo;



Tem de tudo no bairro;

ganhando menos do que ir até o centro;


Domingo tem manutenção da linha do trem e às vezes não
funciona;



Falta energia nas casas quando tem acidente no Parque
Anhanguera, qualquer vento derruba árvore e ficam sem
energia;



Trânsito na saída do bairro piorou, principalmente por
causa de obras no rodoanel e instalação de radar e
semáforos.

Transporte é razoável. As peruas clandestinas ajudam muito,



Saúde tá um lixo, é péssima;

na Rua Dedalion (mora no bairro

pois são mais baratas, mais rápidas e param em qualquer



Segurança é uma porcaria;

há 25 anos)

lugar.



Água tá faltando.



Não utiliza o posto de saúde, pois o que atende a região

Seu José, dono de um mercado





Como mora no bairro há muito tempo, conhece todo mundo.

Tânia, moradora da Rua Cavalo



Com o rodoanel tudo ficou mais perto;

Marinho



Transporte é bom;



Escola é boa e creche tem bastante, “eu estudei aqui e hoje



Água é desligada todo dia às 15h;

minhas filhas estudam”.



Falta luz quando tem acidente na Av. Raimundo Pereira de

fica muito longe;

Magalhães e a energia demora pra voltar.

Marco, morador da Rua Cavalo



Posto de saúde é bom, escolas são boas;
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Sente falta de feira perto;



Sente falta de área de lazer.



“Falta área de lazer pra molecada”. Fez abaixo-assinado
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Marinho (mora há 30 anos)

Clébio, Comunidade Cultural



Transporte é bom, tem ônibus pra tudo quanto é lado.

para fechar a rua há aproximadamente 1 ano e meio, para



O bairro é perto de tudo, em 15 minutos está na Lapa, e o

ter espaço pras crianças brincarem.



Quilombaque

interior é perto também.



Trânsito só tem para o centro de Perus.

Perus tem uma história muito rica que precisa ser



Bairro cresceu muito, mas a infraestrutura não

preservada;



acompanhou;

Histórico de mobilização social na região: população se



Há muitas áreas de risco;

reuniu contra o pó de cimento e contra o lixão;



Parque Anhanguera é de difícil acesso ao pedestre, a

Região tem potencial turístico não explorado.

entrada é no meio da rodovia. Brigam por ciclovia para
acesso ao parque;


Moradia, saúde e educação;



Falta médico no posto de saúde;



Ainda é bairro dormitório, não há emprego, apesar de ser
rodeado por indústrias;



O trem não funciona de domingo, por causa de
manutenção;



Há esgoto a céu aberto;



Enchentes na região.

Selma, moradora do Jardim Russo



Comércio é muito bom, tem tudo na região;



Faltam opções de lazer, não tem shopping center perto;

(mora há 16 anos)



Segurança melhorou;



Saúde é ruim, a infraestrutura é boa mas não tem médico;



Locomoção é boa, utiliza o trem de dia de semana e o



Educação piorou;

rodoanel de domingo.



Pouco emprego na região.



Comércio melhorou;



Faltam equipamentos de saúde – o que tem é pouco e



Histórico de lutas e conquistas sociais na região;



Bairro tem grande potencial turístico e cultural.

Mario Bortoto

ruim;


Educação tá ruim, faltam creches;



Há muitas moradias irregulares, falta regularização
fundiária;
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Esgoto a céu aberto é um problema;



Há enchente: precisaria de 03 piscinões para resolver;

50101-EV-RT003-0


Trânsito: Av. Raimundo Pereira de Magalhães é principal
ponto de estrangulamento;



Falta equipamento de lazer.

Bida, dono de um comércio na



Gosta do bairro, da infraestrutura e do comércio;



Acha o bairro violento;

Vila Santa Cruz



Acha que as escolas são boas;



Muito trânsito entre São Paulo e Caieiras.



Utiliza o parque Anhanguera como lazer.


Muito trânsito na via entre São Paulo e Caieiras, é

Sr Rubens, dono de uma quadra
de tênis na Vila Santa Cruz

necessário duplicar a via urgente, o transito chega até o
Rodoanel e é gerado também pelos caminhões mas não é
a principal causa;


Problemas com a falta d'água para manter a quadra de
tênis;

Sérgio, coordenador do



Desenvolvimento Urbano na

Áreas verdes e praças equipadas com playground e



Transporte é uma principal questão na região;

equipamentos de ginástica;



Infraestrutura ainda muito precária;



Falta de curso superior;



Ocupações irregulares em várias áreas;



Problemas de enchente;



Faltam equipamentos de lazer.

A escola funciona aos fins de semana como área de lazer



Falta água no bairro à tarde;

para toda a comunidade que cuida muito bem da escola,



Tráfego intenso e muito caótico, radar da Av. Raimundo

Subprefeitura de Perus

Carlos assistente de Diretor da



EMEF Júlio de Oliveira

degradação deixou de acontecer depois disso;


UBS de Caiúba tem convenio com a escola e atende os
alunos direto na escola;



Parque Anhanguera é muito utilizado pela população aos fins
de semana.
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7.4.3.11.2 Expectativas e Percepções Referentes à Pedreira Juruaçu
Para uma maior compreensão da percepção da população acerca da mineradora, optou-se
por priorizar entrevistas com a população que reside nas proximidades do empreendimento
e estão mais expostas aos efeitos da mineração. Considerando a topografia da região, já
que há localidades protegidas por serras que funcionam como barreiras ou anteparos que
diminuem os incômodos à vizinhança, foram selecionados os bairros Jardim Adelfiore e
Vila Santa Cruz, identificados como os mais suscetíveis aos impactos das atividades
minerárias. A localização dos bairros citados pode ser verificada em mapa no capítulo
7.4.3.7 –Habitação. As entrevistas, realizadas com roteiro semiestruturado, conforme
mencionado, têm a função de fornecer informações qualitativas sobre os temas
concernentes.
Ainda, os resultados obtidos em pesquisa de campo complementam e atualizam o estudo
de Bacci et al. (2011)28 sobre a percepção da comunidade acerca das atividades
minerárias desenvolvidas na região noroeste do município de São Paulo, incluindo
especificamente a região da Vila Santa Cruz e o chamado Jd. Ernesto Bottoni, que
corresponde a um trecho do Jardim Adelfiore que está mais próximo da pedreira. O estudo
utiliza metodologias quantitativas e qualitativas, a partir de questionários e entrevistas que
buscam compreender os conflitos existentes que decorrem da atividade minerária.
Um dos resultados mais significativos da pesquisa de BACCI et al. aponta que mais de
80% dos entrevistados desconhecem as atividades das pedreiras e de sua importância
para a sociedade. Em pesquisa de campo realizada em agosto de 2015, também foi
verificado que os moradores não possuem informações sobre a intervenção proposta e,
em geral, desconhecem as medidas corretivas e compensatórias realizadas pelo
empreendedor.
As expectativas e visões acerca do empreendimento são, em geral, negativas, mas
bastante variadas. Nota-se que embora a maior parte da população que reside no entorno
da pedreira sinta efeitos que consideram negativos da atividade minerária, quando
questionados sobre os aspectos negativos da região onde residem, a pedreira e seus
possíveis efeitos não foram mencionados espontaneamente. Deficiências na área de
saúde, segurança e falta de lazer na região surgem com maior veemência quando os
moradores são questionados. Impactos negativos da mineração são citados apenas após
estímulo. Uma possível razão para a não menção espontânea desses impactos é o fato de
que os entrevistados já convivem com a mineradora na região há muitos anos, de modo
que a população residente já se habitou aos transtornos causados por ela e em alguns
casos não os percebem mais. Muitos dos entrevistados também mencionaram que as
explosões advindas da mineração têm ocorrido com menor frequência, indicando que os
impactos negativos diminuíram.
28

BACCI, D.C.; DINIZ, T.M.R.G.; AQUINO, T.D.V.S. Diagnóstico Socioambiental da Atividade de Mineração na Região
Noroeste do Município de São Paulo – Relacionamento com a Comunidade e o Poder Público. UNESP, Geociências,
v.30, n.2, p. 207-217, 2011.
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Ressalta-se que não foi identificada nenhuma mobilização específica contra a pedreira ou
para a solução dos efeitos considerados negativos.
Dentre os impactos percebidos pelos moradores que residem no Jardim Adelfiore e Vila
Santa Cruz, os principais são os barulhos e tremores decorrentes das explosões além de
problemas estruturais, como rachaduras nas residências, que segundo os moradores são
causadas por estes tremores. No trecho baixo do Jardim Adelfiore, local mais próximo da
pedreira, os moradores alegam que quase todas as casas possuem rachaduras que
acreditam serem causadas pelas atividades minerárias. As explosões são antecedidas por
uma sirene, relatam, e a quantidade de estouros diminuiu significativamente, “antes eram
três vezes por dia”, afirma um morador, “agora a frequência diminuiu”, e hoje a maior parte
dos entrevistados não sabe informar a frequência em que ocorre. Os moradores alegam
que conseguem identificar as explosões que vêm especificamente da Pedreira Juruaçu
(Embu).
O barulho dos caminhões e tratores trabalhando já foi intenso no passado e incomodou os
moradores entrevistados, mas hoje não escutam mais. O tráfego de caminhões na região
também não foi percebido pela maioria dos entrevistados como um problema da
mineradora.
A poeira é sentida pelos moradores que ficam na parte mais alta do Jardim Adelfiore, uma
área mais exposta ao vento. Os demais moradores entrevistados, inclusive da Vila Santa
Cruz, não sentem poeira ou ar mais seco pela mineração.
A atividade minerária também causa impacto negativo na paisagem da região, conforme
relatado por alguns entrevistados. A visão da serra, apontada como “bonita”, pode ser
observada de alguns pontos da região, e considera-se que está sendo degradada pela
mineração. Há ainda preocupação em como recuperar a área depois que a mineração
acabar.
No geral, os moradores, e em especial as lideranças, sentem uma falta de informação a
respeito do que ocorre na mineração e sobre o futuro, “será que vão acabar com o morro
todo?”, questiona uma liderança entrevistada. O empreendimento é considerado fechado
para a população, que via de regra, desconhece as atividades mitigadoras, de
monitoramento e compensatórias que são realizadas. Sentem falta de um canal aberto de
comunicação e de uma maior participação do empreendedor em atividades concernentes
ao bairro, como a discussão sobre o plano de bairro e plano diretor. Também não sabem
onde ou pra quem reclamar caso tenham algum problema específico decorrente da
mineração. Alguns dos moradores entrevistados declararam: “A Embu nunca veio aqui”.
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Como impactos positivos, alguns moradores mencionam a geração de empregos na
região. Entretanto, entre os entrevistados a percepção é de que esse impacto não é
significativo, “é melhor do que nada”, mas não é sentido pelos moradores que no geral não
conhecem muitas pessoas que trabalham na empresa. Sentem que grande parte dos
funcionários contratados vêm de outras regiões.
O servidor da sub-prefeitura de Perus entrevistado relatou que não recebeu queixas ou
reclamações por parte da população em relação a Pedreira. O funcionário da EMEF Júlio
de Oliveira indicou o bom relacionamento da escola com a Embu, que desenvolve
atividades na escola e de capacitação de professores.
Ao todo é possível observar que as lideranças possuem uma visão mais negativa do
empreendimento, mas a maior parte dos moradores acredita que a pedreira “não ajuda,
mas não atrapalha”. São percebidos alguns incômodos e considera-se que alguns
empregos são gerados em uma região conhecida pela escassez de empregos locais.
Além disso, fica evidente um certo desconhecimento por parte da população a respeito das
diversas atividades desenvolvidas pela Embu em Perus e região. Tais atividades,
realizadas por meio do Instituto Embu e apresentadas em detalhe no item referente a
Programas Ambientais.
O QUADRO 7.4.3.11-2, apresenta, na sequência, as principais percepções acerca do
empreendimento que surgiram nas entrevistas realizadas.
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QUADRO 7.4.3.11-2
PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO
Entrevistado

Positivo

Seu Luiz, dono de um

A pedreira gera um pouco de

mercado no Jardim Aldelfiore

emprego. É pouco, mas é melhor que

Negativo

nada.
Mariana, moradora da rua

Caminhão não atrapalha.

Dedalion

Muita poeira, rachadura nas casas, toca
sinal e treme tudo, até na rua de cima
(Rua Liber), onde mora seu pai. O
barulho é por volta do meio dia;
Como o domicílio está em um local alto
e venta muito, sente muita poeira.

Seu José, dono de um

Melhorou, vários anos atrás tinha

mercado na Rua Dedalion

muita explosão.

Tânia, moradora da Rua

Não sente poeira;

Vibração e rachaduras, “todos

Cavalo Marinho (mora há 23

Explosões diminuíram.

moradores reclamam”.

anos)

Conseguem ouvir as explosões.
Representante da Embu nunca veio
aqui, moradores não sabem pra quem
reclamar quando há problemas.
Maior parte dos empregos gerados é
pra gente de fora, alguns funcionários
passam a vir morar no bairro.

Selma, moradora do Jardim

Gera emprego na região, seu tio

Como mora longe, não sente efeitos

Russo

trabalha lá e considera que é um bom

negativos.

lugar para trabalhar.
Marco, morador da Rua

Não sente poeira;

Há muita rachadura causada pelas

Cavalo Marinho (mora há 30

Explosões diminuíram, antes era 3

explosões.

anos)

vezes por dia, hoje é raro.

Barulho das explosões incomodava.

Gera alguns empregos.
Clébio, Comunidade Cultural

Poeira não chega até essa parte do

Já morou perto da pedreira. Na época

Quilombaque

bairro.

haviam explosões diárias (por volta das
13h), as janelas vibravam e a casa
tremia. Causava problemas estruturais,
como rachaduras.
Falta comunicação entre a pedreira e o
bairro. Pedreira é fechada em si
mesma, não conversa com o bairro.
Representantes da Embu nunca foram
para nenhuma reunião do plano de
bairro ou plano diretor. Não sabem
quais são os planos da pedreira, “vão
acabar com o morro todo?”.
Tráfego grande de caminhões.
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Entrevistado

Positivo

Mario Bortoto

Negativo
Visão negativa das pedreiras em geral;
Impacto na paisagem da região;
Tinha cachoeira na serra, agora não
tem mais;
População desconhece as medidas
mitigatórias;
Vibração e muito barulho no momento
das explosões;
Poeira afeta mais as vilas próximas;
Preocupação com o que será feito
depois que a mineração acaba: como
recuperar?

Bida, dono de um comércio

Ar não é afetado;

Vibração é muito ruim, causa

na Vila Santa Cruz

Trânsito apesar de ruim não é

rachaduras nas paredes;

causado pela pedreira.



Barulho das explosões também

são um incomodo.
Sr Rubens, trabalha em uma

Sente as explosões;

quadra de tênis na Vila Santa

Ouve a sirene mas já está acostumado.

Cruz
Sérgio, coordenador do

Não há queixas sobre a pedreira na

Desenvolvimento Urbano na

subprefeitura

Subprefeitura de Perus
Carlos assistente de Diretor

População já está adaptada à

Transito é agravado pelos caminhões

da EMEF Júlio de Oliveira

convivência com a pedreira;

das pedreiras em geral;

Nunca recebeu reclamações na

Explosão da pedreira que é o barulho

escola relacionadas à pedreira;

mais alto ocorre sempre ao meio dia;

A pedreira desenvolve ações na

Vibração do terreno também é sentida

escola e com os professores;

levemente.
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7.4.3.12

Arqueologia

O diagnóstico arqueológico interventivo realizado no âmbito deste processo de
licenciamento ambiental e o parecer favorável do IPHAN é apresentado na íntegra no
ANEXO C3-2.
O estudo teve como principal intuito garantir a proteção do patrimônio histórico e
arqueológico na área ocupada pelo empreendimento, em consonância com a legislação
existente e com as diretrizes normativas e operacionais. Foram definidas e delimitadas as
áreas de influência do empreendimento, e analisado o potencial arqueológico por meio de
diagnóstico arqueológico interventivo. Foi realizado também um programa de educação
patrimonial, cujas ações e resultados estão descritas no referido anexo.
As intervenções em subsuperfície realizadas na ADA não encontraram vestígios materiais.
É necessário salientar que diversos pontos da ADA já se encontram impactados por
atividades de reflorestamento (plantio de eucaliptos). Além disso, grande parte da ADA
encontra-se em média vertente de inclinação acentuada, característica que dificulta a
preservação de evidencias mais sutis in situ.
Neste sentindo o IPHAN apresenta um parecer favorável a interferência na área,
considerando concluída as pesquisas arqueológicas legalmente exigidas até a fase de
Operação (LO).
7.4.4

Síntese do Diagnóstico do Meio Socioeconômico

São Paulo é a cidade global mais populosa e com maior PIB municipal do país, que em
2012 representava 35% do PIB do Estado de São Paulo. O setor de serviços representa
81,9% de todo o PIB municipal (IBGE, 2012), destaca-se pela presença de grandes redes
internacionais, do mercado financeiro, de hospitais referência internacional, especialidades
e diversidades culturais e gastronômicas etc.
O setor industrial, apesar de estar em queda, ainda era responsável por 18,1% do PIB em
2012. As industrias da cidade de São Paulo, ao longo dos anos migraram, principalmente
para a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e cidades do interior de São Paulo.
Contudo, ainda existem algumas regiões da cidade que concentram as indústrias que
permaneceram na cidade, como é o caso da Mooca e Vila Leopoldina, por exemplo.
A cidade enfrenta grandes problemas relacionados a infraestrutura e mobilidade, uma vez
que torna-se um território extremamente complexo por ser a cidade mais populosa do país,
com 11.253.503 habitantes convivendo em um extenso território de 1.526,68km2, e com
uma taxa de urbanização de 99, 11% (IBGE, 2010), condição que gera altos números de
deslocamentos diários em grandes distâncias. Além disso, o processo de urbanização
aconteceu na cidade em ritmo acelerado, e a infraestrutura não acompanhou tal
urbanização, criando na cidade déficit por saneamento, habitação e equipamentos
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urbanos, principalmente nas áreas periféricas. Apesar disso, a cidade de São Paulo
apresenta uma posição alta no IDH- M, está na 28° posição entre os 5.565 municípios
brasileiros e está acima da média do Estado.
Caieiras, por sua vez, possui uma realidade muito diferente, com somente 86.529
habitantes e um o território de 97,27 km², equivalente a cerca de 6% do tamanho de São
Paulo. Possui historicamente características de cidade-dormitório, uma vez que parte da
população de Caieiras desloca-se diariamente para trabalhar em São Paulo, Jundiaí e
demais polos de empregos. Teve seu crescimento vinculado à Companhia Melhoramentos
de Papel e Celulose, e também motivado pelo sistema de transporte público existente na
região - a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
O PIB de Caieiras, teve um crescimento entre 2008 e 2012 de 30,8% maior que o
crescimento do PIB do município (28,5%) e Estado de São Paulo (28,8%) no mesmo
período. A participação do setor industrial em Caieiras diminuiu nesse período (2008 –
2012), mas continuou expressivo para a economia da cidade, sendo responsável por
39,3% do PIB em 2012. O setor industrial sempre exerceu um importante papel no
Município, com a presença da indústria de papel e celulose Melhoramentos, que ainda hoje
possui grande parte do território, e modo que a paisagem da região é fortemente marcada
pela silvicultura. Além disso, também contribui com o PIB do setor industrial os
condomínios industriais presentes no Município e inclusive no bairro Laranjeiras, inserido
na AID.
Independente de apresentar um crescimento econômico maior que o Estado, o IDH – M de
Caieiras (0,781) ainda se mantém abaixo da média do Estado de São Paulo (0,783), mas
ainda assim é considerado um IDH–M alto e superior a média nacional.
A AID está prioritariamente inserida no distrito de Perus, localizado extremo norte da
cidade de São Paulo, mas possui também uma pequena parcela do distrito de Jaraguá,
além de uma porção no município de Caieiras.
Destaca-se na AID a presença de outras áreas voltadas para a atividade extrativa mineral,
essencialmente de agregados da construção civil, como brita e areia. A produção é
destinada principalmente à RMSP, grande consumidos destes produtos, principalmente
considerando as inúmeras obras de infraestrutura e a alta do mercado imobiliário nos
últimos anos. Além das pedreiras localizadas nessa área da cidade, existem ao todo cerca
de 34 pedreiras em toda a RMSP.
Além desse uso, a AID apresenta uma significativa parcela de área urbanizada, que abriga
cerca de 43.260 habitantes (IBGE, 2010), com uma média de 3,40 moradores por
domicílio. Essa população em geral, possui um rendimento médio abaixo da média, porém,
a desigualdade social também é muito menor que no restante da cidade, conforme o
coeficiente de GINI (2010) apresentado para a subprefeitura de Perus.
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Observou-se que a população residente trabalha em outras regiões da cidade,
principalmente nas regiões centrais, tornando o bairro, assim como a cidade de Caieiras,
um bairro com característica de bairro-dormitório. Enquanto o Município de São Paulo
apresentava 0,48% de empregos formais, o distrito de Perus apresentava apenas 0,07%
em 2012.
Os domicílios localizados na AID, possuem características muito semelhantes, tanto nas
áreas urbanizadas de São Paulo, quanto em Caieiras. Apesar da precariedade, via de
regra, os domicílios possuem saneamento básico (96% abastecimento de água e 81%
rede de esgoto), acabamento nas paredes e infraestrutura viária. Do total de domicílios da
AID, 85% são casas, e 62% são próprios e quitados.
Em relação à percepção do empreendimento pela população, destaca-se que os
moradores entrevistados apesar de saberem da existência da Pedreira, até mesmo pela
visualização da mesma, pouco sabem a respeito das atividades ali desenvolvidas. Em
relação à percepção dos impactos, parte dos moradores relataram incômodos relacionados
a ruído e vibração. No entanto, como a atividade minerária já se encontra consolidada há
muitos anos, a percepção predominante é de que a atividade “não ajuda, mas não
atrapalha”. Destaca-se neste sentido que não foi constatada qualquer forma de
mobilização contrária ao empreendimento ou a sua expansão.
Em relação ao Plano Diretor Estratégico, a área da Pedreira está inserida prioritariamente
(99.6%) na Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, a qual corresponde
a áreas da cidade que não foram completamente ocupadas, e que possuem uma
diversidade de usos distintos, com ocupação predominantemente horizontal. São áreas
dedicadas ao reflorestamento, bem como exploração mineral e atividades industriais, além
do uso residencial. Entre os objetivos dessa macroárea destacam-se: “recuperação das
áreas mineradas e degradadas suscetíveis a processos erosivos minimizando a ocorrência
da poluição difusa”, e “manutenção e incentivo das atividades minerárias e usos correlatos,
assegurando a condição rural dos imóveis.
Ainda, foi realizada na área da Pedreira uma pesquisa, por meio de intervenções em
subsuperfície, para verificação de vestígios arqueológicos (bens materiais), sendo que não
foram encontrados no local. Neste sentindo o IPHAN considera concluída as pesquisas
arqueológicas legalmente exigidas até a fase de operação da ampliação da Pedreira (LO).
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8.0

IDENTIFICAÇÃO
ASSOCIADAS

E

AVALIAÇÃO

DE

IMPACTOS

AMBIENTAIS

E

MEDIDAS

O presente item tratará dos impactos ambientais potenciais relativos às fases de
implantação (ampliação) e de operação do Projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu.
A identificação e avaliação de impactos ambientais é um ponto importante do processo de
licenciamento ambiental de um empreendimento, visto que é a partir da caracterização dos
impactos significativos que são definidas as medidas de controle, de mitigação e de
acompanhamento dos impactos reversíveis e as medidas de compensação ambiental para
os irreversíveis, bem como as medidas de potencialização dos impactos significativos
benéficos a serem implementadas pelo empreendedor.
Para a avaliação do impacto é importante enfatizar que o licenciamento em questão se refere
à ampliação da cava da Pedreira Juruaçu, já em operação. Para a ampliação da cava não
são previstas obras (fase de implantação) distintas das que hoje ocorrem na fase de
operação, sendo que a ampliação desta cava servirá para prolongar a vida útil da Pedreira,
com a continuidade das atividades hoje em execução. Neste sentido todas as atividades são
previstas durante a etapa de operação da mina, com a abertura de novas frentes de lavras,
tais como:







Supressão de cobertura florestal;
Decapeamento;
Adequação de acessos internos;
Desmonte;
Lavra; e
Carregamento e beneficiamento

Neste sentido os impactos foram avaliados para a fase de operação do empreendimento,
considerando que não haverá atividades para a fase de implantação.
Assim, a identificação e avaliação dos impactos potenciais visam à interação entre os fatores
ambientais analisados nos capítulos anteriores, conforme fluxo de atividades de integração
apresentado na FIGURA 8-1.
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FIGURA 8-1
INTERAÇÃO DE FATORES NA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

8.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos adotados se baseiam nos padrões estabelecidos pela
legislação vigente e pelas normas técnicas aplicáveis, atendendo aos princípios norteadores
da NBR ISO 14001:2004; Resolução Conama nº 01/86; sendo sua definição adaptada às
especificidades da Ampliação da Pedreira Juruaçu.
Considerando essas normas técnicas e legais ambientais relacionadas aos estudos
ambientais, adotar-se-ão os seguintes conceitos principais:






Aspecto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização
que pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental significativo é aquele
que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo (NBR ISO 14001:2004);
Impacto Ambiental: qualquer alteração, adversa ou benéfica, das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais de uma organização e que direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a
segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; qualidade dos recursos ambientais;
Medidas de Controle (C): ações relativas à implantação, operação e manutenção de
sistemas ou procedimentos de controle dos aspectos ambientais significativos, visando
a prevenir, eliminar ou minimizar ocorrência de impactos adversos significativos;
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Medidas Mitigadoras (M): ações que visam a reduzir impactos ambientais significativos
adversos a níveis aceitáveis, buscando torná-los não significativos;
Medidas de Acompanhamento/Monitoramento (A): medição repetitiva, discreta ou
contínua, ou observação sistemática da qualidade ambiental de um determinado
processo ou tarefa;
Medidas de Potencialização (P): ações que visam otimizar os impactos ambientais
significativos benéficos;
Medidas de Compensação Ambiental (K): ações relativas à compensação de impactos
ambientais significativos adversos não mitigáveis no todo ou em parte, determinadas
pelas normas federais e estaduais aplicáveis.

A consideração e interrelação entre esses fatores permitem a apreensão de toda a gama de
impactos potenciais associados. Dessa forma possibilita sua identificação e avaliação e,
posteriormente, para cada caso, estruturar medidas ambientais destinadas a mitigar,
prevenir, compensar e ou potencializar esses impactos, cujo conjunto de medidas encontrase explicitado no Capítulo 10 - Planos e Programas Ambientais deste EIA.
Com base nessa abordagem foram analisados os impactos ambientais segundo escalas que
(i) contemplem o alcance da repercussão dos investimentos e efeitos socioambientais
decorrentes da Ampliação da Pedreira Juruaçu (regional); (ii) contemple a AID (local) e (iii)
contemple a ADA (pontual).
Dispõe-se, assim, de uma visão abrangente das repercussões do empreendimento como
um todo, em suas várias etapas, assim como das ações que serão necessárias para tornálo ambientalmente adequado.
8.1.1

Bases Conceituais dos Critérios Técnicos de Valoração dos Impactos
Ambientais

Com relação à identificação e avaliação dos impactos ambientais fez-se uso de metodologia
de classificação estabelecida por (i) critérios técnicos de valoração e (ii) critérios
complementares qualitativos. Esta análise, por sua vez, subsidiou a estruturação das
medidas ambientais associadas (mitigação, controle, acompanhamento, potencialização ou
compensação) aos impactos previstos.
Foram contemplados critérios específicos de avaliação de impacto ambiental, baseados na
valoração dos impactos ambientais, os quais estão intrinsecamente associados à magnitude
do impacto, e aos quais foram atribuídos valores relativos, objetivando-se minimizar a
subjetividade na sua valoração.
Durante as visitas em campo, elaboração do diagnóstico ambiental e de acordo com o
empreendimento proposto, alteamento de barragem, foram identificados empreendimentos
colocalizados na região que possuam sinergia e cumulatividade com os impactos avaliados
para o presente projeto, sendo que a região possui intensa atividade minerária.
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Tais critérios de valoração são caracterizados a seguir, considerando-se que os números
entre parênteses correspondem aos valores relativos (pesos), atribuídos a cada um dos
parâmetros:
a) Reversibilidade
- Reversível (1): situação na qual o fator ou parâmetro ambiental afetado retorna a uma
dada situação de equilíbrio, semelhante àquela que estaria estabelecida caso o
impacto não tivesse ocorrido, ou seja, retorno às suas condições originais;
- Irreversível (3): fator ou parâmetro ambiental se mantém impactado apesar da adoção
de ações de controle dos aspectos ambientais e ou de mitigação do impacto,
caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na sua totalidade ou em parte. Quando
ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna às suas condições
originais em um prazo previsível.
b) Abrangência Territorial
- Pontual (1): alteração se reflete apenas na Área Diretamente Afetada (ADA);
- Local (3): alteração se reflete inclusive na Área de Influência Direta (AID). Quando
ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações;
- Regional (5): alteração se reflete inclusive na Área de Influência Indireta (AII). Quando
impacto se faz sentir além das imediações do sítio da ação.
c) Relevância
- Irrelevante (0): a alteração não é percebida ou verificável;
- Moderadamente Relevante (1): alteração é verificável e ou passível de ser medida,
sem, entretanto, caracterizar ganhos e ou perdas na qualidade ambiental da área de
abrangência considerada, se comparados à situação original;
- Relevante (3): alteração é verificável e ou passível de ser medida, caracterizando
ganhos e ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se
comparados à situação original;
- Muito Relevante (5): alteração é verificável e ou passível de ser medida,
caracterizando ganhos e ou perdas expressivos na qualidade ambiental da área de
abrangência considerada, se comparados à situação original.
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d) Cumulatividade e Sinergia
- Impacto Não Cumulativo e Não Sinérgico (1): não há integração com efeitos de
outros impactos, seja pela somatória simples (cumulativo), seja pela somatória
potencializadora (sinérgica);
- Impacto Cumulativo e Não Sinérgico (3): o efeito do impacto apresenta
cumulatividade ao(s) efeito(s) de outro(s) impacto(s) no mesmo sistema ambiental, não
apresentando efeito potencializador;
- Impacto Cumulativo e Sinérgico (5): o efeito do impacto analisado em conjunto com
outros impactos apresenta alterações ambientais que vão além da somatória simples
de cada impacto, podendo, além de potencializar os efeitos, alterar novos parâmetros
ambientais.
e) Magnitude: reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio objeto da
avaliação, sendo caracterizada a partir da consolidação dos valores associados aos
critérios de valoração de impactos, resultante do produto dos pesos atribuídos a cada
parâmetro, gerando 55 (cinquenta e cinco) cenários possíveis (QUADRO 8.1.1-1). A
magnitude será expressa por meio dos seguintes padrões:
- Desprezível: decorre obrigatoriamente de impactos irrelevantes, cujo valor é zero (0);
- Baixa: produto dos valores atribuídos aos critérios iguais a 1, 3, 5 ou 9;
- Moderada: produto dos valores atribuídos aos critérios iguais a 15, 25 ou 27;
- Alta: produto dos valores atribuídos aos critérios iguais a 45, 75, 81, 125 ou 135; e
- Muito Alta: produto dos valores atribuídos aos critérios iguais a 225 ou 325.
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QUADRO 8.1.1-1
CRITÉRIOS TÉCNICOS DE VALORAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Critérios Técnicos de Valoração dos Impactos Ambientais
Reversibilidade

Abrangência

Relevância

Cumulatividade/Sinergia

Produto

Magnitude

Qualquer

Qualquer

Irrelevante (0)

Qualquer

0

Desprezível

Reversível (1)

Pontual (1)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

1

Reversível (1)

Pontual (1)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

3

Reversível (1)

Pontual (1)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

3

Reversível (1)

Local (3)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

3

Irreversível (3)

Pontual (1)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

3

Reversível (1)

Pontual (1)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

5

Reversível (1)

Regional (5)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

5

Reversível (1)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

5

Reversível (1)

Pontual (1)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

9

Reversível (1)

Local (3)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

9

Irreversível (3)

Pontual (1)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

9

Reversível (1)

Local (3)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

9

Irreversível (3)

Pontual (1)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

9

Irreversível (3)

Local (3)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

9

Reversível (1)

Pontual (1)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

15

Reversível (1)

Local (3)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

15

Irreversível (3)

Pontual (1)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

15

Reversível (1)

Regional (5)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

15

Reversível (1)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

15

Reversível (1)

Regional (5)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

15

Irreversível (3)

Regional (5)

Moderada (1)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

15

Reversível (1)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

15

Irreversível (3)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

15

Reversível (1)

Regional (5)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

25

Reversível (1)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

25

Reversível (1)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

25

Reversível (1)

Local (3)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

27

Irreversível (3)

Pontual (1)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

27

Irreversível (3)

Local (3)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

27

Irreversível (3)

Local (3)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

27

Reversível (1)

Local (3)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

45

Irreversível (3)

Pontual (1)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

45

Irreversível (3)

Local (3)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

45

Reversível (1)

Regional (5)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

45

Irreversível (3)

Regional (5)

Moderada (1)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

45

Reversível (1)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

45

Irreversível (3)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

45

Irreversível (3)

Regional (5)

Relevante (3)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

45

Irreversível (3)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

45

Reversível (1)

Regional (5)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

75

Irreversível (3)

Regional (5)

Moderada (1)

Cumulativo e Sinérgico (5)

75

Reversível (1)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

75

Irreversível (3)

Pontual (1)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

75

Reversível (1)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

75

Irreversível (3)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Não Cumulativo e Não Sinérgico (1)

75

Irreversível (3)

Local (3)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

81

Reversível (1)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

125

Irreversível (3)

Local (3)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

135

Irreversível (3)

Regional (5)

Relevante (3)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

135

Irreversível (3)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

135

Irreversível (3)

Regional (5)

Relevante (3)

Cumulativo e Sinérgico (5)

225

Irreversível (3)

Local (3)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

225

Irreversível (3)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Não Sinérgico (3)

225

Irreversível (3)

Regional (5)

Muito Relevante (5)

Cumulativo e Sinérgico (5)

375
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Serão considerados ainda nessa metodologia e em conformidade com normas ambientais,
critérios complementares qualitativos que visam subsidiar a identificação das ações a serem
propostas e implementadas em cada caso, a saber:
a) Natureza:
- Positiva: alteração de caráter benéfico.
- Negativa: alteração de caráter adverso.
b) Duração:
- Temporária: alteração tem caráter transitório (duração determinada) ou em intervalos
de tempo não regulares;
- Permanente: alteração ocorre de forma ininterrupta ou persiste mesmo quando cessada
a atividade que a desencadeou. Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não
cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido;
- Cíclica: alteração ocorre em intervalos de tempo regulares e previsíveis.
c) Probabilidade de Ocorrência:
- Certa: alteração não depende de condições excepcionais para ocorrer e está associado
aos aspectos ambientais correntes do empreendimento;
- Potencial: alteração passível de ocorrer, não prevista em situações normais de
operação.
d) Incidência:
- Direta: alteração que decorre de uma atividade do empreendimento;
- Indireta: alteração que decorre de um impacto direto.
e) Temporalidade:
- Imediato/Curto Prazo: alteração se manifesta imediatamente após ocorrência da
atividade ou do processo que a desencadeou. Impacto Imediato é quando o efeito surge
no instante em que se dá a ação;
- Médio/Longo Prazos: alteração demanda intervalo de tempo para se manifestar (ser
verificada), definido em função das características intrínsecas do empreendimento.
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8.2

IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO FÍSICO

Os impactos ambientais relativos ao Projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu e passíveis
de afetarem o Meio Físico são:






8.2.1

Alteração na Qualidade do Ar;
Geração de Ruído e Vibração;
Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial;
Alteração da Qualidade das Águas e Solo;
Alteração na Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas; e
Alterações no Fluxo de Águas Subterrâneas
Alteração da Qualidade do Ar

Impacto Ambiental:
Alteração da Qualidade do Ar
Parâmetro Ambiental:
Ar
Aspecto Ambiental:
Ressuspensão de Material Particulado - Esse aspecto ambiental está associado às
atividades de:




Movimentação de maquinários e caminhões
Abertura de frentes de lavra - desmonte da rocha, decapeamento, remoção de solo e
da vegetação
Beneficiamento do minério – transporte e britagem

Avaliação do Impacto:
Na Pedreira Juruaçu a ressuspensão de material particulado (PTS) ocorre principalmente
em decorrência do desmonte de rocha, com uso de explosivo, com o transporte do minério
para as correias transportadores (caminhões), com a britagem da rocha e principalmente
com o transporte, nas vias internas sem pavimentação, da brita para a pilha de estoque e
posteriormente para comercialização.
Para uma melhor avaliação do comportamento das emissões de particulados na atmosfera
foram realizadas 2 (duas) campanhas de monitoramento de PTS durante 7 (sete) dias
consecutivos na Pedreira Juruaçu e em 1 (um) ponto fora da pedreira, conforme pode-se
observar na FIGURA 8.2.1-1.
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FIGURA 8.2.1-1
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM DA QUALIDADE DO AR

De acordo com os resultados do monitoramento de PTS na Escola e na Pedreira Juruaçu
observa-se que em nenhum ponto foi ultrapassado o padrão primário de qualidade do ar
para PTS para concentração média de 24 horas da Resolução Conama no 03/90, (FIGURA
8.2.1-2).
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FIGURA 8.2.1-2
MONITORAMENTO DE PTS NA PEDREIRA JURUAÇU E ESCOLA (µg/m³)

PTS PEDREIRA JURUAÇU
300
250
200
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100
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0

TÍTULO DO EIXO
PTS - PEDREIRA

Padrão Primário (24h)

Padrão Secundário (24h)

PTS ESCOLA
300
250
200
150
100
50
0

PTS - ESCOLA

Padrão Primário (24h)

Padrão Secundário (24h)

Apenas em 1 dia no ponto da Pedreira Juruaçu foi ultrapassado o padrão secundário de
qualidade do ar (150 µg/m³). É importante mencionar que este episódio fica contido na área
Pedreira, sendo que no ponto de monitoramento da Escola os valores de PTS encontramse bem abaixo do limite do padrão secundário de qualidade do ar.
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Como forma de mitigar este impacto, atualmente a Pedreira Juruaçu adota algumas medidas
preventivas para o controle da emissão de material particulado, sendo que as máquinas
perfuratrizes, que operam nas jazidas, estão equipadas com coletor de material particulado;
no setor do beneficiamento, em todas as etapas, existem aspersores de água; todas as vias
de acesso e circulação, bem com vias externas próximas a empresa, são constantemente
umectadas por meio de caminhões pipa e; também a Pedreira Juruaçu mantém em todo seu
entorno uma cortina vegetal que auxiliam na contenção de particulados dentro dos limites
da empresa. As FOTOS 8.2.1-1 a 8.2.1-4 apresentam as medidas.

FOTO 8.2.1-1: Máquina Perfuratriz operando

FOTO 8.2.1-2: Sistema de captura de material

com coletor de material particulado

particulado composto por aspersores de água.

FOTO 8.2.1-3: Caminhão pipa promovendo a

FOTO 8.2.1-4: Vista da área interna, nota-se a

umectação das vias internas da empresa.

cortina vegetal presente no entorno da empresa.

Ainda é realizado bimestralmente o monitoramento de PTS na Pedreira Juruaçu com o
amostrador de grande volume (Hi-Vol), de acordo com procedimento regido pela Norma
ABNT 9.547:1997 Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – Determinação da
Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume, não sendo observados
dados acima do padrão primário e secundário de 24 h de qualidade do ar (FIGURA 8.2.1-3)
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FIGURA 8.2.1-3
DADOS DE MONITORAMENTO NA PEDREIRA JURUAÇU

Monitoramento PTS na Pedreira
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Padrão secundário

Em menor quantidade será emitido poluente atmosférico derivado do funcionamento dos
motores com queima de combustível utilizado em máquinas e equipamentos. Todavia, serão
implementadas ações de controle da geração de gases de combustão por meio de
manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos envolvidos nas obras do
empreendimento minerário.
Todavia, esse incremento de emissões na área da Pedreira, não apresenta potencial
perceptível de alteração da qualidade do ar da AID.
Prevê-se que os níveis de PTS hoje monitorados não sofrerão alteração com a ampliação
da Pedreira, visto que as atividades serão as mesmas das executadas atualmente.
O impacto “Alteração da Qualidade do Ar” foi classificado, com relação à sua análise
qualitativa, como de natureza negativa; e duração temporária, pois essa alteração cessa
juntamente com a atividade desencadeadora. Sua probabilidade de ocorrência é certa, uma
vez que as atividades intrínsecas à implantação do empreendimento geram ressuspensão
de material particulado. A incidência é direta, pois esse impacto resulta diretamente da
atividade e aspectos ambientais associados, e sua temporalidade é classificada como
imediato/curto prazo, uma vez que a alteração se manifesta imediatamente após a
ocorrência da atividade.
Quanto à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como reversível, pois encerradas
as atividades, os parâmetros afetados têm capacidade para retornar a sua condição original.
A abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração pode ser refletida no
entorno da Pedreira, além da ADA. A relevância foi classificada como relevante, pois essas
alterações podem ser verificadas caracterizando ganhos ou perdas para a qualidade
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ambiental. Também foi avaliado como impacto cumulativo e não sinérgico, uma vez que são
identificados outros impactos que tenham efeitos cumulativos a esse, advindos de outros
empreendimentos e/ou atividades mineiras na área, destacando as Pedreiras da região,
porém sem fatores ambientais que possam potencializar esse impacto ambiental.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 27,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Qualidade do Ar” como de magnitude
moderada.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Certa;
Direta;
Imediato/curto prazo.

Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.1-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)
X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Abrangência

Pontual (1)

Reversível (1)
X

Irreversível (3)

Critérios e Pesos
Valoração

Reversibilidade

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
As ações de controle serão compostas pela implementação de medidas para redução das
emissões de gases de combustão com a manutenção e monitoramento dos veículos e
maquinários movidos a diesel e principalmente da umectação das vias não pavimentadas,
conforme descrito no Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar.
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8.2.2

Alteração dos Níveis de Ruído e Vibração

Impacto Ambiental:
Alteração dos níveis de ruído e vibração
Parâmetro Ambiental:
Ruído e Vibração
Aspecto Ambiental:
Geração de Ruídos e Vibração - Este aspecto ambiental está associado ao tráfego de
veículos pesados para desmonte e carregamento de rocha e no desmonte da rocha com uso
de explosivo.
Avaliação do Impacto
Para a medição e avaliação do ruído foram seguidos os procedimentos descritos na
Resolução Conama n1/90, assim como a NBR 10.151:2000 - Avaliação de ruído em áreas
habitadas, procedimentos – a qual estabelece a metodologia para obtenção do LAeq (nível
de pressão sonora equivalente médio), que após as devidas correções torna-se o Lra (nível
de pressão sonora ambiente) que será comparado com o NCA (nível critério de avaliação)
proposto pela referida norma. Como critério para análise futura toma-se o maior valor entre
o NCA e o Lra. A especificação dos valores de NCA para cada tipo de ocupação é reproduzida
no QUADRO 8.2.2-1.
QUADRO 8.2.2-1
NÍVEL CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (NCA) PARA AMBIENTES EXTERNOS
FORNECIDOS PELA NBR 10.151:2000
Tipos de Áreas

Diurno (dB(A))

Noturno (dB(A))

Áreas de Sítios e Fazendas

40

35

Área estritamente Residencial/Urbana/ou de Escolas

50

45

Área Mista, predomínio Residencial

55

50

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa

60

55

Área Mista, com Vocação Recreacional

65

55

Área Predominantemente Industrial

70

60

Já no caso de nível de ruído durante a detonação segue-se a norma NBR 9.653:2005 – Guia
para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas
urbanas - limita a sobre pressão acústica em 134 dBL na condição impulsiva.
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Os danos gerados pela vibração em edificações, são abordados pela norma DIN 4150-3
(1999) Vibration in buildings, effect in structures, a qual define a velocidade de deslocamento
máximo (Peak Particle Velocity / Pico de Velocidade da Partícula - PVP) para cada classe
de edificação:
 Categoria 1: edificações de concreto armado e de madeira em boas condições (PPV - 40
mm/s)
 Categoria 2: edificações de alvenaria em boas condições (PPV – 16mm/s)
 Categoria 3: edificações de alvenaria em más condições de conservação e edificações
consideradas de patrimônio histórico (PPV – 8mm/s)
Outro efeito da vibração induzida pelo solo é o da incomodidade ao usuário da edificação,
conforme estabelece ISO 2631-2 (2003) “Mechanical vibration and shock -- Evaluation of
human exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)”, as
vibrações transmitidas ao corpo humano devido à exposição são significativas somente nas
proximidades do maquinário de trabalho. Os limites de incomodidade para os ocupantes de
uma edificação não são dados na versão de 2003 da referida norma, sendo, portanto,
considerado o da versão de 1997. Para as residências os limites (NCA) de velocidade de
deslocamento de pico, PVP, é de 0,40 mm/s para o período diurno e 0,14 mm/s no horário
noturno, QUADRO 8.2.2-2.
QUADRO 8.2.2-2
LIMITES (NCA) DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DA PARTÍCULA EM PICO (PVP) EM
MM/S, SEGUNDO A NORMA ISO 2631-2 (1997) PARA LIMITES DE INCOMODIDADE
Tipos de Edificação
Hospitais

Diurno PVP (mm/s)
0,10

Noturno PVP (mm/s)
0,10

Residências

0,40

0,14

Escritórios

0,40

0,40

Oficinas

0,80

0,80

Outra base referencial é a Decisão de Diretoria Cetesb no 215/2007/E (07/11/2007) conforme
dados do QUADRO 8.2.2-3, sendo esta a única publicação nacional aplicável ao assunto,
de forma que será tomada como parâmetro neste trabalho.
QUADRO 8.2.2-3
LIMITES DE PICO DE VELOCIDADE DA PARTÍCULA (PVP) EM MM/S, SEGUNDO A
DECISÃO DE DIRETORIA Nº 215/2007/E, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2007 DA CETESB
Tipos de Áreas
Área de hospitais, casas de saúde ou escolas
Área de predomínio residencial
Área Mista, com vocação comercial e administrativa
Área predominantemente industrial
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No caso medições de detonação segue-se a norma NBR 9.653:2005 – Guia para avaliação
dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas que limita
a velocidade de pico das ondas vibratórias de 15 a 50 mm/s
No dia 13 de outubro de 2014 foi realizada a campanha de medição de ruído e vibração em
4 pontos localizados próximos a receptores que poderiam sofrer influência da ampliação da
mina Juruaçu. É importante informar que atualmente a mina encontra-se em operação,
sendo que no dia da campanha de ruído a mina encontrava-se em atividade normal.
A FIGURA 8.2.2-1 apresenta a localização dos pontos avaliados.
FIGURA 8.2.2-1
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO
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QUADRO 8.2.2-4
PONTO DE MEDIÇÃO, SUA CLASSIFICAÇÃO, LAEQ OBTIDOS E O NCA
DA NBR 10151 (ABNT, 2000)

Ponto

Classificação da

Horário da

NCA

Laeq

NCA Adotado

Área

Medição

NBR 10151 dB(A)

dB(A)

dB (A)

1

Área Mista

12:30

60

71,5

71,5

2

Área Mista

14:50

60

69,3

69,3

3

Área Residencial

14:00

50

53,3

53,3

4

Área Mista

14:25

60

72,1

72,1

Destaca-se que as condições sonoras nos pontos de medição de ruído são fortemente
influenciadas pelo tráfego de veículos, sendo este o responsável pelo elevado nível de ruído
obtido.
Adicionalmente é realizado, trimestralmente, pela EMBU o monitoramento dos níveis de
ruído nos limites da Pedreira Juruaçu na área do refeitório, barragem de finos e lagoa
(Reserva Legal). O QUADRO 8.2.2-5 apresenta o resultado da medição.
QUADRO 8.2.2-5
RESULTADO DO MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMBU S.A
Ponto

LAeq dB(A)

Classificação NBR 10.151

Limite Diurno

PJ-R1 – Refeitório

66,1

Área predominante. Industrial

70

PI-R3 – Meio da Barragem

58,1

Área predominante. Industrial

70

PI-R6 – Lago

38,5

Áreas de Sítios e Fazendas

40

Os resultados obtidos mostram que os níveis de ruído medidos no limite do empreendimento
encontram-se abaixo do estabelecido pela legislação vigente. Nota-se que 3 dos 4 pontos
de monitoramento de ruído realizados na AID encontram-se acima dos valores medidos no
entorno da ADA. Isso demostra a forte influência do trafego de veículos e caminhões no
conforto acústico da região.
A medição realizada com a escala impulsiva (pico de ruído) no ponto de medição P1, no
momento da detonação foi de 93,2 dB, abaixo do critério da NBR 9653 que é 134 dB.
O QUADRO 8.2.2-6 apresenta os valores de vibração obtidos nesta campanha.
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QUADRO 8.2.2-6
PONTO DE MEDIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, PVP OBTIDOS E CRITÉRIOS DA DECISÃO
DE DIRETORIA CETESB No 215/2007 E NBR 9.653:2005
Horário da

PVP

CETESB

NBR 9653

medição

(MM/S)

DD 215 (mm/s)

(mm/s)

Área Mista

12:30

0,602

0,4

-

1

Área Mista

12:30

0,978

-

15

2

Área Mista

14:50

1,500

0,4

-

3

Área Residencial

14:00

0,338

0,3

-

3

Área Residencial

14:00

1,200

-

15

4

Área Mista

14:25

0,395

0,4

-

Ponto

Área

1

A energia vibratória do entorno da ADA é fortemente influenciada pelo tráfego constante de
veículos em asfalto irregular, sendo este o responsável pelos resultados obtidos. A medição
realizada no P1 e P3 durante uma detonação resultaram em PVP inferiores ao estabelecido
pela NBR 9.653:2005.
Destaca-se que os valores medidos neste EIA são os mesmos previstos para a fase de
ampliação da Pedreira, sendo que na ampliação serão mantidas as mesmas atividades hoje
já executadas.
O impacto “Alteração dos níveis de Ruído e Vibração” foi classificado, com relação à sua
análise qualitativa, como de natureza negativa; e duração temporária, pois essa alteração
cessa juntamente com a atividade desencadeadora. Sua probabilidade de ocorrência é
certa, uma vez que as atividades intrínsecas à implantação do empreendimento geram
aumento dos níveis de ruídos. A incidência é direta, pois esse impacto resulta diretamente
da atividade e aspectos ambientais associados, e sua temporalidade é classificada como
imediato/curto prazo, uma vez que a alteração se manifesta imediatamente após a
ocorrência da atividade.
Quanto à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como reversível, pois encerradas
as atividades, os parâmetros afetados têm capacidade para retornar a sua condição original.
A abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração pode se refletir além dos
limites da ADA (entorno da ADA). A relevância foi classificada como moderadamente
relevante, pois essas alterações podem ser verificadas sem caracterizar ganhos ou perdas
para a qualidade ambiental. Também foi avaliado como impacto cumulativo e sinérgico, uma
vez que são os ruídos e vibrações provenientes pelas demais pedreiras da região e do
transito de caminhões causam efeitos cumulativos a esse, com possível efeito
potencializado.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 15,
classificando o impacto ambiental “Alteração dos níveis de Ruído e Vibração” como de
magnitude moderada.
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Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Certa;
Direta;
Imediato/curto prazo.

Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.2-6
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

Muito Alta

Alta

Moderada

15

Baixa

X

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

X

Magnitude

e Sinergia

Cumulativo e
Sinérgico (5)

X

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Pontual (1)

Reversível (1)
X

Irreversível (3)

Critérios e Pesos
Valoração

Reversibilidade Abrangência

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Visando controlar e atenuar os níveis de ruídos e vibração a Pedreira Juruaçu já executa as
seguintes medidas:








Manutenção preventiva das máquinas e veículos, de modo a manter os níveis de
emissão de ruídos e de gases próximos aos dos equipamentos quando novos;
Execução de traçados suaves para as vias de acesso, de modo a minimizar os esforços
dos motores dos veículos e equipamentos;
Controle de velocidade nos caminhões de transporte das vias internas;
Minimização da movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da
propriedade;
Existência de cortinas vegetais e barreira topográfica no entorno da pedreira (FOTO
8.2.2-1);
Plano de Fogo;
Programa de verificação das perfurações, realizado pelo sistema Boretrak, o qual é
possível identificar qualquer anomalia nas perfurações que possa conduzir a resultados
não satisfatórios nas detonações, com queda de produtividade e aumento de custos.
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FOTO 8.2.2-1: Cortina vegetal presente no entorno da Pedreira Juruaçu

Estas atividades são descritas no Programa de Controle e Monitoramento de Ruído.

8.2.3

Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial

Impacto Ambiental:
Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial (Desenvolvimento de Processos
Erosivos / Assoreamento dos Corpos d’Água)
Parâmetro Ambiental:
Solo e Água Superficial
Aspecto Ambiental:
Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial - O desenvolvimento de processos
de dinâmica superficial está relacionado com as atividades de decapeamento do terreno e
com a mudança da topografia do terreno com a formação das bancadas durante o processo
de lavra. Além disto, o uso de explosivos para a lavra pode desencadear processos de
escorregamento e/ou instabilidade da encosta da cava.
Com estas atividades poderá ocorrer o desenvolvimento de processos erosivos e
instabilidade das encostas da cava com escorregamento do talude.
Avaliação do Impacto
A ampliação da cava, poderá gerar alteração no escoamento superficial, apresentando
novas direções/fluxos de água superficiais e subterrâneas, assim como alteração a
velocidade de escoamento, fator que poderá contribuir para a aceleração da dinâmica
superficial caso não seja planejado e implantado um sistema de drenagem nas bermas e
taludes da cava.
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Com a ampliação da cava ocorrerá uma mudança no relevo, principalmente com a
intensificação da declividade da encosta no maciço rochoso, além da retirada da cobertura
vegetação nas frentes de lavra, o que contribui para a instabilidade do terreno, fato que já é
observada na porção sudeste da cava com o escorregamento/solapamento de um trecho da
encosta.
O estudo de análise de estabilidade do talude (ANEXO B4) foi realizando considerando as
seguintes dimensões das bancadas:
- Altura das bancadas: 12 m;
- Largura das bermas: entre 7 e 12 m; e
- Inclinação das bancadas: 2(V):1(H) ou 63,4º
Segundo o estudo de estabilidade (BUREAU, 2015) é possível concluir que embora o maciço
seja classificado como um maciço ruim, através dos métodos clássicos propostos por
diversos autores, as análises de estabilidade realizadas para o cenário futuro apontam
fatores de segurança dentro dos limites aceitáveis pela Norma ABNT NBR 11682:2009 Estabilidade de Encosta. Mesmo diante de uma simulação sob condições de esforços
dinâmicos induzidos, os valores obtidos para os fatores de segurança são aceitáveis. Sendo
que de forma a acompanhar e monitorar a estabilidade da encosta deverão ser instalados
piezômetros e medidores de deslocamentos para assegurar a observância das condições
de segurança no estude de estabilidade.
Outro fator importante na estabilidade da encosta está no uso de explosivos para o
desmonte do minério, fator que se não for bem dimensionado poderá gerar movimentos de
massa como queda de blocos, fluxos de detritos, escorregamentos, rastejos e tombamentos,
que podem colocar em risco os trabalhadores envolvidos nas atividades de lavra da
mineração. Neste sentido a Pedreira Juruaçu conta com o Plano de Fogo visando evitar a
sobreposição de ondas resultantes da detonação de dois ou mais furos, o que reduz a
vibração durante a operação e com isso possíveis impactos na dinâmica superficial.
Atualmente é realizado escaneamentos pelo sistema Boretrak, onde é possível verificar e
identificar qualquer anomalia nas perfurações que possa conduzir a resultados não
satisfatórios nas detonações.
Para garantir segurança nas operações de desmonte, em relação às áreas habitadas,
comerciais, rodovias, e outras de interesse, a Pedreira Juruaçu adota uma série de medidas
preventivas, tais como o Plano de Fogo, insumos com a melhor tecnologia disponível,
formação e capacitação da mão de obra envolvida na operação, incluindo a equipe de
segurança e monitoramento, adota ainda como medida preventiva, a remoção de blocos
instáveis na área de produção. Como medida de segurança adicional, o acesso à área de
risco é mantido restrito às máquinas em operação no carregamento e transporte do material.
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Destaca-se ainda que além da geração de ravinas e sulcos nas áreas erodidas, a
deflagração de processos erosivos pode, como consequência, aumentar a turbidez da água
proveniente da drenagem da cava, contudo a mesma será encaminhada para a barragem
de rejeito, onde ocorrerá sua clarificação por decantação dos finos, para posterior
aproveitamento na própria pedreira. A passagem da água pela barragem de rejeito minimiza
consideravelmente, ou mesmo anula, um possível assoreamento do curso d’água sob
influência do empreendimento.
O impacto “Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial ” foi classificado, com
relação à sua análise qualitativa, como de natureza negativa; e duração permanente, pois a
alteração do relevo e fluxo d’água persiste mesmo quando cessada a atividade. Sua
probabilidade de ocorrência é potencial, uma vez que não é prevista em situações normais
de operação da Pedreira o desenvolvimento de erosão, assoreamento e instabilidade da
encosta A incidência é direta, pois este impacto decorre da atividade da pedreira, e sua
temporalidade é classificada como Médio/Longo Prazos, uma vez que a alteração se
manifesta, se verificada, após um intervalo de tempo decorrente das características do
projeto.
Com relação à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como irreversível, pois
encerradas as atividades, o parâmetro ambiental não volta as condições originais. A
abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração pode se dar na ADA e seu
entorno imediato. A relevância foi classificada como moderadamente relevante, uma vez
que podem ser verificadas alterações na dinâmica superficial, sem, contudo, caracterizar
ganhos ou perdas ambientais. Também foi avaliado como impacto cumulativo e não
sinérgico, uma vez que são identificados outros impactos que tenham efeitos cumulativos a
esse, advindos de outros empreendimentos e/ou atividades mineiras na área, porém sem
fatores ambientais que possam potencializar esse impacto ambiental.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 27,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Qualidade das Águas Superficiais e
Subterrâneas” como de magnitude moderada.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Potencial;
Indireta;
Imediato/curto prazo.
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Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.3-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto

Valoração

X

Cumulatividade

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Pontual (1)

Irreversível (3)

Reversível (1)

Critérios e Pesos

Reversibilidade Abrangência

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Em vista a controlar, mitigar e monitorar as possíveis alterações na dinâmica superficial fazse necessário os seguintes programas ambientais:



8.2.4

Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; e
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Alteração da Qualidade das Águas e Solo

Impacto Ambiental:
Alteração da Qualidade das Águas e Solo
Parâmetro Ambiental:
Água Superficial, Subterrâneas e Solo
Aspecto Ambiental:
Geração de sedimentos - Esse aspecto ambiental decorre das atividades de supressão de
vegetação e da movimentação de terra na ADA.
Geração, tratamento e armazenamento de efluentes e resíduos - Esse aspecto ambiental
decorre das atividades de operação da Pedreira Juruaçu, tais como área de escritório,
refeitório, sanitários, oficinas, entre outras.
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Avaliação do Impacto
A área da cava da Pedreira Juruaçu é propícia ao desenvolvimento de processos erosivos,
já que é uma área com declividade acentuada e que terá intensa movimentação de
caminhões. Uma vez iniciado o processo erosivo o material decorrente poderá ser arrastado
até o curso d’água, contribuindo para o aumento de sólidos (sedimentos) nos corpos d’águas
e podendo, em caso extremo, assorear os cursos d’águas, causando uma perda da
qualidade de água superficial através, principalmente, do aumento da turbidez.
A possível alteração da qualidade das águas superficiais prevista no presente impacto está,
principalmente, relacionada com os parâmetros sólidos dissolvidos totais e sólidos totais em
suspensão, em decorrência do aspecto ambiental de geração de sedimentos, associados
às atividades de supressão da vegetação, a movimentação de terra que podem gerar o
carreamento de sedimentos para as drenagens que estão à jusante da área, podendo
também alterar os teores de metais na água em decorrência de seu alto teor nos solos.
Contudo, a Pedreira Juruaçu dispõe de um sistema de drenagem de águas constituído por
condutores horizontais e verticais, caixas de dissipação de energia e assoreadores,
convenientemente dimensionados para captar, direcionar e reter os finos carreados,
impedindo a poluição das coleções hídricas superficiais (FOTO 8.2.4-1 a 8.2.4-3).

Foto 8.2.4-1: Canaletas para direcionamento

Foto 8.2.4-2: Bacia de retenção de finos

das águas.

oriundos do processo produtivo

Foto 8.2.4-3: Tanques de decantação e
retenção do material particulado
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A eficácia deste sistema pode ser refletida no resultado dos monitoramentos das águas
superficiais realizado para este EIA, sendo que nas 2 (duas) campanhas realizadas,
contemplando a sazonalidade, apenas os parâmetros de alumínio, ferro, fosforo, pH e
Oxigênio dissolvido encontrou-se em desacordo com a Resolução Conama nº 357/05 em
pelo menos 1 ponto. Nota-se que os parâmetros alumínio e ferro são naturalmente
encontrados nas águas de São Paulo e os parâmetros fósforo, pH e OD estão relacionados
com a alta concentração de material orgânica (folhas e galhos) nos corpos d’água, além
disto a baixa concentração de chuva contribuiu significativamente para o aumento de matéria
orgânica nas lagoas e corpos hídricos monitorados, sendo que os parâmetros de sólidos e
cor se encontraram em conformidade com a Resolução Conama no 357/05.
Já no caso das águas subterrâneas, a análise realizada em março de 2015, apresenta todos
os parâmetros em conformidade com o Ministério da Saúde – Portaria nº 2.914. Contudo
uma possível alteração de sua qualidade poderá ocorrer devido ao mau funcionamento das
áreas de manuseio e armazenamento de produtos perigosos (óleos, combustível, entre
outros) e das caixas separadoras de água e óleo.
Na Pedreira Juruaçu não é previsto incremento na geração de efluentes e resíduos do que
hoje é observado. Atualmente os efluentes provenientes de despejo sanitário são
segregados dos demais e seu tratamento ocorre através de fossas sépticas dimensionadas
para atender a demanda da Pedreira. Os resíduos pastosos resultantes do tratamento dos
despejos sanitários pelas fossas sépticas são encaminhados para tratamento na Sabesp.
As áreas de lavagem e manutenção de máquinas e caminhões da Pedreira são
impermeabilizadas, cobertas e dotadas de sistemas de drenagem. Assim, os efluentes
líquidos gerados na lavagem e manutenção de máquinas e equipamentos são direcionados
ao sistema de tratamento, composto de canais e caixas de retenção de material particulado
e materiais graxos. Após passagem pela fase inicial de tratamento, os efluentes são
direcionados a uma caixa separadora de água e óleo (SAO).
A limpeza do sistema de disposição dos resíduos graxos é realizada periodicamente em
função das condições operacionais e do escoamento superficial da área. A disposição do
material retirado é realizada através de tonéis apropriados para este fim, sendo
posteriormente encaminhados para empresas de reaproveitamento de óleos e graxas. Após
a passagem pelo tratamento, as águas provenientes da área de lavagem são encaminhadas
para os tanques de decantação existentes para posterior reaproveitamento.
Para o controle dos níveis de material particulado, a empresa realiza monitoramento na
saída à jusante do reservatório artificial de contenção de finos, sendo este o único ponto de
saída de efluentes da pedreira.
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Já em relação aos resíduos sólidos todas as áreas de geração ou armazenagem de resíduos
potencialmente poluidores são devidamente protegidas por meio de piso impermeabilizado,
bacias de contenção, coberturas e canaletas de drenagem.
Além disto, é realizada inspeções visuais, pela equipe do SSMA (Saúde, Segurança e Meio
Ambiente), da unidade em rondas diárias buscando pequenos focos de contaminação
provenientes de máquinas e veículos nas suas vias internas. Na eventual ocorrência de um
foco de contaminação, funcionários treinados recolhem este material que é estocado e
posteriormente enviado para tratamento.
Os resíduos gerados pela pedreira são armazenados e dispostos de acordo com as normas
da ABNT, de forma a não causar poluição ambiental, atendendo o disposto nos Artigos 51
e 52 do regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações.
A gestão dos resíduos sólidos é realizada de acordo com o Sistema de Gestão de Resíduos
Sólidos (SGRS), o qual descreve as ações relativas ao manejo no âmbito dos
estabelecimentos, contemplando a segregação na origem, coleta, manipulação,
acondicionamento, armazenamento, transporte, minimização, reutilização, reciclagem,
tratamento e disposição final dos resíduos gerados.
Todos os resíduos potencialmente perigosos gerados na unidade são destinados a
empresas devidamente licenciadas e precedidos dos respectivos Certificados de
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (Cadri), conforme apresentado no
QUADRO 8.2.4-1.
QUADRO 8.2.4-1
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL
Código
A 022

D 099

D 099
D 099

D 099

Descrição
Resíduos pastosos de estações de
tratamento
de
efluentes
contendo
substâncias não tóxicas
Resíduos
de
equipamentos
e
componentes
eletroeletrônicos
(lâmpadas)
Resíduos
de
equipamentos
e
componentes
eletroeletrônicos
(pilhas/baterias)
Resíduos
de
equipamentos
e
componentes eletroeletrônicos
Estopas, panos, trapos, mangueiras,
papel, papelão, plásticos, EPI, filtros,
embalagens,
pincéis
e
rolos
contaminados com óleos, graxas, tintas,
solventes e vernizes

Classe

Destinação

Local

IIA

Tratamento
biológico

SABESP

I

Outras

Nova Ambiental
LTDA - EPP

I

Outras

Nova Ambiental
LTDA - EPP

I

Outras

Nova Ambiental
LTDA - EPP

I

Coprocessamento

Nova Ambiental
LTDA - EPP

F 130

Óleo lubrificante usado

I

Rerrefino de óleo

A 099

Terra do lavador gerada na área de
lavagem de veículos e máquinas

I

Dessorção
Térmica
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O levantamento quantitativo dos resíduos gerados na Pedreira Juruaçu foi calculado com
base nos dados do ano de 2014 e são apresentados no QUADRO 8.2.4-2.
QUADRO 8.2.4-2
QUANTIDADE APROXIMADA DE RESÍDUOS GERADOS NA UNIDADE PJ – 2014.
Tipo de Resíduos (Resolução Conama no 275/01)
Quantidade
Lixo¹
29.000 Kg
Resíduos de Borracha
17.000 Kg
Resíduos de Metal (Sucata Comum)
68.000 Kg
Resíduos de Metal (Sucata Manganês)
23.000 Kg
Resíduos de Madeira
8.000 Kg
Óleo Queimado
6.000 l
Águas e Fossas
90 m³
Resíduos Contaminados
3.000 Kg
¹ - Atualmente o resíduo denominado lixo compreende resíduos de plástico, vidro, papel, papelão,
orgânicos e outros.

O impacto “Alteração da Qualidade das Águas e Solo” foi classificado, com relação à sua
análise qualitativa, como de natureza negativa; e duração permanente, pois a alteração não
cessa juntamente com a atividade e aspecto ambiental gerador. Sua probabilidade de
ocorrência é potencial, uma vez que não é prevista em situações normais de operação da
Pedreira. A incidência é indireta, pois este impacto decorre do desenvolvimento de
processos erosivos e ou acidentes de manuseio e armazenamento de produtos perigosos,
e sua temporalidade é classificada como imediato/curto prazo, uma vez que a alteração se
manifesta imediatamente após a ocorrência da atividade.
Com relação à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como reversível, pois
encerradas as atividades, o parâmetro ambiental tem capacidade para retornar às suas
condições originais. A abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração da
qualidade das águas superficiais pode se dar nas drenagens além dos limites da ADA, ou
seja, na AID. A relevância foi classificada como relevante, uma vez que podem ser
verificadas alterações na qualidade das águas. Também foi avaliado como impacto
cumulativo e não sinérgico, uma vez que são identificados outros impactos que tenham
efeitos cumulativos a esse, advindos de outros empreendimentos e/ou atividades mineiras
na área, porém sem fatores ambientais que possam potencializar esse impacto ambiental.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 27,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Qualidade das Águas e Solo” como de
magnitude moderada.
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Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Potencial;
Indireta;
Imediato/curto prazo.

Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.4-3
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Sinérgico (5)

Cumulativo e

Sinérgico (3)

Não Sinérgico (1)

Não Cumulativo e

Cumulativo e Não
X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Pontual (1)

Reversível (1)
X

Irreversível (3)

Critérios e Pesos
Valoração

Reversibilidade Abrangência

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Em vista a controlar, mitigar e monitorar as possíveis alterações na qualidade da água
superficial subterrânea faz-se necessário a continuidade dos seguintes programas
ambientais:





Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrânea;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
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8.2.5

Alteração da Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas

Impacto Ambiental:
Alteração da Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas
Parâmetro Ambiental:
Água Superficial e Subterrâneas
Aspecto Ambiental:
A alteração da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas podem decorrer do
rebaixamento do nível do lençol freático para aprofundamento da cava.
Avaliação do Impacto
Para a ampliação da Pedreira será necessário o rebaixamento do lençol freático para
aprofundamento da cava até a cota 706 (pit final). Para avaliar os impactos gerados por este
rebaixamento na disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas foi realizada o
modelo de fluxo matemático de fluxo de água subterrânea (ANEXO B7).
Incialmente foi realizado o teste de bombeamento no poço situado na Pedreira e avaliada
sua influência nos 3 poços instalados a até 20 m do mesmo. Com o objetivo de caracterizar
hidraulicamente o aquífero que ocorre na área de interesse, foi desenvolvido em campo um
teste de bombeamento de 48 h no poço tubular profundo PT-MINA. O teste foi realizado
aplicando-se uma vazão constante de 2,15m3/h.
O rebaixamento mais significativo foi de 65 cm registrado no poço mais próximo do teste.
Este rebaixamento demonstra que o bombeamento induzido causa reduzido efeito de perda
de carga no aquífero granular superior, ou seja, o aquífero fraturado possui característica
confinante. Desde modo, entende-se que o rebaixamento projetado (706 m) não afetará as
drenagens próximas.
Adicionalmente foi utilizada a interface do programa MODPATH do USGS pelo Visual
MODFLOW, com o objetivo de identificar as áreas as zonas de contribuição dos poços
(ZOCs) dos poços tubulares profundos do entorno da mina, foram lançadas partículas de
caminhamento reverso, ou retrocaminhamento, a partir do fluxo modelado, em condição de
bombeamento induzido (vazões estabilizadas dos poços mapeados no entorno).
Em função do projeto de avanço da frente de lavra e pit final, foi implementado ao modelo
numérico a condição de dreno com cota final de 706 m (base da cava final projetada). Sendo
que, conforme resultado da modelagem (ANEXO B7) foi constatado que a cava possui
potencial de alterar as rotas de caminhamento reversas apenas do poço localizado na
Pedreira Juruaçu, sem influenciar os outros poços do entorno próximo.
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Neste sentindo conclui-se que o rebaixamento da cava com rebaixamento do NA não
influenciará a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea da região.
Destaca-se, ainda, que a continuidade da operação da Pedreira Juruaçu, proveniente da
ampliação da cava, não alterará a quantidade de água utilizada, sendo que atualmente
ocorre o consumo de 396,99 m³/dia, com captação outorgada de 388,8 m³/dia de água
superficial e 8,19 m³/dia de água subterrânea.
De forma a minimizar a captação de água, a Pedreira Juruaçu trabalha com circuito fechado
de águas, viabilizado pelos tanques de decantação existentes na parte mais baixa da
Pedreira, sendo que após a decantação do material particulado, a água é bombeada
novamente até tanques de água de reuso dando início a um novo ciclo de utilização. Este
sistema de utilização de águas garante que os corpos d’água existentes fora dos limites da
pedreira não sejam afetados com a recepção de materiais particulados e diminuindo a
captação de água nova.
O impacto “Alteração da disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas” foi
classificado, com relação à sua análise qualitativa, como de natureza negativa; e duração
temporária, pois a alteração pode cessar juntamente com a atividade e aspecto ambiental
gerador. Sua probabilidade de ocorrência é potencial, uma vez que não é prevista em
situações normais de operação da Pedreira. A incidência é indireta, pois este impacto poderá
decorrer da atividade de rebaixamento do NA, e sua temporalidade é classificada como
imediato/curto prazo, uma vez que a alteração se manifesta imediatamente após a
ocorrência da atividade.
Com relação à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como reversível, pois
encerradas as atividades, o parâmetro ambiental tem capacidade para retornar às suas
condições originais. A abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração da
disponibilidade das águas poderá se dar nas drenagens além dos limites da ADA, ou seja,
na AID. A relevância foi classificada como moderadamente relevante, uma vez que poderá
ser verificada alterações na disponibilidade das águas. Também foi avaliado como impacto
cumulativo e não sinérgico, uma vez que são identificados outros impactos que tenham
efeitos cumulativos a esse, como o rebaixamento do NA nas pedreiras da região, contudo
sem efeito potencializador.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 9,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Qualidade das Águas Superficiais e
Subterrâneas” como de magnitude baixa.

8-30

50101-EV-RT003-0

Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Potencial;
Indireta;
Imediato/curto prazo.

Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.5-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

X

X

9

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Pontual (1)

Reversível (1)
X

Irreversível (3)

Critérios e Pesos
Valoração

Reversibilidade Abrangência

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Em vista a controlar, mitigar e monitorar as possíveis alterações na disponibilidade das
águas superficiais e subterrâneas faz-se necessário a continuidade dos seguintes
programas:



Plano de Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico; e
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
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8.2.6

Alteração no Fluxo das Águas Subterrâneas

Impacto Ambiental:
Alteração no Fluxo de Águas Subterrâneas
Parâmetro Ambiental:
Águas Subterrâneas
Aspecto Ambiental:
A alteração do fluxo de água subterrânea poderá ocorrer em virtude do rebaixamento do
nível do aquífero na área da cava.
Avaliação do Impacto
Com o rebaixamento do lençol freático para aprofundamento da cava será necessário o
bombeamento constante de água, alterando, assim, o fluxo de água subterrânea. Para
avaliar a influência desta alteração foi confeccionado o modelo matemático de fluxo da água
subterrânea (ANEXO B7).
Atualmente o fluxo subterrâneo apresenta-se conforme a FIGURA 8.2.6-1
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FIGURA 8.2.6-1
MAPA POTENCIOMÉTRICO ATUAL

Utilizando a interface do programa MODPATH do USGS pelo Visual MODFLOW, foi
simulada a alteração de fluxo subterrânea no pit final da cava (706 m), sendo que a FIGURA
8.2.6-2 ilustra em planta a deformação causada na superfície potenciométrica pelo
rebaixamento induzido na área da cava.
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FIGURA 8.2.6-2
SIMULAÇÃO DO FLUXO SUBTERRÂNEO COM REBAIXAMENTO NA COTA 706 M

Como pode ser observada há uma depressão das curvas equipotenciais na região da cava
da mina. Nota-se que a alteração de fluxo subterrânea está localizada próximo à área da
cava, se normalizando a pouco metros de distância.
O impacto “Alteração no Fluxo das Águas Subterrâneas” foi classificado, com relação à sua
análise qualitativa, como de natureza negativa; e duração temporária, pois a alteração pode
cessar juntamente com a atividade e aspecto ambiental gerador. Sua probabilidade de
ocorrência é certa, uma vez que é prevista em situações normais de operação da Pedreira.
A incidência é indireta, pois este impacto poderá decorrer da atividade de rebaixamento do
NA, e sua temporalidade é classificada como imediato/curto prazo, uma vez que a alteração
se manifesta imediatamente após a ocorrência da atividade.
Com relação à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como reversível, pois
encerradas as atividades, o parâmetro ambiental tem capacidade para retornar às suas
condições originais. A abrangência territorial foi avaliada como local, pois a alteração no
fluxo das águas poderá ocorrer além dos limites da ADA, ou seja, na AID. A relevância foi
classificada como relevante, uma vez que poderá ser verificada alterações na
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disponibilidade das águas. Também foi avaliado como impacto cumulativo e não sinérgico,
uma vez que são identificados outros impactos que tenham efeitos cumulativos a esse, como
o rebaixamento do NA nas pedreiras da região, contudo sem efeito potencializador.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 27,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Qualidade das Águas Superficiais e
Subterrâneas” como de magnitude moderada.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Temporário;
Potencial;
Indireta;
Imediato/curto prazo.

Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.2.6-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)
X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Pontual (1)

Reversível (1)
X

Irreversível (3)

Critérios e Pesos
Valoração

Reversibilidade Abrangência

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Em vista a controlar, mitigar e monitorar as possíveis alterações no fluxo da água
subterrânea faz-se necessário a continuidade dos seguintes programas:



Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); e
Programa de Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico.
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8.3

IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO

Neste item são identificados e avaliados os potenciais impactos ambientais incidentes sobre
os parâmetros do Meio Biótico, causados ou associados ao projeto de Ampliação da
Pedreira Juruaçu, assim como são propostas estratégias e medidas de controle, mitigação
e ou de compensação.
As medidas de controle e mitigação ora propostas para o Meio Biótico visam a reduzir ou
eliminar os impactos ambientais negativos referentes à fase de operação do projeto, uma
vez que não são previstas obras (fase de implantação) distintas das que hoje ocorrem na
fase de operação da pedreira. Assim, vale enfatizar que a avaliação dos impactos será
elaborada concomitantemente para as fases de implantação e operação, uma vez que se
presume que atividades intrínsecas à fase de implantação (p.ex. supressão da vegetação,
limpeza de terreno e abertura de acessos) ocorram espacial e temporalmente em função
das demandas geradas pelas aberturas das novas frentes de lavra, que tecnicamente
constituem a fase de operação do projeto.
Em relação às medidas compensatórias, vale destacar que estas visam a compensar os
impactos não mitigáveis do projeto.
Nesta avaliação serão apresentadas, para cada impacto identificado, medidas de controle
ambiental que visem a redução, eliminação e ou compensação dos potenciais impactos
negativos, com vistas à manutenção da qualidade ambiental das áreas de influência do
projeto.
Vale destacar que as principais atividades potencialmente geradoras de impactos sobre os
parâmetros do Meio Biótico serão a supressão de vegetação nativa, o decapeamento do
maciço rochoso, a perfuração e o desmonte das rochas e o aumento da circulação de
pessoas, máquinas (ex.: perfuratriz e escavadeiras) e veículos (caminhões, tratores).
Tais atividades possuem forte potencial para a geração de emissões sonoras, impactos de
ar, vibrações, material particulado (ex.: poeira) e ultra lançamentos (estes últimos
eventualmente), o que poderá ter rebatimento sobre a qualidade da fauna silvestre. Já as
atividades de supressão da vegetação poderão afetar a oferta de habitat e,
consequentemente, a dinâmica da fauna associada.
Diante destas considerações, para o projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu foram
identificados os potenciais impactos ambientais descritos a seguir:
 Redução da Cobertura Florestal Nativa e Interferências em Áreas de Preservação
Permanente;
 Alterações na Dinâmica da Fauna Terrestre e Biota Aquática; e
 Impactos sobre Unidades de Conservação;
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8.3.1

Redução da Cobertura Florestal Nativa e Interferências em Áreas de
Preservação Permanente (APP)

Impacto Ambiental:
Redução da Cobertura Florestal Nativa e Interferências em Áreas de Preservação
Permanente (APP).
Parâmetro Ambiental:
Cobertura florestal e Área de Preservação Permanente (APP).
Aspecto Ambiental:
O impacto de redução da cobertura florestal nativa e interferências em áreas de preservação
permanente (APP) está associado às atividades de supressão de vegetação e de limpeza
de terreno que serão executadas na ADA, onde serão abertos as novas frentes de
exploração de minério e os acessos necessários à esta exploração.
Avaliação do Impacto:
Estão previstas atividades de supressão da vegetação nativa exclusivamente na ADA do
projeto, mais especificamente de remanescentes florestais da fitofisionomia Floresta
Ombrófila Densa Montana (FODM) nos Estágios Inicial e Médio de Regeneração, além de
Silvicultura de Eucalyptus sp. (espécie exótica) com Sub-bosque composto por vegetação
nativa nos Estágios Pioneiro e Inicial de Regeneração.
O detalhamento das áreas onde serão executadas as atividades de supressão da vegetação
nativa é apresentado no QUADRO 8.3.1-1 e na FIGURA 8.3.1-1, sendo que a área total da
ADA é 22,28 ha.
QUADRO 8.3.1-1
DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA ADA

Tipologia da Vegetação
Floresta Ombrófila Densa Montana

Silvicultura com Sub-Bosque Nativo
Total

Estágio

Área (ha)

% ADA

APP (ha)

Inicial

0,41

1,84

0

Médio
Sub-Bosque
Pioneiro
Sub-Bosque
Inicial
-

12,69

56,96

0,56

3,54

15,89

0,07

1,01

4,53

0,03

17,65

79,22

0,66
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FIGURA 8.3.1-1
DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

A supressão de vegetação prevista promoverá um impacto na composição, estrutura e
dinâmica da comunidade vegetal ocorrente na ADA do projeto, representando 79,22% da
ADA, na maioria em estágio médio de regeneração.
As florestas em estágio médio da ADA apresentaram diversidade média quando
comparadas com outras florestas ombrófilas, estando elas na região de inserção do projeto
ou em áreas de domínio do bioma Mata Atlântica mais distantes. Ainda, foi constatada a
predominância de espécies e indivíduos não pioneiros, bem como a predominância de
espécies com síndrome de dispersão zoocórica, indicando que a floresta de fato já passou
pelos estágios iniciais de sucessão e avança rumo à madurez.
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Parte destes remanescentes em estágio médio de regeneração localiza-se em APP de curso
d’água e nascente (Lei Federal nº 12.651/2012), totalizando 0,56 ha ou 2,51% da ADA.
Cerca de 4,95 ha que serão suprimidos estão cobertos por vegetação de menor qualidade,
onde se observam, respeitada a ordem decrescente de importância em área:
(i)

silvicultura de Eucalyptus sp. com sub-bosque nativo nos estágios pioneiro (3,54 ha) e
inicial (1,01 ha) de regeneração, localizados próximos de áreas antrópicas e, por isso,
mais vulneráveis aos efeitos de borda. Vale destacar que uma pequena área de
silvicultura está localizada em APP de curso d’água, cerca de 0,1 ha (ou 0,45% do total
da ADA), sendo 0,07 de sub-bosque em estágio pioneiro e 0,03 ha em estágio inicial; e
(ii) formações florestais iniciais da fitofisionomia Ombrófila Densa Montana, que ocupam
apenas 1,84% da ADA (0,41 ha). Ao norte estas formações fazem limite com a atual
área de lavra (efeito de borda), enquanto que a leste, oeste e sul encontra o maciço
florestal em estágio médio.
Por outro lado, em termos ecológicos, o que têm rebatimento sobre a preservação dos
ambientes, recursos e biota ocorrentes nas áreas de influência do projeto, pode-se dizer que
a supressão a ocorrer na ADA deverá ser menos crítica uma vez que a conectividade
estrutural e funcional da região de inserção do projeto depende principalmente dos maciços
florestais que hoje cobrem a AID e a AII do projeto, os quais em termos de área e qualidade
ambiental são majoritários e formam um expressivo contínuo com as florestas do Parque
Estadual da Cantareira (PEC) e de sua respectiva Zona de Amortecimento (ZA).
Esta análise é válida também para explicar porque a supressão da cobertura florestal a ser
realizada na ADA do projeto, que é circunscrita à atual lavra e localizada no limite Oeste da
serra da Cantareira, adjacente à áreas antrópicas, tende a não impactar o corredor ecológico
formado pelos Parques Estaduais Cantareira e Juquery, este último localizado a
Norte/Noroeste da ADA e do PEC, respectivamente.
Neste sentido, não se espera que ocorram prejuízos à dispersão das espécies vegetais e
nem ao deslocamento da fauna, assegurando-se assim a manutenção do fluxo gênico no
referido corredor ao mesmo tempo e que se evitam os efeitos da endogamia.
Nas APP que serão impactadas pela supressão de vegetação foram identificadas duas
tipologias: (i) curso d’água (0,44 ha) e (ii) nascente (0,22 ha). Estas APP estão cobertas
essencialmente por FODM em estágio médio de regeneração, que ocorrem em 0,56 ha dos
0,66 ha de APP mapeadas. O 0,1 ha de APP restante na ADA está ocupado por floresta de
eucalipto com sub-bosque constituído por vegetação nativa em estágios pioneiro e inicial de
regeneração.
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Devido à pontualidade destas intervenções em APP, não se espera que a ampliação da
pedreira venha a comprometer as funções ecológicas desempenhadas por estas áreas,
principalmente porque as referidas funções dependem essencialmente das APP da AID, que
são mais extensas e serão preservadas.
Complementarmente, vale avaliar o impacto das atividades de supressão sobre algumas
Áreas Especiais diagnosticadas (exceto as Unidades de Conservação, com seus impactos
avaliados em item específico) sendo estas: (i) Área Prioritária para Conservação (APC)
Cantareira-Entorno, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA n° 09/07); (ii)
Área Prioritária para Incremento da Conectividade, vinculadas ao Programa Biota/Fapesp; e
(iii) Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, criada pela Unesco.
A classificação concedida à APC Cantareira-Entorno pelo MMA destaca a sua importância
enquanto área relevante do ponto de vista socioambiental, na medida em que apresenta
importância biológica e prioridade para a conservação da biodiversidade extremamente altas
(FIGURA 8.3.1-2).
FIGURA 8.3.1-2
SUPRESSÃO PREVISTA PARA A APC CANTAREIRA-ENTORNO
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De qualquer forma, pelos motivos apresentados ao longo da avaliação deste impacto
entende-se que as atividades previstas de supressão para a ADA do projeto, sobrepostas à
borda Oeste da referida APC, não são capazes de impactar significativamente a importância
biológica e a prioridade para a conservação desta APC.
A mesma análise é válida para as Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade do
Estado de São Paulo sobrepostas à ADA do projeto. Conforme a FIGURA 8.3.1-3, nota-se
que a supressão de vegetação prevista (ADA) interferirá pontualmente em dois tipos de
áreas, com importâncias distintas para a conectividade ecológica ao redor de Unidades de
Conservação (UC) e Áreas Prioritárias para Conservação (APC), conforme critérios
adotados pelo Programa Biota/Fapesp.
FIGURA 8.3.1-3
SUPRESSÃO PREVISTA EM ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA O INCREMENTO DA
CONECTIVIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Como visto, as áreas apresentam Prioridades 5 e 6, ou seja, Prioridade “Média” e “Média a
Alta”, respectivamente, sendo que mais da metade da ADA sobrepõe-se à área com
Prioridade 6 e, por isso, mais importante em termos de incremento da conectividade e
impacto associado. No entanto, não se espera que a supressão de vegetação impacte
significativamente a conectividade ecológica apresentada por estas áreas, uma vez que as
áreas de intervenção são relativamente pequenas e as conectividades local e regional
dependem principalmente da manutenção dos grandes contínuos florestais da AID e AII, que
não serão alterados pela ampliação da pedreira.
Como última Área Especial destaca-se a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade
de São Paulo (RBCVCSP), criada pela Unesco. Conforme se observa na FIGURA 8.3.1-4,
a supressão de vegetação prevista para a ADA incidirá sobre a Zona de Cooperação e
Transição da RBCVCSP, a qual apresenta grau de proteção/restrição legal variando entre
baixo a médio e estado de conservação variando entre baixo a bom.
FIGURA 8.3.1-4
RESERVA DA BIOSFERA DO CINTURÃO VERDE DA CIDADE DE SÃO PAULO E
RESPECTIVA SOBREPOSIÇÃO COM A ÁREA DO PROJETO
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Vale lembrar que o distrito de Perus apresentou nas últimas décadas uma das taxas mais
agressivas de transformação de áreas naturais em áreas antrópicas da cidade de São Paulo,
sendo que o principal vetor responsável por estas alterações foi o avanço das próprias áreas
urbanas, motivado pelo crescimento populacional.
Diante do exposto, percebe-se que a supressão prevista, relativamente reduzida e a incidir
sobre território parcialmente alterado, não constitui o principal vetor a impactar nas zonas da
RBCVCSP na região, apresentando assim significância reduzida.
O impacto de Redução da Cobertura Florestal Nativa e Interferências em Áreas de
Preservação Permanente é negativo e de incidência direta visto que a supressão da
vegetação é uma atividade requisito para a ampliação da mineração, permanente devido à
sua persistência mesmo após o término da atividade geradora. A probabilidade de
ocorrência é certa uma vez que a atividade de supressão é um requisito do projeto e sua
temporalidade é imediata, uma vez que se inicia com o a abertura de frente de lavra.
É irreversível visto que os danos causados pela supressão não podem ser revertidos,
apenas mitigados e ou compensados. Sua abrangência é local, uma vez que a redução da
vegetação poderá refletir até no máximo nas imediações da ADA, isto é, sobre a AID
imediata e considera-se relevante tendo em vista o quantitativo de supressão de vegetação
de 17,65 ha.
Este impacto é considerado cumulativo se consideradas principalmente as supressões de
vegetação de outros empreendimentos localizados na região, porém não sinérgico, uma vez
que os impactos dos diferentes empreendimentos não potencializam uns aos outros.
Estas considerações são válidas mesmo se considerado o empreendimento Rodoanel Mário
Covas, cujas áreas de supressão localizadas nas proximidades da ADA e AID imediata do
projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu (FIGURA 8.3.1-5) mostraram-se diminutas e
relativamente esparsas, dispostas sobretudo no entorno de áreas antrópicas, como
aglomerados de residências, empreendimentos minerários e vias de acesso pré-existentes
(faixas de domínio), ao longo das quais a vegetação já apresentava qualidade ambiental
alterada e com forte efeito de borda.
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FIGURA 8.3.1-5
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DO RODOANEL

Finalmente, e em função das valorações atribuídas acima, pode-se dizer que este impacto
possui magnitude alta.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Permanente;
Certa;
Direta;
Imediata;
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Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.3.1-2
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto

Valoração

X

Cumulatividade

X

X

81

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)
X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante. (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Abrangência

Pontual (1)

Irreversível (3)

Reversível (1)

Critérios e Pesos

Reversibilidade

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Serão listadas a seguir as medidas de caráter controlador, mitigador e compensatório
capazes de contribuir com a manutenção e ou aumento da qualidade do ambiente, na
medida em que minimizam a supressão da cobertura florestal nativa e a intervenção em APP
e nas demais Áreas Especiais avaliadas - consequentemente, reduzindo a perda de habitat,
de recursos naturais e demais impactos sobre a biota.
Como ação de mitigação, recomenda-se o controle sobre a abertura e a utilização das áreas
da ADA, com atenção redobrada às faixas de APP, onde serão implantadas as vias de
acesso e as novas frentes de lavra do empreendimento. Ainda, a minimização do presente
impacto ocorrerá mediante a demarcação das áreas da AID imediata cobertas por Floresta
Ombrófila Densa Montana (FODM) que fazem limite com as áreas objeto das atividades de
supressão, por exemplo, com faixas sinalizadoras. Estas faixas servirão de guia ao longo
das fases de implantação e operação do empreendimento, as quais ocorrerão de forma
concomitante, evitando assim a ocorrência de intervenções indevidas e não previstas,
contribuindo assim com a preservação dos remanescentes de FODM da AID imediata.
Para áreas de intervenção com ocorrência certa de supressão, ocupadas por
remanescentes de FODM, todas as medidas necessárias para compensar a vegetação
afetada serão realizadas, principalmente por meio do pleno atendimento e aplicação das
principais legislações incidentes, com ênfase na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº
11.428/2006) e respectivo decreto regulamentador (Decreto Federal nº 6.660/2008).
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As medidas acima descritas estão melhor detalhadas nos seguintes programas ambientais:
 Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação; e
 Programa de Compensação Florestal.
Em relação às intervenções em APP (conforme Resolução Conama nº 369/02), por se tratar
de impacto não mitigável a ocorrer em áreas legalmente protegidas, deverão ser aplicadas
medidas compensatórias, assim como solicitada a autorização de intervenção em APP junto
à Agência Ambiental da Cetesb.
Neste requerimento de solicitação de autorização de intervenção em APP deverão ser
dimensionados os quantitativos de intervenção, bem como proposto o projeto de plantio
compensatório a ser analisado e aprovado pela Cetesb, para subsidiar a emissão da
Autorização de Intervenção em APP e respectivo Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental (TCRA), conforme a legislação incidente.
8.3.2

Alterações na Dinâmica da Fauna Terrestre e Biota Aquática

Impacto Ambiental:
Alterações na Dinâmica da Fauna Terrestre.
Parâmetro Ambiental:
Povoamentos Faunísticos Terrestres.
Aspecto Ambiental:
Este impacto está associado à supressão de vegetação, limpeza de terreno, abertura de
acessos e ao aumento da circulação de pessoas, máquinas e veículos que ocorrerão na
ADA, necessários à implantação e operação do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu,
e que poderão provocar interferências nas dinâmicas dos povoamentos faunísticos
terrestres principalmente em função da eliminação de habitat e do afugentamento associado
ao aumento dos níveis de emissões sonoras, vibrações e materiais particulados.
Avaliação do Impacto:
Para o projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu será necessária a supressão da vegetação
da ADA do projeto, a qual apresenta vegetação florestal (entre formações nativas e exóticas)
em praticamente 79,22% das suas áreas, destacando os remanescentes florestais em
estágio médio de regeneração, que representam em torno de 70,70% das florestas da ADA,
cujos indicadores ambientais, como por exemplo biodiversidade florística relativamente
elevada e predominância de espécies com síndrome de dispersão zoocórica, constatam que
as mesmas avançam rumo à sua madurez.
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No contexto dos povoamentos faunísticos terrestres estes remanescentes florestais
representam importantes ambientes, proporcionando, desta forma, recursos naturais, abrigo
e condições para o repouso e a reprodução. Assim, a dinâmica populacional destes grupos
será afetada pela perda de habitat relacionada à execução das atividades de supressão da
vegetação na ADA do projeto.
Além das atividades de supressão, outro aspecto ambiental que poderá impactar a fauna,
em especial a herpetofauna e a de pequenos mamíferos, que se utiliza das áreas naturais
da ADA e AID imediata do projeto, é o aumento dos níveis de ruídos, vibrações e poeira,
levando ao afugentamento das espécies de fauna que se utilizam dos ambientes ocorrentes
nestas áreas de influência.
Eventuais perdas de ninhos, ovos e ou filhotes poderão ocorrer durante a supressão de
vegetação, uma vez que são naturalmente camuflados ou inconspícuos no ambiente, assim
como de espécimes de pequeno porte e de hábitos fossoriais, igualmente difíceis de serem
observados em campo. No entanto, estas perdas poderão ser minimizadas em função da
implementação das ações e atividades do Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna
Terrestre, melhor detalhado no capítulo de programas ambientais.
Por outro lado, os espécimes maiores e com maior capacidade de locomoção, como
mamíferos de médio e grande porte, voadores (quirópterofauna) e as aves, dificilmente serão
afetados, já que se afastarão naturalmente da ADA e AID imediata em função, da circulação
de maquinário e da geração de ruídos e vibração.
Estes espécimes afugentados poderão ser acolhidos pelos ambientes da AID imediata e da
AII, especialmente se considerado o território adjacente localizado a leste da ADA, que se
sobrepõe à ZA do PEC e ao próprio PEC, ambos cobertos por um grande contínuo florestal
de formações ombrófilas densas. A viabilidade desta realocação ocorre em função da
qualidade (florestas em estágio médio e avançado), extensão (área bem superior à da ADA)
e capacidade de suporte (inferida) deste território que receberá os animais afugentados.
As espécies encontradas na ADA, provavelmente, ocorram também na AID e AII, em função
do grau de conectividade ecológica existente entre estas áreas e pela maior qualidade dos
ambientes, e consequentemente de recursos uma vez que estão menos vulneráveis aos
efeitos de borda e distante de áreas antrópicas, compondo a grande matriz florestal da serra
da Cantareira.
Também não se espera que ocorram, ou se intensifiquem, os impactos de caça furtiva e os
atropelamentos da fauna, uma vez que a população de colaboradores do empreendimento,
e consequentemente de veículos, não aumentará em função do projeto de ampliação. A
movimentação e quantidade de trabalhadores e veículos serão as mesmas atuais.
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Desta forma, entende-se que não há a possibilidade de ocorrência de impacto relacionado
à extinção de espécies, mesmo considerando as indicadoras de qualidade ambiental, tais
como ameaçadas de extinção, endêmicas, sensíveis à alteração de habitat e estritamente
florestais.
Se analisadas as particularidades de cada grupo faunístico pode-se dizer que a dinâmica
populacional da herpetofauna figura entre as mais vulneráveis. A partir do levantamento
primário, realizado em duas campanhas, foram registradas 24 espécies da herpetofauna,
sendo 21 de anfíbios e 3 de répteis. Algumas destas espécies são consideradas sensíveis
à alteração do ambiente, seja por sua reprodução específica ou por necessidades e
exigências do habitat. Entre estas estão o lagarto-camaleão (Urostrophus vautieri) e os
anfíbios sapo-de-chifres (Proceratophrys boiei), a perereca-flautinha (Aplastodiscus
leucopygius), o sapinho-de-corredeira (Hylodes phyllodes) e os sapos-de-folhiço (Haddadus
binotatus e Ischnocnema henselli). À exceção dos sapos-de-folhiço (H. binotatus e I.
henselli), as demais espécies foram observadas exclusivamente na AID. Os sapos-defolhiço, principalmente I. henselli, foram registrados na ADA e na AID, porém em maior
quantidade nesta última.
Esta aparente preferência pela AID, apresentada pelas espécies de anfíbios e lagartos
sensíveis à alterações de ambiente, sugere que a ADA tenha de fato uma menor qualidade
ambiental, o que pode estar associado à maior proximidade compartilhada com as áreas
antrópicas (efeito de borda).
Em relação à mastofauna não voadora, uma vez que a voadora, assim como as aves,
apresenta capacidade diferenciada de locomoção e terão seu afugentamento direcionado
para as áreas florestais da AID quando do início das intervenções, constatou-se que
dominam as espécies com baixa sensibilidade e resistentes à perturbações antrópicas. No
entanto, vale destacar que foram registradas na ADA algumas espécies estritamente
florestais (e.g. A. guariba, Callithrix sp. e C. nigrifons), o que demonstra que nesta área ainda
ocorrem espécies bioindicadoras de qualidade ambiental. Para as espécies do grupo mais
exigentes em termos ecológicos, no geral constatou-se que estas tendem a preferir as áreas
da AID.
De maneira similar ao que fora observado para a herpetofauna, as espécies mais exigentes
da avifauna, tais como Pyriglena leucoptera, Dendrocolaptes platyrostris e Tangara
desmaresti, foram registradas na AID (áreas amostrais AID 01 e AID 02), o que reforça a
importância da preservação destes remanescentes para a conservação do grupo. Além
disso, outras medidas de conservação importantes para o grupo são o controle do acesso
de pessoas a fim de coibir a caça e a captura de aves silvestres, bem como a retirada de
lenha e madeira.
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A ictiofauna ocorrente nas áreas de influência praticamente não será influenciada, uma vez
que as intervenções do projeto ocorrerão essencialmente sobre o meio terrestre, sendo
praticamente nulas as possibilidades destas alterações impactarem o meio aquático e a
ictiofauna associada. Conforme apresentado no diagnóstico, nas duas campanhas
realizadas foram capturados 563 indivíduos, distribuídos apenas em quatro espécies, sendo
que a grande maioria, ou 71,7%, pertence à espécie Geophagus brasiliensis (cará),
enquanto a segunda mais abundante foi Tilapia rendalli (tilápia), representando 24,8% da
captura. Estas duas espécies correspondem juntas a 96,5% do total de indivíduos
capturados.
Este desequilíbrio é indicativo de que o meio aquático e a ictiofauna ocorrente nas áreas de
influência do projeto estão descaracterizados. O represamento dos cursos d’água da AID
imediata transformou riachos de cabeceira de Mata Atlântica, tipicamente lóticos, em
ambientes lênticos, o que explica a dominância de cará e tilápia, espécies mais comuns em
ambientes lênticos. Ainda, a região não constitui rota de migração para peixes de água doce.
Em relação às entrevistas, foi relatado por colaboradores da pedreira que poucos meses
antes da realização do presente estudo os reservatórios de água investigados praticamente
secaram (em função da forte crise hídrica que acometeu o sudeste do Brasil), assim como
os demais corpos d’água do entorno, o que corrobora a descaracterização ambiental
observada.
Diante das considerações feitas acima, pode-se dizer que o impacto ora descrito apresenta
natureza negativa e é de incidência direta. Sua duração é permanente, visto que as
alterações na flora persistirão. A temporalidade do impacto é imediata, ocorrendo ao se
iniciar a supressão da vegetação. Apresenta ocorrência certa e é de abrangência local, uma
vez que a fauna da ADA e da AID poderão ser afetadas.
É irreversível na medida em que os ambientes e recursos naturais da ADA não serão
restabelecidos às condições originais, e moderado considerando que esta alteração é
passível de ser medida, sem, contanto quantificar perda na qualidade ambiental da AID e,
por fim, considerado cumulativo e não sinérgico com o impacto de mesma natureza
relacionado a outros empreendimentos da região, com destaque para as minerações e o
Rodoanel Mário Covas.
Diante da análise realizada este impacto foi classificado como de magnitude moderada.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Permanente;
Certa;
Direta;
Imediata;
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Análise Quantitativa do Impacto
QUADRO 8.3.2-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto

Valoração

X

Cumulatividade

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgico (5)

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)

Não Cumulativo e Não
Sinérgico (1)

X

Baixa

Magnitude

e Sinergia

Muito Relevante (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Abrangência

Pontual (1)

Irreversível (3)

Reversível (1)

Critérios e Pesos

Reversibilidade

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
De forma integrada, o impacto de Alterações na Dinâmica da Fauna Terrestre e Biota
Aquática poderá ser controlado, mitigado e ou compensado por meio dos seguintes
programas:



Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação; e
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre.

Sugere-se a realização da supressão de vegetação de forma faseada, a acompanhar as
demandas por abertura das novas frentes de lavra, e direcionada, forçando o deslocamento
orientado dos espécimes da fauna para as áreas florestais localizadas a leste da ADA, na
AID imediata e AII. Esta prática poderá evitar que ocorra a perda direta de espécimes da
fauna, em especial da herpetofauna e da fauna de pequenos mamíferos.
A movimentação de pessoal dentro das áreas de intervenção, para vistorias ou demarcação,
é um fator que, além de auxiliar no afugentamento de espécies de maior mobilidade, também
auxilia na identificação de espécimes que, eventualmente, possam necessitar de auxílio
específico.
Ainda, diariamente, ou em uma frequência que for suficiente para capacitar os colaboradores
envolvidos nas atividades do empreendimento, antes do início dos trabalhos deverão ser
realizados Diálogos Diários de Segurança e Meio Ambiente (DDSM), que ministrarão temas
relacionados ao meio ambiente. Dentre os objetivos destes DDSM está a conscientização
ambiental voltada à coibição do envolvimento dos colaboradores em atividades que possam
afetar as populações da fauna terrestre ocorrentes na AID imediata e na ADA do
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empreendimento. Serão ressaltados também princípios de boas práticas e cuidados
necessários à execução das atividades de supressão de vegetação, visando reduzir
inclusive potenciais impactos sobre a biodiversidade faunística.
8.3.3

Impactos sobre Unidades de Conservação

Impacto Ambiental:
Interferências sobre Unidades de Conservação.
Parâmetro Ambiental:
Áreas Legalmente Protegidas.
Aspecto Ambiental:
Este impacto está previsto em função da sobreposição existente entre a ADA do projeto de
Ampliação da Pedreira Juruaçu, onde haverá alterações intensas dos padrões de uso e
ocupação do solo atuais, passando de áreas essencialmente cobertas por formações
florestais (nativas e exóticas) para áreas de mineração, e a Zona de Amortecimento (ZA) de
Unidades de Conservação (UC) (Área Legalmente Protegida), relevantes do ponto de vista
socioambiental e com vocação para promover a conservação da natureza e de seus
recursos ao mesmo tempo em que promove a qualidade de vida das populações humanas.
As alterações no uso e ocupação do solo previstas para a ADA do projeto e,
consequentemente, para a ZA de UC, estão relacionadas principalmente à realização das
atividades de supressão de vegetação nativa.
Avaliação do Impacto:
A ADA do projeto sobrepõe-se à ZA do Parque Estadual da Cantareira (PEC), UC de
Proteção Integral e relevante do ponto de vista socioambiental e com vocação para promover
a conservação da natureza e de seus recursos ao mesmo tempo em que promove a
qualidade de vida das populações humanas.
Conforme detalhamentos apresentados no capítulo diagnóstico das Áreas Especiais, o PEC,
assim como a respectiva ZA, constituem as Áreas Especiais de maior relevância
socioambiental no contexto das áreas de influência do projeto. Isso ocorre em função da sua
importância para a conservação da biodiversidade florística e faunística regional, assim
como pela notável contribuição para a preservação e manutenção de serviços ambientais
relevantes, com destaque por exemplo para a proteção de áreas que integram os mananciais
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
A ZA, também chamada de "Zona Tampão", é uma área estabelecida ao redor de uma UC
com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades antrópicas que ocorrem fora
dela, como ruídos, poluição, caça, corte seletivo de madeira e o avanço da ocupação
humana, especialmente nas UC próximas a áreas intensamente ocupadas, caso do PEC.
Conforme FIGURA 8.3.3-1, a ADA do projeto está sobreposta à borda Oeste da ZA do PEC.
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FIGURA 8.3.3-1
SOBREPOSIÇÃO DA ADA DO PROJETO COM A ZONA DE AMORTECIMENTO DO
PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA

Levando em consideração as funções estipuladas para a ZA do PEC e as características
das intervenções previstas, nota-se que os impactos a incidir sobre a referida ZA não serão
significativos, principalmente porque a sobreposição entre a ZA e a ADA ocorrerá junto à
borda oeste da primeira, em área comparativamente pequena em relação ao restante da ZA,
e circunscrita à cava de granito em operação, que atualmente já promove pressões
negativas gerais sobre as áreas de entorno, como por exemplo efeitos de borda sobre os
ambientes florestais próximos.
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A pressão sobre a ZA se intensificam na região vista a proximidade com o distrito de Perus,
onde o uso e a ocupação do solo encontram-se intensamente alterados (ex.: minerações,
acessos rodoviários e áreas urbanizadas), o que diminui o peso dos impactos do projeto
sobre os ambientes encontrados na borda Oeste da ZA.
Desta forma, entende-se que a sobreposição em questão seja incapaz de alterar
significativamente a função amortecedora/protetora desempenhado pela ZA em relação ao
PEC e, por consequência, preservam-se funções e serviços socioambientais prestados pelo
PEC.
Sendo assim, o impacto de Intervenção em UC apresenta natureza negativa e de incidência
direta, visto que as alterações sobre a ZA do PEC decorrerão diretamente das atividades do
projeto. É permanente uma vez que as alterações persistem mesmo após o término da
atividade geradora. A probabilidade de ocorrência do impacto é certa. Sua temporalidade é
imediata, uma vez que as alterações se iniciam concomitantemente à implementação das
atividades do projeto.
É um impacto irreversível na medida em que, mesmo considerando o cenário de
encerramento das atividades operacionais do empreendimento, os ambientes e recursos
não serão restabelecidos às condições originais, o que tem reflexos negativos permanentes
para as áreas em análise. Neste sentido, o presente impacto deverá ser compensado.
Sua abrangência é pontual, já que, conforme detalhado acima, a atividade de supressão e
sobreposição com a ZA será restrita à ADA.
Este impacto foi considerado moderadamente relevante visto que não será possível
quantificar ganhos ou perdas na ZA do PEC.
É considerado cumulativo e sinérgico com o impacto de mesma natureza relacionado a
outros empreendimentos da região, com destaque para as minerações e o Rodoanel Mário
Covas, já que as áreas de influência de ambos se sobrepõem à um mesmo sistema
ambiental e à ZA do PEC.
Finalmente, e em função das valorações atribuídas acima, pode-se dizer que este impacto
apresenta magnitude moderada.
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Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:
Análise Quantitativa do Impacto

Negativa;
Permanente;
Certa;
Direta;
Imediata;

QUADRO 8.3.3-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto
Cumulatividade

Muito Alta

Alta

Moderada

15

Baixa

X

Desprezível

RESULTADO

Cumulativo e Não
Sinérgico (3)

Não Cumulativo e
Não Sinérgico (1)

Cumulativo e
Sinérgico (5)

X

Magnitude

e Sinergia

Muito relevante (5)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

X

Regional (5)

X

Local (3)

Pontual (1)

Reversível (1)

Abrangência

Irreversível (3)

Valoração

Critérios e Pesos

Reversibilidade

X

Programas Ambientais Aplicáveis:
Por se tratar de impacto não mitigável a incidir sobre a Zona de Amortecimento de Unidade
de Conservação, deverão ser aplicadas medidas compensatórias. Para esta intervenção
deverá ser obtida anuência junto à Fundação Florestal, mais especificamente junto ao Grupo
Gestor do PEC.
As medidas compensatórias a serem aplicadas serão melhor descritas no âmbito do
Programa de Compensação Florestal.
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8.4

IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO SOCIOECONÔMICO

A Pedreira Juruaçu, uma das minas pertencentes à empresa Embu S.A., iniciou suas
operações na década de 80. Logo, a Pedreira constitui-se historicamente como um dos
elementos da paisagem da AID, sendo inclusive, mais antiga do que boa parte das
ocupações da região de Perus.
Neste sentido, importante destacar que o licenciamento em pauta trata da expansão da área
de lavra, que possibilita a continuidade de atividades atualmente já desenvolvidas. Desta
forma, os impactos socioeconômicos e culturais foram considerados pouco significativos em
termos de magnitude e relevância, dado que a paisagem local já se encontra alterada pelas
atividades de mineração e que a dinâmica social e econômica das áreas de influência não
deve ser alterada de forma considerável em virtude do avanço ou expansão das áreas de
lavra.
Importante destacar que não é prevista a contratação de novos colaboradores para a fase
de implantação ou operação, devendo ser mantidos os colaboradores já envolvidos na
operação da pedreira. Desta forma, alguns impactos comuns à implantação de grandes
empreendimentos - como a atração de população, a decorrente sobrecarga na infraestrutura
e serviços públicos e o desemprego, por exemplo - não são esperados para o presente
projeto. A oferta e qualidade dos serviços e equipamentos públicos, deficitários em algumas
localidades da AID, não deverão ser impactados pelo empreendimento.
Além disso, a produção continuará constante, não sendo esperado acréscimo ou decréscimo
de volumes. Consequentemente, impostos e tributos derivados desta produção e de demais
atividades desenvolvidas na pedreira deverão permanecer inalterados, ou seja, variando
sazonalmente de acordo com a demanda pelos produtos. Destaca-se, no que se refere à
cobrança de impostos o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a
Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem).
No que se refere ao tráfego, como detalhado no diagnóstico, a avenida utilizada para acesso
ao empreendimento – Raimundo Pereira de Magalhães, já tem sua fluidez comprometida
nos horários de pico, tanto em função do volume de veículos, como das condições físicas
da via. Destaca-se o significativo volume de caminhões que utiliza a av. Raimundo Pereira
de Magalhães, uma vez que serve tanto Perus e bairros próximos, como Franco da Rocha,
Caieiras, Cajamar e Francisco Morato, dada a sua conexão com o Rodoanel Mário Covas.
A rota dos caminhões que partem da Pedreira Juruaçu depende muito dos compradores do
material, mas em geral, os caminhões trafegam por cerca de 1,5 km da Av. Raimundo
Pereira de Magalhães até acessar o Rodoanel. Ressalta-se que não é previsto qualquer
volume adicional de veículos ou qualquer modificação que possa alterar positiva ou
negativamente o tráfego da região.
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Quanto ao uso do solo, as alterações serão restritas a áreas vegetadas, cujas implicações
são avaliadas no âmbito dos impactos físicos e bióticos, além de outras áreas já
antropizadas pelas atividades minerarias. Toda a ADA é de propriedade da Embu S.A. de
modo que não haverá necessidade de desapropriações ou negociações com superficiários.
Além disso, não haverá impactos sobre áreas produtivas e atividades econômicas, de forma
que não são esperadas alterações nas dinâmicas de desenvolvimento econômico local em
curso.
Destaca-se que em termos da percepção dos impactos socioambientais pela população, a
pesquisa realizada indica que parte dos residentes em áreas mais próximas à Pedreira
menciona a ocorrência, principalmente, de ruído e vibração, em função das detonações da
mina. Ressalta-se que tais detonações deverão continuar ocorrendo com a expansão da
área de lavra, sem que haja alteração dos parâmetros ambientais afetados ou mesmo da
percepção da população. Neste sentido, importante destacar que a expansão da área de
lavra tende a não ser percebida pela comunidade, uma vez que se projeta a continuidade
da situação atual.
Em relação ao patrimônio arqueológico, foi submetido ao Iphan o Estudo de Diagnostico
Arqueológico Interventivo na Área de Ampliação da Pedreira Juruaçu, sendo que o mesmo
se manifestou favorável à concessão de Licença Instalação e Operação (LI e LO) do projeto,
não sendo necessário novos estudos arqueológicos na área de interesse.
De modo geral, os impactos socioeconômicos do empreendimento são pouco significantes
no contexto das atuais operações da Pedreira Juruaçu, principalmente pelo fato de se tratar
de uma pedreira já em operação. Assim, em virtude do reduzido impacto socioambiental
esperado, foram avaliados, de acordo com a metodologia de avaliação de impactos
ambientais, somente o impacto “Alteração da Paisagem”.
8.4.1

Alteração da Paisagem

Parâmetro Ambiental:
Paisagem
Aspecto Ambiental:
A ampliação da área de mineração, sobre áreas de vegetação natural e outros usos, alterará
a paisagem existente.
Avaliação do Impacto:
Para ampliação da área de lavra da Pedreira Juruaçu é prevista a supressão da vegetação
existente e remoção do solo, de forma a possibilitar a extração dos agregados. Tais
atividades já são realizadas atualmente para a operação da mina e, portanto, trata-se apenas
do avanço das frentes de lavras.
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A pedreira encontra-se em uma área elevada do terreno e seu uso contrasta bastante com
o verificado em seu entorno imediato, onde há o predomínio de áreas vegetadas (FOTO
8.4.1-1). Por poder ser observada por diferentes comunidades próximas, é possível que
parte da população constate o avanço da frente de lavra sobre outros usos. Entretanto,
ressalta-se que o distrito de Perus é caracterizado por uma significativa variação topográfica,
de modo que a mineração não é visível em todos os bairros, mas apenas em pontos mais
altos.
Nota-se também que a paisagem local atualmente já está marcada pela presença da
mineração, pois a AID conta com a existência de 4 mineradoras, além da Pedreira Juruaçu
da Embu S.A. A FOTO 8.4.1-1 apresenta a vista de duas pedreiras a partir da praça Vigário
João Gonçalves de Lima, também conhecida como Praça do Samba, sendo que a Pedreira
Juruaçu está localizada à esquerda.

FOTO 8.4.1-1: Vista da Pedreira Juruaçu (esquerda) e Pedreira Territorial (direita) a partir da Praça
Vigário João Gonçalves de Lima, distrito de Perus.

O impacto “Alteração da Paisagem” foi classificado, com relação à sua análise qualitativa,
como de natureza negativa; e duração permanente, pois essa alteração uma vez executada
a ação, os efeitos não cessam. Sua probabilidade de ocorrência é certa, pois está associado
aos aspectos ambientais correntes do empreendimento. A incidência é direta, pois resulta
diretamente da atividade de expansão da cava, e sua temporalidade é classificada como
imediato/curto prazo, uma vez que a alteração se manifesta imediatamente após a
ocorrência da atividade.
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Quanto à análise quantitativa, esse impacto foi avaliado como irreversível, pois encerradas
as atividades, os parâmetros afetados não retornam a sua condição original. A abrangência
territorial foi avaliada como local, pois a alteração será sentida além dos limites da ADA, na
AID. A relevância foi classificada como moderada, pois essa alteração não caracteriza perda
ambiental. Também foi avaliado como impacto cumulativo e não sinérgico, uma vez que são
identificados outros impactos que tenham efeitos cumulativos a esse sem, contudo,
apresentar efeito potencializador.
Como resultado do método de análise quantitativa desse impacto, foi obtido produto 27,
classificando o impacto ambiental “Alteração da Paisagem” como de magnitude moderada.
Análise Qualitativa do Impacto
Natureza:
Duração:
Probabilidade de Ocorrência:
Incidência:
Temporalidade:

Negativa;
Permanente;
Certa;
Direta;
Imediato/Curto Prazo.

QUADRO 8.4.1-1
VALORAÇÃO E MAGNITUDE DO IMPACTO
Critérios Técnicos de Valoração do Impacto

Valoração

X

X

X

X

27

Muito Alta

Alta

Moderada

Baixa

Desprezível

Magnitude

RESULTADO

Cumulativo e
Sinérgica (5)

Cumulativo (3)

Cumulatividade /
Sinergia

Muito Relevante
(5)
Não Cumulativo
e Não Sinérgico
(1)

Relevante (3)

Moderada (1)

Relevância

Irrelevante (0)

Regional (5)

Local (3)

Abrangência

Pontual (1)

Irreversível (3)

Reversível (1)

Critérios e
Pesos

Reversibilidade

X

Programas Socioambientais
Em vista a mitigar a alteração da paisagem faz-se necessário a execução dos programas:
 Plano de Comunicação Social, que aproxime a empresa da população moradora,
incluindo também a divulgação sobre a atuação da empresa e os processos que
envolvem a mineração.
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), para definir as ações e medidas a
serem implementadas após a desativação da atividade minerária, de forma a atenuar este
impacto sobre a paisagem.
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9.0

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
Os planos e programas ambientais ora apresentados visam propor (i) diretrizes ambientais
de controle (preventivos e mitigatórios) para todo o conjunto de impactos identificados e
avaliados no Capítulo 8: Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais e (ii)
procedimentos de monitoramento e supervisão das atividades intrínsecas as atividades de
ampliação e operação da Pedreira.
Em síntese, os planos e programas ambientais da Ampliação da Cava da Pedreira Juruaçu
visam:





Conferir efetividade e legitimidade ao EIA desenvolvido para o processo de
licenciamento ambiental do empreendimento;
Garantir que a ampliação e continuidade da operação da Pedreira sejam
desenvolvidas conforme apresentado na Caracterização do Empreendimento, a qual
serviu de base para a identificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais
apresentadas; e
Garantir o pleno atendimento aos condicionantes ambientais estabelecidos pela
legislação vigente e notadamente pelo Parecer Técnico da CETESB nº 442/14/IE.

Assim, os Planos e Programas Ambientais apresentarão as medidas de controle e ações
de monitoramento a serem desenvolvidas na região do projeto visando garantir da atual
qualidade ambiental da AID em decorrência da continuidade da operação da Pedreira
Juruaçu.
É importante esclarecer que o licenciamento em questão se refere a ampliação da cava da
Pedreira Juruaçu, já em operação. Para a ampliação da cava não são previstas obras
(fase de implantação) distintas das que hoje ocorrem na fase de operação, sendo que a
ampliação desta cava servirá para prolongar a vida útil da Pedreira, com a continuidade
das atividades hoje em execução. Neste sentido não são previstas novas atividades das
que atualmente já são executadas na Pedreira.
Os programas de controle ambiental apresentam estratégias periódicas de caráter
ambiental nas atividades com potencial poluidor empreendidas de modo a proporcionar
ações eficientes para o atendimento da legislação aplicável, com ênfase nos quesitos
socioambientais. Sua correta estruturação e aplicação promoverão a eliminação e ou
mitigação dos potenciais processos de degradação dos parâmetros dos Meios Físico,
Biótico e Socioeconômico, relacionados à continuidade da operação da Pedreira.
Com relação aos programas de monitoramento ambiental, os mesmos visam acompanhar
a eficiência das medidas de controle, assim como verificar, no menor tempo hábil,
possíveis alterações ambientais decorrentes da pedreira Juruaçu, promovendo alterações
nas medidas de controle, caso seja necessário.
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9.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os Planos e Programas Ambientais propostos agruparão medidas preventivas,
mitigadoras, de controle, compensatórias, corretivas e potencializadoras, com vistas a
reduzir os impactos adversos e realçar os benéficos, identificados para no presente EIA de
Ampliação da Cava da Pedreira Juruaçu.
Neste sentido, serão propostos e estruturados conceitualmente planos e programas,
divididos em Gerenciais (relacionados à gestão ambiental do empreendimento) e
Temáticos (relacionados ao controle e monitoramento de impactos sobre os parâmetros
estudados), conforme QUADRO 9.1-1.
QUADRO 9.1-1
ESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
Planos e Programas Gerenciais
1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
2. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
3. Programa de Compensação Ambiental
Planos e Programas Temáticos
MEIO FÍSICO
1. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar
2. Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibração
3. Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos
4. Programa de Monitoramento da Qualidade das Água Superficiais e Subterrânea
5. Programa de Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico
MEIO BIÓTICO
1. Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre
2. Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação
3. Programa de Compensação Florestal
MEIO SOCIOECONÔMICO
1. Programa de Comunicação Social
O conjunto de planos e programas de controle e monitoramento ambiental inclui ações
adicionais e correlacionadas aos já previstos na atual operação da Pedreira Juruaçu.
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9.2

PROGRAMAS GERENCIAIS

9.2.1

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Este programa já se encontra implantado em todas as unidades da EMBU S.A Engenharia
e Comércio, inclusive na Pedreira Juruaçu, sendo fundamentada em levantamentos
realizados pela equipe técnica do SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) presente
nas unidades da Embu, que fornecem todas as características operacionais das unidades
geradoras avaliadas.
Neste programa são apresentados os procedimentos gerais já implantados na Pedreira
Juruaçu para o gerenciamento de resíduos sólidos gerado na operação da Pedreira, de
forma a garantir a qualidade ambiental da área do empreendimento e das áreas vizinhas,
por meio de boas práticas de disposição e tratamento dos resíduos gerados, evitando
assim a contaminação do solo e das águas, além de não interferir nos habitats das biotas e
terrestre.
9.2.1.1

Justificativas

O sistema de gestão de resíduos sólidos é considerado um dos assuntos de maior
amplitude nas questões ambientais, em vista dos aspectos técnicos envolvidos e dos
impactos ambientais decorrentes. Segundo a Norma NBR 10.004/2004, a definição de
resíduos sólidos se entende por: “Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento
de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou corpos de água”.
Adicionalmente, a implantação deste sistema se configurará como importante ferramenta
na busca da certificação de processos da empresa, uma vez que a gestão adequada dos
resíduos sólidos é um dos principais requisitos à obtenção de certificação da série ISO
14.000.
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9.2.1.2

Objetivos e Metas

O presente Programa, tem por objetivo a implantação de procedimentos adequados no
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos gerados nas filiais do grupo, diminuindo, assim, os riscos
ao meio ambiente e a saúde pública (trabalhador e comunidade) proporcionados por estes
resíduos, e de um processo de educação ambiental, visando à minimização da fonte e da
emissão dos resíduos sólidos, reduzindo a utilização de recursos naturais e tendo como
consequência a redução e a prevenção da poluição, bem como a proposta de um
programa efetivo de auditoria externa que valide as ações implementadas, de modo a
sedimentar tal prática pela empresa.
Nos moldes acima citados, serão empregadas as diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/10, em toda a cadeia de tratamento
dos resíduos sólidos descartados no empreendimento.
A meta deste programa é minimizar o impacto gerado pelo tratamento inadequado dos
resíduos sólidos, visando a redução na geração de resíduos e manter a correta destinação
final dos diferentes tipos de resíduos.
9.2.1.3

Legislação Incidente

A metodologia utilizada para a elaboração do gerenciamento de resíduos baseou-se nas
seguintes normas:






ABNT NBR 10.004:2004 – “Resíduos sólidos – Classificação”;
ABNT NBR 13.221:2007 – “Transporte terrestre dos resíduos”;
ABNT NBR 11.174:1889 – “Armazenamento de resíduos Classe II”;
ABNT NBR 12.235:1992 – “Armazenamento de resíduos sólidos perigosos”;
MAROUN, C.A. “Manual de Gerenciamento de Resíduos: Guia de procedimento passo
a passo”;
 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – “Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências”;
 Resolução CONAMA nº 275/01 – “Estabelece o código de cores para os diferentes tipos
de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como
nas campanhas informativas para a coleta seletiva”;
 Resolução Conama nº 307/02 (alterada pela Resolução Conama nº 348/04): Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
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9.2.1.4

Ações e Metodologia

AÇÃO I:

Banco de Dados

Preenchimento de banco de dados contendo informações relacionadas aos resíduos
sólidos gerados nas áreas operacionais da Pedreira Juruaçu, sendo:







Área de britagem/rebritagem;
Oficina;
Posto de abastecimento / lubrificação;
Almoxarifado;
Escritório;
Refeitório.

O banco de dados aponta os tipos de resíduos, sua classificação e os quantitativos.
Segundo a Norma NBR 10.004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), os resíduos sólidos podem ser classificados da seguinte forma:
 Resíduos Classe I - Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, que
podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. Como exemplo temos os
resíduos contaminados com óleos/graxas, pilhas, baterias, entre outros.
 Resíduos Classe II – Não Perigosos:
o Classe IIA – não inertes: aqueles que podem ter propriedades como
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, por exemplo, restos
de comida, uniformes, entre outros.
o Classe IIB - inertes: são aqueles que, após contato com água, da forma padronizada
pela NBR 10.006 (Solubilização de Resíduos), por exemplo plástico, borracha, vidro,
entre outros.
No banco de dados deverá conter:
1.
2.
3.
4.
5.

Código de Identificação do Resíduo de acordo com Resolução CONAMA n. 313/02.
Descrição do Resíduo
Descrição da Fonte Geradora
Tipo (Reciclável/Não Reciclável)
Classificação ABNT NBR 10.004
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AÇÃO II:

Minimização das fontes

A minimização da fonte consiste na implantação de técnicas que visam reduzir a geração
de resíduos como, por exemplo, o sistema dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).
A hierarquia dos 3R’s segue o princípio de que causa menor impacto evitar a geração do
lixo do que reciclar os materiais após seu descarte.


Redução - Consiste em ações que visem à diminuição da geração de resíduos, seja
por meio da minimização na fonte ou por meio da redução do desperdício.

É a etapa principal, pois sua contribuição promove a minimização de gastos com o
gerenciamento e tratamento, e é válido para aplicação a qualquer grupo de resíduos.
Exemplos de ações de redução na geração:







Substituição de copos descartáveis por canecas laváveis;
Racionalizar o consumo de papel;
Comprar sempre produtos duráveis e resistentes;
Utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas, que poluem menos;
Preferir comprar produtos que tenha embalagens retornáveis ou refil;
Assinar jornais e revistas em conjunto com outras pessoas.



Reutilização – Consiste na utilização de um produto mais de uma vez, seja em sua
função original ou em outra. A reutilização promove a otimização do seu uso antes do
descarte final e reduz a necessidade de aquisição de materiais novos.



Reciclagem - é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os
resíduos, e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. Materiais que se
tornariam lixo, ou estão no lixo, são separados, coletados e processados para serem
usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. Reciclar é usar um
material para fazer outro.

AÇÃO III:

Segregação dos Resíduos

Consiste na operação de separação dos resíduos sólidos gerados por classe, conforme
ABNT NBR – 10.004, e no seu acondicionamento adequado até que se dê o
armazenamento temporário, para posterior destinação final. A segregação dos resíduos
evita a mistura daqueles incompatíveis, maximiza as oportunidades de reutilização e
reciclagem e promove a segurança no manuseio.
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Para tanto, é implantado na unidade um sistema de coleta seletiva de acordo com os
resíduos gerados, a fim de facilitar a separação dos mesmos e o seu acondicionamento.
Para uma melhor adesão dos colaborados foram realizadas adequações na unidade, tais
como:






As lixeiras comuns foram substituídas por sistemas de coleta seletiva para uso
coletivo, a fim de garantir uma segregação mais eficiente, fortalecendo a
conscientização e responsabilidade ambiental dos colaboradores e facilitando a
segregação no armazenamento temporário;
Foram disponibilizados coletores para descarte de pilhas e baterias;
Os copos descartáveis usados são descartados em um dispenser, a fim de facilitar a
separação e o acondicionamento dos mesmos;
A fim de se obter uma segregação eficaz dos resíduos orgânicos foram implantados
coletores que são limpos diariamente e destinados à compostagem a ser realizada
em conjunto com o Instituto Embu de Sustentabilidade (IES).

Especificamente nas edificações que possuam resíduos oleosos, são dispostos barris de
coloração laranja (CONAMA nº 275/01), devidamente identificados como “resíduo
perigoso”, sobre tanque de contenção dimensionado para atender o volume dos barris, a
fim de conter possíveis vazamentos.
As caçambas, utilizadas para armazenamento dos resíduos contaminados foram
substituídas por Big Bags, proporcionando maior controle do volume a ser destinado,
criando pontos adicionais.
Em 2014 foi realizado o levantamento quantitativo dos resíduos gerados na Pedreira
Juruaçu, sendo:
TIPO DE RESÍDUOS (CONAMA 275/01)

QUANTIDADE / ANO

Lixo¹

29.000 Kg

Resíduos de Borracha

17.000 Kg

Resíduos de Metal (Sucata Comum)

68.000 Kg

Resíduos de Metal (Sucata Manganês)

23.000 Kg

Resíduos de Madeira

8.000 Kg

Óleo Queimado

6.000 l

Águas e Fossas

90 m³

Resíduos Contaminados

3.000 Kg

¹ - Atualmente o resíduo denominado lixo compreende resíduos de plástico, vidro, papel,
papelão, orgânicos e outros.
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AÇÃO IV:

Gerenciamento do Resíduos

1. Manejo interno ao empreendimento
Todo e qualquer manuseio de resíduos perigosos nas instalações de armazenamento
devem ser executados com pessoal treinado e dotado de equipamento de proteção
individual (EPI) adequado.
As coletas serão realizadas obedecendo aos padrões e roteiros existentes, sendo que
após coletados, os resíduos de diferentes tipos, serão encaminhados às centrais de
armazenagem temporária.
O manejo dos resíduos, no âmbito interno da Pedreira, deve obedecer a critérios técnicos
que conduzam à minimização do risco à saúde e à qualidade do meio ambiente.
2. Estocagem temporária
As áreas para o armazenamento temporário dos resíduos terão como padronização as
seguintes medidas de segurança e proteção ambiental:






Impermeabilização do piso,
Disposição de cobertura,
Localização em área arejada,
Drenagem de águas pluviais,
Bacias/barreira de contenção e sinalização indicando o acondicionamento correto
para cada tipo de resíduo.

Nos casos onde as centrais estiverem localizadas em áreas abertas, os resíduos serão
acondicionados em containers fechados.
Está à disposição, de todos os envolvidos com essa etapa do processo, o plano de
risco/emergência, elaborado pela equipe técnica da EMBU S.A, contendo ações corretivas
e preventivas em caso de situações de anormalidades.
As centrais de armazenamento temporário estão dispostas em pontos estratégicos nas
proximidades dos setores de geração, facilitando o envio dos resíduos provenientes dos
coletores locais e também a coleta de cada tipo de resíduo para destinação final.
Cada central é provida de equipamentos específicos para cada tipo de resíduo definidos
de acordo com a geração setorial.
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3. Manejo externo ao empreendimento
O transporte externo dos resíduos é executado por empresa terceirizada devidamente
licenciada para a atividade e mantida em prefeitas condições de rodagem.
Periodicamente é realizado a fiscalização do tratamento externo nas empresas
terceirizadas com a finalidade de checar a eficácia do processo, visando a coresponsabilidade referente aos resíduos.
4. Destinação final
Existem diversos meios de tratamentos e/ou disposições dos resíduos sólidos gerados nas
pedreiras, com base em sua classificação são definidos os meios que apresentem
segurança ambiental e custo compatível.
O QUADRO abaixo apresenta as possíveis destinações finais dos resíduos sólidos
gerados nas unidades da empresa.
DESTINAÇÃO FINAL PARA OS RESÍDUOS GERADOS
Tipo de Resíduos (CONAMA 275/01)

Destinação Final
Reciclagem

Resíduos de Papel/Papelão

Reutilização

Resíduos de Plástico

Co-processamento
Incineração
Reciclagem

Resíduos de Vidro

Incineração
Co-Processamento
Reciclagem
Reutilização

Resíduos de Metal

Incineração
Aterro Industrial – Classe II
Compostagem

Resíduos de Madeira

Reciclagem
Incineração

Resíduos Perigosos

Co-Processamento
Aterro Industrial
Compostagem

Resíduos Orgânicos

Aterro Industrial/Sanitário
Resíduos Não Recicláveis/lixo comum

Co-processamento
Incineração
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Ainda, a Logística Reversa é um instrumento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Esse método pode
ser empregado para destinação de lâmpadas, pneus inservíveis, baterias, embalagens em
geral, eletroeletrônicos, entre outros.
9.2.1.5

Indicadores Ambientais

Os indicadores ambientais para o gerenciamente de resíduos sólido consiste na
atualização e comparação dos registros do banco de dados verificando:
1. Relação de resíduos gerados ao longo dos anos, segregado por tipo
9.2.1.6

Treinamento, Acompanhamento e Registro

A Pedreira Juruaçu realiza treinamentos, visando à conscientização dos funcionários com
relação aos cuidados que devem ser tomados com os resíduos, bem como o procedimento
que devem ser adotados para a efetivação do processo de segregação.
Adicionalmente aos treinamentos, serão utilizados comunicados indicando o dia da coleta
de cada resíduo.
Os funcionários da equipe de limpeza são designados a treinamentos especiais, sendo
informado o manuseio correto dos EPI´s, acondicionamento, coleta e transporte interno
dos resíduos e o plano de risco/ emergência em caso de situações adversas.
O monitoramento do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é conduzido através de
inspeções mensais nos locais de coleta e armazenamento temporário verificando a correta
capacidade e segurança das estruturas.
Adicionalmente, mensalmente são verificados os indicadores ambientais com comparação
quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados verificando a necessidade de ações
corretivas.
9.2.1.7

Cronograma

O gerenciamento dos Resíduos Sólidos é realizado em todas as fases e durante toda a
vida útil do empreendimento.
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9.2.1.8

Recursos Necessários

Para a operação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos é necessário um profissional
habilitado, com experiência em resíduos sólidos e educação ambiental para inspecionar os
locais de coleta e armazenamento, assim como realizar o manifesto e registro de resíduos
sólidos e orientar os colaborados quanto as práticas de segregação e destinação final dos
resíduos.
9.2.1.9

Responsáveis

O empreendedor é o responsável por todas as ações e atividades descritas neste
Programa.
9.2.2

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Este PRAD constitui-se de propostas de recuperação ambiental das áreas afetadas pela
Pedreira incluindo especificações técnicas para reabilitação das áreas degradadas, bem
como medidas mitigadoras voltadas à redução ou eliminação dos impactos ambientais
provocados pela extração de brita.
O PRAD proposto considerou a reabilitação da área da Pedreira Juruaçu, assim como seu
uso futuro e seu descomissionamento, visto que a recuperação/reabilitação de uma área
está diretamente associada ao uso futuro do local alterado.
9.2.2.1

Objetivos e Metas

Alguns fatores deverão ser considerados para a tomada de decisão sobre a escolha do
uso posterior da área, pois irá depender das características locais, da demanda regional
relativa ao tipo de uso para o solo e da sua localização.
A elaboração de um plano de recuperação deve atender às peculiaridades de cada
situação, envolvendo o manejo dos seguintes recursos naturais; água, solo, vegetação e
paisagem natural. A recuperação deve prever a minimização dos impactos sobre esses
recursos e buscar, ao término da extração, a reabilitação do local.
Em áreas utilizadas na atividade minerária usualmente são adotadas as seguintes práticas
de recuperação:




Acompanhamento de condições geotécnicas de taludes abandonados, conferindo-lhes
uma geometria (inclinação e altura) adequada às condições de estabilidade;
Manutenção de sistemas de drenagem superficial;
Prevenção da erosão laminar com implantação e enriquecimento de cobertura vegetal
e sistemas de canaletas e drenos;
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Implantação de cortinas verdes ao longo do perímetro da propriedade com o intuito de
propiciar maior conforto visual e implantação de equipamentos envolvendo obras
simples de terraplenagem e de geotecnia.

Segundo Griffith (1980) e Minter (1990) o revestimento vegetal de locais alterados é a
prática principal para se corrigir ou diminuir, substancialmente, os impactos provocados
pela atividade antrópica sobre os recursos hídricos, edáficos e visuais da área, podendo de
acordo com o objetivo, promover o retorno da vida selvagem para a mesma.
As principais ações de gestão estão associadas ao reafeiçoamento topográfico, ao sistema
de drenagem das águas pluviais, à reintegração das águas represadas à rede hidrográfica
local, ao desmonte e desmobilização, plantio de espécies arbóreas e gramíneas.
Salienta-se que as ações de recuperação, apresentadas em cada tópico a seguir, visam
proporcionar um novo patamar de equilíbrio da área de intervenção alterada pela Pedreira.
Entretanto, essas ações de recuperação poderão ser otimizadas quando for discutido o
uso futuro da área, no momento de seu fechamento. Como a mineração tem vida útil longa
(36 anos), o ideal é que essa discussão tenha início entre 2 e 4 anos antes da desativação
do empreendimento. Destaca-se, ainda, que o fórum de discussão do uso futuro da área
deverá abranger todas as partes interessadas: empreendedor, órgão ambiental,
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), Prefeitura e representantes da
sociedade organizada.
9.2.2.2

Legislação Incidente

O presente PRAD visa atender as seguintes legislações:
Decreto Federal nº 97.632/89 - Dispõe sobre a regulamentação do Art. 2°, inciso VIII, da
Lei n° 6.938/81, e dá outras providências sobre áreas degradadas. De acordo com o Art. 1º
deste Decreto “os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais
deverão, submeter à aprovação do órgão ambiental competente, o plano de recuperação
de área degradada (PRAD)”.
Norma NBR 13030/99 - Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas
degradadas pela mineração.
Instrução Normativa do IBAMA nº 04/11: estabelece exigências mínimas para a
elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD ou Áreas
Alteradas.
Norma Reguladora nº 20 (NRM 20): Define procedimentos administrativos e operacionais
em caso de fechamento de mina, suspensão e retomada das operações mineiras.
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Norma Reguladora nº 21 (NRM 21): Define procedimentos administrativos e operacionais
em caso de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas.
9.2.2.3

Ações

O PRAD objetiva minimizar ou eliminar os efeitos adversos decorrentes das intervenções e
alterações ambientais inerentes às atividades da Pedreira. A recuperação de áreas
degradadas visa proporcionar o restabelecimento de condições de equilíbrio que existiam
anteriormente ao empreendimento.
As ações previstas neste PRAD são:




Reafeiçoamento Topográfico
Recuperação Vegetal
Programa de Desativação da Pedreira
 Desmonte e Desmobilização
 Definição do uso futuro das áreas impactadas;


Reafeiçoamento Topográfico

Uma vez que as intervenções na topografia local representadas pela cava e barragem de
finos possuem caráter definitivo, os trabalhos de reafeiçoamento topográfico consistirão
basicamente na correção de escorregamentos, gretas, fissuras ou ravinamentos ao longo
da vida útil do empreendimento.
Neste sentido, seguindo as diretrizes do DNPM, na atualização das plantas de controle
geológico da mina rever-se-á com frequência todos os aspectos ligados à estabilidade das
estruturas geotécnicas, sendo mantido um acervo de plantas que, em conjunto,
contemplem os seguintes itens:












Os limites das concessões;
Os perímetros das cavas e sistemas de disposição;
Limites das faixas de segurança;
Ângulos laterais das faixas de segurança;
Limites da área de mineração;
Dados referentes à espessura do minério ou das camadas mineradas;
Os contatos geológicos dos diferentes cortes na cobertura e no minério;
Cotas nos pontos significativos como no limite superior e inferior dos cortes na
cobertura e no minério, em distâncias inferiores a 200m (duzentos metros);
Áreas revegetadas;
Falhas ou diques interceptados e
Delimitação das áreas de risco e de influência da lavra.
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Adicionalmente deverá ocorrer a manutenção do atual sistema de drenagem, o qual dispõe
de condutores horizontais e verticais, caixas de dissipação de energia e assoreadores,
convenientemente dimensionados para captar, direcionar e reter os finos carreados,
impedindo a poluição das coleções hídricas superficiais. Ainda, assoreadores e/ou tanques
de clarificação são dispostos ao longo de todo o sistema de drenagem, promovendo a
retenção dos finos. Estes sistemas são regularmente limpos pela empresa (FOTOS
9.2.2.3-1 a 3).

FOTO 9.2.2.3-1 – Canaletas para direcionamento FOTO 9.2.2.3-2 – Tanques de decantação e
das águas.

retenção do material particulado.

FOTOS 9.2.2.3-3 – Bacia de retenção de
finos oriundos do processo produtivo.

No momento do fechamento deverá ser avaliada a manutenção destes sistemas, a fim de
garantir a estabilidade dos taludes e a qualidade das águas a jusante do empreendimento,
ou a recuperação da área.
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Recuperação Vegetal

Por definição, um ecossistema degradado é aquele que, após distúrbios, teve eliminado a
vegetação e seus meios bióticos de regeneração, como banco de sementes e de plântulas,
chuvas de sementes e rebrota (Carpanezzi et al. 1990).
A função ecológica de determinadas áreas pode ser retomada por meio de processos de
recuperação, restauração e reabilitação. A recuperação de um ecossistema degradado é o
restabelecimento da composição e frequência das espécies encontradas naturalmente no
local e o seu retorno a uma forma e utilização de acordo com o uso futuro do solo (Ibama,
1990, Lei 9.985/00). A reabilitação de uma área degradada é o seu retorno a um estado
biológico apropriado por meio da rápida formação de uma cobertura florestal, permitindo a
restauração do ecossistema a longo prazo. Esta por sua vez, refere-se ao retorno das
condições ambientais da área antes do evento de degradação (Lei 9.985/00).
De maneira geral, a recuperação de áreas degradadas é o conjunto de ações que visa a
proporcionar o restabelecimento de condições de equilíbrio e sustentabilidade existentes
anteriormente em um sistema natural (Dias et al. 1998).
De acordo com os princípios conceituais sobre a recuperação de áreas degradadas, podese considerar que a principal atividade a ser realizada, visando a atingir o equilíbrio
ambiental, é a implantação de cobertura vegetal, seja esta composta por gramíneas ou
espécies arbustivo-arbóreas.
Para tanto deverão ser consideradas algumas atividades antes, durante e após a
mineração. O solo, retirado no momento de decapeamento das frentes de lavra, deverão
ser dispostos em áreas desprovidas de vegetação natural contidas na ADA, de modo a
eliminar novas frentes de supressão de vegetação, sendo este solo recoberto por meio do
plantio de gramíneas e ou leguminosas, as quais evitarão processos de erosão e lixiviação
do material orgânico presente neste solo.
De acordo com o volume de material disponível, deverão ser definidas as espessuras das
camadas necessárias para a recuperação de cada área na Pedreira.
 Setorização Geoambiental
Para seleção e marcação das áreas a serem recuperadas deverá ser precedida a
setorização geoambiental, de modo que sejam consideradas as interrelações entre os
impactos ambientais identificados e as ações de gestão a serem adotadas para
estabilização das mesmas. Ainda, os setores serão divididos de acordo com a atividade do
empreendimento e o planejamento de uso futuro.
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De forma preliminar, foram definidos 3 (três) setores geoambientais, de acordo com a
semelhança e correspondência entre os impactos ambientais previstos e as medidas de
recuperação a serem adotadas, a saber:




Taludes e Bermas - Cava;
Áreas com topografia plana/ondulada e;
Áreas de Preservação Permanente (APP).

9.2.2.4

Plano de Desativação

Este Plano apresenta, de modo conceitual, as orientações para a execução da desativação
da Pedreira Juruaçu, com vistas a reduzir o passivo ambiental, explorar opções de uso
futuro do local e definir programas complementares para reduzir os impactos
socioambientais provenientes do encerramento da atividade.
O Plano de Desativação consiste no detalhamento das atividades necessárias para o
encerramento das atividades da Pedreira, visando o menor impacto possível e garantindo,
ao final de sua desativação, a estabilidade física, química, biológica e socioeconômica da
Pedreira Juruaçu.
Naturalmente, devido a vida útil da mina ser de 36 anos, quando se aproximar o momento
efetivo do fechamento da Pedreira, deverão ser revistas as orientações aqui elencadas,
assim como as exigências legais para esta fase.
De modo a especificar as atividades a serem desenvolvidas para a desativação da
Pedreira este Plano será composto por vários programas, cada um tratando de temas
específicos, mas seguindo as premissas aqui estabelecidas.
9.2.2.4.1

Premissas

O Plano de Desativação está baseado nas seguintes premissas:






Qualidade ambiental: após a desativação da Pedreira Juruaçu, a área impactada
deverá readquirir um equilíbrio ambiental físico químico e biológico, de modo a
propiciar seu aproveitamento futuro. A área deverá ser avaliada;
Suporte financeiro: o empreendedor é o único responsável pela implantação deste
Programa, devendo suportar financeiramente as atividades inerentes a desativação
da Pedreira, por meio de mecanismos administrativos e financeiros próprios, que
garantam a sua efetiva implantação, em sua totalidade;
Responsabilidade socioambiental: o empreendedor submeterá o Programa final
detalhado e revisto para aprovação dos órgãos ambientais, previamente à sua
execução, bem como apresentará as alternativas relativas a aspectos como o uso
das áreas após sua desativação, de modo que as definições sejam as mais
satisfatórias tanto para o empreendedor como para a sociedade;
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Passivos ambientais: o empreendedor será o responsável pela avaliação e gestão
dos passivos ambientais previstos no projeto;
Uso futuro: considerando-se o contexto atual, após a desativação do projeto, as
áreas utilizadas deverão possibilitar a utilização da área por outras atividades
(industrial, residencial, recreativa) ou a recuperação ambiental da área;
Atualização/revisão: considerando-se o período de 36 anos de operação da Pedreira
é bastante provável que os cenários econômico, tecnológico, social e legal venham a
sofrer alterações, trazendo consigo a necessidade de uma contínua readequação do
presente Programa. Deste modo, o que se apresenta é uma versão conceitual deste
plano, prevendo-se a sua atualização e detalhamento 2 anos antes do efetivo
encerramento das atividades de produção.

9.2.2.4.2

Etapas do fechamento

O fechamento da Pedreira Juruaçu será executado de acordo com as seguintes etapas:




Detalhamento dos programas ambientais de fechamento;
Prospecção de Usos Fututros
Encerramento do Plano, com apresentação de documentação e balanço ambiental
final para os órgãos ambientais.

Os programas estipulados para desativação da Pedreira Juruaçu são descritos a seguir,
ressalta-se que estes programas deverão ser atualizados 2 anos antes da desativação da
Pedreira:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Programa de Investigação e Remediação de Passivos Ambientais
Programa de Fechamento das Frentes de Lavra
Programa de Fechamento da Barragem de Rejeitos/Finos
Programa de Desmobilização da Planta Industrial e Estruturas de Apoio
Programa de Gestão de Resíduos durante o fechamento
Programa de Comunicação Social
a) Programa de Investigação e Remediação de Passivos Ambientais

Este programa tem como escopo a investigação de passivos não previstos nas condições
normais de operação, como contaminações de solo e águas superficiais e subterrâneas
resultantes de vazamentos acidentais ou de percolações crônicas de produtos poluentes,
não detectáveis pelos métodos usuais e atuantes por longo período de tempo e que
terminam por resultar na alteração das características originais desses componentes
ambientais.
Os principais elementos alvo dessa investigação são: a área da Planta Industrial,
instalações de apoio, pátios de estocagem de insumos e resíduos, área de oficina e
barragem de finos.
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Próximo a estas instalações deverão ser realizadas investigações para levantamento de
passivos ambientais, seguindo o procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas
da CETESB, o qual com o objetivo de otimizar recursos técnicos e econômicos, a
metodologia utilizada no gerenciamento de áreas contaminadas baseia-se em uma
estratégia constituída por etapas sequenciais, em que a informação obtida em cada etapa
é a base para a execução da etapa posterior, conforme FIGURA 9.2.2.4.2-1.
FIGURA 9.2.2.4.2-1
GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

Fonte: Cetesb < http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/11-2/>, 17/10/2015.
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Caso os resultados desta avaliação indique alterações ou, ainda, caso sejam verificados
outros indícios de contaminação durante a execução dos outros programas que compõem
este o Programa de Desativação, uma investigação detalhada deverá ser realizada para a
delimitação precisa da contaminação e execução de um projeto de remediação, se
necessário.
b) Programa de Fechamento das Frentes de Lavra
As ações de recuperação das frentes de lavra já foram detalhadas no âmbito do Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, consistido, sucintamente, na estabilização e
revegetação dos taludes e bermas da cava, cabendo a este programa:






Manter atualizado o efetivo cronograma de encerramento das atividades;
Estabelecer em versão final a forma de recuperação e uso posterior das frentes
desativadas;
Acompanhar a implantação dos procedimentos previstos no PRAD;
Monitorar a eficiência das medidas adotadas e o uso final estabelecido; e
Propor complementações/alterações nas medidas implantadas e nas formas de uso,
se necessário.

As áreas de taludes e bermas deverão ser cobertas com gramíneas e leguminosas
visando o controle de processos erosivos. A superfície final – piso das cavas – será
alagada com a subida do nível freático do aquífero, sendo formado um lago na área.
c) Programa de Fechamento da Barragem de Rejeito/Finos
A barragem de rejeito/finos contém as areias mais finas oriundas do processo de
beneficiamento de brita e principalmente de areia. A barragem consiste em fase líquida
(água) e sólida (sedimentos), sendo que a água presente na barragem é utilizada
novamente no processo da Pedreira.
Na época da desativação, se houver fase liquida a mesma deverá ser bombeada para
reaproveitamento no plano de fechamento ou drenada para descarte. Destaca-se que toda
a água deverá ser drenada para a recuperação da barragem.
Ainda, deverá ser implantado um sistema de drenagem superficial para a coleta e
condução das águas pluviais para jusante das barragens, e uma cobertura vegetal com
gramíneas, para a manutenção da integridade da camada subjacente.
A fase sólida deverá ser compactada para estabilização da mesma. Após compactação
deverá ser aplicada uma camada de solo orgânicos na barragem e posterior revegetação
por gramíneas e/ou espécies arbórea arbustivas.
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d) Programa de Desmobilização da Planta Industrial e Estruturas de Apoio
Trata-se de áreas planas, com as estruturas de beneficiamento da brita e areia e das áreas
de apoio, tais como escritório, vestiário, oficinas, adutoras, linha de transmissão, entre
outros.
No momento do efetivo fechamento da Pedreira, após a decisão do uso futuro da área,
deverá ser avaliado se ocorrerá a remoção de todas as benfeitorias ou se alguma unidade
(escritório, lavabos, refeitórios) poderão ser reaproveitados para a atividade futura, sendo
que as demais instalações da planta de beneficiamento deverão ser removidas.
Após a remoção das benfeitorias e estruturas presentes a área deverá ser descompactada
e revegetada.
Este programa consistirá na execução dos seguintes procedimentos:







Caracterização e classificação dos resíduos gerados na desmontagem/demolição
das estruturas;
Definição dos destinos a serem dados a esses resíduos, conforme Programa de
Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS);
Limpeza/purga dos equipamentos de modo a que estes não disseminem resíduo ou
efluente no ambiente;
Desmontagem/demolição das estruturas superficiais e de fundação, estas até pelo
menos 3 metros de profundidade, e seu encaminhamento conforme PGRS;
Investigação de passivos decorrentes de eventuais contaminações do solo e das
águas subterrâneas, com base nos dados de Passivos Ambientais;
Recuperação/revegetação e monitoramento das áreas liberadas.

Os equipamentos deverão ter como sua destinação preferencialmente empreendimento
similares. No caso de equipamentos obsoletos ou não aproveitáveis economicamente
deverão ser destinados como sucata à reciclagem e obtenção de novos produtos
metálicos.
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e) Programa de Gestão de Resíduos durante o fechamento
Vários dos programas anteriormente descritos, na sua implementação, gerarão resíduos
sólidos os quais terão que ser adequadamente armazenados, transportados e dispostos.
Assim, este programa visa estabelecer os procedimentos adequados para que estas
tarefas se desenvolvam sem gerar impactos adicionais ou a constituir passivos ambientais,
devendo ser detalhado na última revisão do Plano de Fechamento.
Atualmente a legislação vigente para esta atividade é a Resolução Conama n. 307/02 e
348/04 e Lei n. 12.305/10. Grande parte dos resíduos gerados será composta por
materiais recicláveis, como os componentes metálicos das torres da linha de transmissão e
dos equipamentos da usina de beneficiamento.
Outra parte significativa dos resíduos será composta por entulhos de construção,
resultantes da demolição das estruturas, remoção das fundações, entre outros. No cenário
atual, sua reciclagem é inviável e teriam que ser dispostos em um aterro específico, sem
maiores restrições ambientais devido à sua classificação como Classe 2 – Inertes.
Contudo, dentro de mais de 36 anos, é possível que a sua reciclagem seja plenamente
viável ou, mesmo, obrigatória.
Outros resíduos terão que ser definidos e classificados de acordo com a legislação vigente
à época e ter a sua destinação também adequada à mesma legislação e às instalações de
tratamento e disposição também disponíveis na região.
Sempre que possível será empregado o sistema de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de: pilhas e baterias, pneus; óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
O Detalhamento do Programa de Gerenciamento de Resíduos está descrito no item 9.2.1,
deste EIA.
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f) Programa de Comunicação Social
Neste tópico são relacionadas as diretrizes gerais das medidas a serem implementadas
com o objetivo de gerenciar e minimizar os impactos decorrentes da desativação da
Pedreira Juruaçu, notadamente sobre os funcionários, colaboradores e comunidade.
Inicialmente, a comunicação e relacionamento com as partes interessadas deverá ocorrer
concomitantemente ao desenvolvimento das atividades operacionais durante a vida útil e
deverá ser intensificado à medida que for se aproximando a época do fechamento do
empreendimento.
Quando iniciar-se o planejamento da desativação da Pedreira deverá ser implantado um
canal de permanente interação entre a empresa e a comunidade, e gerar,
consequentemente, uma política coordenada visando a consolidação de uma imagem
institucional da empresa.
Na sequência será necessário o planejamento da comunicação à comunidade e aos
funcionários sobre a situação de desativação da Pedreira. Dentro desse contexto, deverá
ser estudada a possibilidade de alternativas para realocação e ou reaproveitamento dos
colaboradores da Pedreira no quadro de funcionários da Embu S.A.
O planejamento destas medidas e programas deverá ser detalhado quando da elaboração
do Programa Final de Desativação. A implementação das ações previstas deverá ser
intensificada nos últimos 2 anos de existência do empreendimento. Nesse período, os
levantamentos das tendências de novas oportunidades, para realocação e
reaproveitamento da força de trabalho a ser desmobilizada, deverão ser atualizados.
9.2.2.4.3

Relatório final e documentação

Durante e após a etapa de desativação a Pedreira deve ser vistoriada e os resultados
deverão ser comparados com o projeto inicialmente proposto. Qualquer desvio deve ser
devidamente aprovado pelo responsável e, caso necessário, pelas autoridades
governamentais.
Periodicamente deverá ser realizado o registro e documentar todas as atividades
realizadas, inclusive o histórico de uso da área, assim como informar os resultados do
programa de monitoramento e sua interpretação.
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9.2.2.4.4

Prospecção de Usos Futuros

Ao término da vida útil do empreendimento, a área da Pedreira, principalmente a cava, terá
modificado a paisagem, a topografia e a cobertura vegetal da área.
A recomendação de fontes como ANZMEC/MCA (2000) e IIED (2002) é a de formular um
leque de alternativas plausíveis, explorar suas implicações ambientais, sociais e
econômicas e estabelecer um mecanismo permanente de consultas e interação com a
comunidade. As alternativas deverão ser revistas a intervalos periódicos.
As modificações ambientais decorrentes do funcionamento do empreendimento,
principalmente a cava, implicam em algumas restrições aos possíveis usos futuros da
área, devido a risco de acidentes.
Para a presente proposta de uso futuro foram estudas três opções de uso Futuro:
1. uso múltiplo da Pedreira – Revegetação e Residencial
2. uso múltiplo da Pedreira – Revegetação e Industrial
3. uso múltiplo da Pedreira – Revegetação, Residencial e Industrial
De forma totalmente preliminar, vislumbra-se as seguintes atividades para o local do
empreendimento após a desativação do da Pedreira de Juruaçu:
1. A praça principal formada na mina poderá passar por duas etapas de recuperação, a
primeira recuperação é considerada preliminar e se trata da reconformação topográfica da
cava e a segunda refere-se ao uso e ocupação definitiva desta área.
i.

ii.

A reconformação topográfica da cava deverá ser realizada para estabilização dos
taludes visando o reflorestamento das bermas e reservatório de água no fundo da
cava;
A área industrial da pedreira (unidades de britagem e de apoio), após desmontagem,
remoção de resíduos e demais trabalhos (incluindo eventual remediação de solos
contaminados), poderia ser utilizada para uso industrial ou revegetada com espécies
nativas, de forma a ampliar as áreas verdes no interior da propriedade.

Destaca-se que as alternativas de uso futuro da Pedreira deverão ser discutidas com o
poder público e comunidade adjacentes para o melhor aproveitamento da área no
momento de sua desativação.
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Para todas as alternativas a revegetação e ocupação ocorrerão nas mesmas áreas
distinguindo apenas o uso do solo (residencial/industrial)
1.

Uso Múltiplo da Pedreira

Após a desativação e recuperação da área, a Pedreira apresentará, ainda, a topografia da
cava com grande desnível topográfico, com taludes e bermas revegetados, e o fundo da
cava, inundado pela água do lençol freático. As demais áreas da pedreira, que apresentam
topografia mais uniforme poderão ser adequadas para o uso industriais, principalmente
nas áreas mais próximas a Av. Raimundo Pereira de Magalhães.
Nesta opção de uso futuro a área a ser revegetada encontra-se próxima a Reserva Legal e
drenagens, onde atualmente encontra-se uma vegetação mais densa. Esta área deverá
ser recuperada com plantio de espécies nativas nas áreas planas/onduladas e nas
bermas. Nos taludes deverá ser realizado o plantio e com gramíneas.
As demais áreas da pedreira, que apresentam topografia relativamente plana/ondulada,
poderão ser adequadas para o uso industriais e residenciais principalmente nas áreas
mais próximas a Av. Raimundo Pereira de Magalhães.
O QUADRO 9.2.2.4.4-1 apresenta as áreas e os usos esperados.
QUADRO 9.2.2.4.4-1
QUADRO DE ÁREAS DE USO FUTURO DA PEDREIRA JURUAÇU
Uso Futuro
Revegetação

Gramínea
Espécie Nativa

Usos Industrial/residencial

Antrópico

Espelho d’água (cava)

Fora de APP

Dentro de APP

TOTAL (ha)

47,96

-

47,96

-

4,15

4,15

43,53

-

43,53

8,67

-

8,67

A FIGURA 9.2.2.4.4-1 apresenta a segregação das áreas a serem revegetada.
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As áreas que compõem os taludes e bermas em solo deverão ser recuperadas por meio do
plantio consorciado de espécies de gramíneas e leguminosas, utilizando-se metodologias
de plantio convencional (hidrossemeadura, a lanço ou placas).
As áreas planas/onduladas, representados pelas áreas de beneficiamento, estruturas de
apoio e barragens de rejeito/finos, deverão ser recuperadas por meio do plantio de
espécies arbóreas nativas da região.
Outro setor a ser recuperado é o das Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo
priorizadas espécies vegetais características de mata ciliar da região e específicas para
cada APP identificada.
A recuperação vegetal dos setores ocorrerá concomitantemente ao término dos processos
intrínsecos da Pedreira, devendo se concentrar no último ano de operação.


Taludes e Bermas em Solo - CAVA

 Taludes
As atividades ligadas ao revestimento vegetal dos taludes se aplicam a todos aqueles
identificados para recuperação, sendo executado de acordo com o plano de lavra. A
revegetação nos taludes visa uma melhor estabilidade e controle da erosão, protegendo-os
principalmente da ação direta da chuva. O sucesso de tal técnica está diretamente
vinculado à estabilidade geotécnica dos taludes, que de acordo com o planejamento da
mineração deverão apresentar configuração adequada às condições geológicas locais
(altura, inclinação, bermas, etc.).
Antes da semeadura, as superfícies dos taludes deverão ser regularizadas e a fertilidade
do solo, corrigida. Estas regularizações deverão ser realizadas com a retirada e destruição
dos torrões; uniformização e limpeza do terreno.
A formação da cobertura vegetal dos taludes deverá ser feita com utilização de gramíneas,
devido ao rápido crescimento, estabelecimento e rusticidade. As espécies sugeridas para
este caso são grama batatais (Paspalum notatum), grama seda (Cynodon dactylon) e
grama tio Pedro (Paspalum convexumtendo em vista sua capacidade de colonização,
produção de matéria orgânica e da melhoria da qualidade dos solos. Destaca-se que na
fase de detalhamento do presente PRAD, será validado junto ao Instituto Florestal as
espécies a serem utilizadas, garantindo e eficácia do Plano e a integridade do ecossistema
florestal do Parque Estadual da Cantareira.
A formação da cobertura vegetal deverá ser realizada por meio de semeadura realizada
manualmente, ou poderá ser utilizada a hidrossemeadura, uma vez que a área a ser
semeada apresenta grandes dimensões, sendo a escolha por uma ou outra técnica de
semeadura, uma opção econômica do empreendedor.
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Após a cobertura com gramíneas, as condições ambientais passam a ser favoráveis para a
recolonização natural de outras espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, cujas fontes de
propágulos encontram-se próximo aos taludes.
 Bermas
Como a largura da berma apresenta configura entre 7 e 12 metros, é possível prever o
plantio de espécies arbóreas nativas, além do recobrimento graminóide, acelerando o
processo de recomposição da área e favorecendo o caráter estético. O aspecto de degraus
causado pela presença de bermas e taludes será minimizado com o crescimento desta
vegetação.
No caso das bermas, recomenda-se evitar o plantio de mudas arbóreas muito próximas
aos taludes, devendo-se manter uma distância de 1,5m do pé do talude e 1,5m da crista.
Nestas faixas poderão ser implantadas gramíneas seguidas de espécies arbustivas
nativas, por exemplo, o cerne-amarelo (Terminalia glabrescens), pau-jangada (Alchornea
triplinervia) e quaresmeira (Miconia minutiflora), de forma a manter protegida a superfície.
Destaca-se que na fase de detalhamento do presente PRAD, será validado junto ao
Instituto Florestal as espécies a serem utilizadas, garantindo e eficácia do Plano e a
integridade do ecossistema florestal do Parque Estadual da Cantareira.


Áreas de Preservação Permanente (APP) - Formações Ciliares

Referem-se às margens de cursos d’água que drenam a área e que serão afetadas na
ampliação da Cava da Pedreira Juruaçu.
Antes do plantio das mudas, recomenda-se que a vegetação herbácea seja rebaixada por
meio de roçada da parte aérea, mantendo-a com cerca de 50 cm de altura em relação ao
solo. As mudas a serem utilizadas nesta área, deverão considerar somente espécies
arbóreas nativas, típicas de mata ciliar, a serem definidas no momento da revegetação.
Para este caso deverão ser selecionadas espécies que apresentem as seguintes
características:





ocorrência natural na região;
hábitos pioneiros e tardios;
rústicas; e
agressivas para a colonização das áreas.

O estabelecimento destas espécies deverá propiciar a regeneração natural de outras,
devido à proximidade da área com fragmento Florestal. As espécies sugeridas deverão ser
plantadas de forma heterogênea, com distribuição ao acaso.
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Áreas com Topografia Plana (Platôs)

Estas áreas poderão ser utilizadas para uso residencial e industrial, a ser definido no
momento de desativação da Pedreira.
Contudo as áreas inseridas dentro de APP ou próxima aos corpos d’água deverão ser
revegetada com espécies arbóreas nativas a fim de promover uma melhoria geotécnica na
área, além de oferecer melhores condições para a regeneração natural da vegetação
nativa do local adjacente à mineração.
9.2.3

Programa de Compensação Ambiental

O Programa de Compensação Ambiental – PCA visa apresentar à CETESB as
informações necessárias ao cálculo do valor da Compensação Ambiental, bem como as
proposições para a aplicação dos recursos, do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu,
localizado no município de São Paulo/SP, sob responsabilidade da Embu S.A.
A Compensação Ambiental é um instrumento legal que se encontra previsto na Lei Federal
nº. 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e
estabelece que sua aplicação seja devida somente nos licenciamentos de
empreendimentos causadores de significativo impacto, conforme observado em seu Artigo
36:
“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado
pelo empreendimento.
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas
no EIA/RIMA e ouvido empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a
criação de novas unidades de conservação.
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por
sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo
de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação
definida neste artigo.”
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Denota-se que a possibilidade de apresentar propostas de Compensação Ambiental
encontra fundamento no Artigo 36, §2º, da Lei Federal nº 9.985/00, e na Resolução
Conama nº 371/06, que estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de
Compensação Ambiental. Dispõe o Artigo 10 da referida Resolução:
“Art. 10. O Empreendedor, observados os critérios estabelecidos no artigo 9º
desta Resolução, deverá apresentar no EIA/RIMA sugestões de unidades de
conservação a serem beneficiadas ou criadas.
§1º. É assegurado a qualquer interessado o direito de apresentar por escrito,
durante o procedimento de licenciamento ambiental, sugestões justificadas de
unidades de conservação beneficiadas ou criadas.
§2º. As sugestões apresentadas pelo empreendedor ou por qualquer
interessado não vinculam o órgão ambiental licenciador, devendo este justificar
as razões de escolha da(s) unidade(s) de conservação a serem beneficiadas e
atender o disposto nos arts. 8º e 9º desta Resolução.”
Por sua vez, o Artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02, que regulamenta a Lei Federal nº
9.985/00, define a prioridade de aplicação dos recursos da Compensação Ambiental:
“Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o
art. 36 da Lei no 9.985/00, nas unidades de conservação, existentes ou a
serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão,
monitoramento e proteção da unidade, incluindo área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos para à criação de nova unidade de
conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de
conservação e área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural,
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não
sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser
aplicados para custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável
dos recursos naturais da unidade afetada.”

9-29

50101-EV-RT003-0

O Artigo 9 da Resolução Conama nº 371/06 define parâmetros que devem ser observados
pelos órgãos ambientais licenciadores para alocar os recursos da Compensação
Ambiental:
“Art. 9 - O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a
serem beneficiadas pelos recursos oriundos da compensação ambiental,
respeitados os critérios previstos no art. 36 da Lei nº 9.985/00 e a ordem de
prioridades estabelecida no Decreto nº 4.340/02, deverá observar:
I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento
afetadas diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada,
independentemente do grupo a que pertençam, deverão estas ser beneficiárias
com recursos da compensação ambiental, considerando critérios de
proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura; e
II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada,
parte dos recursos oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à
criação, implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma
bacia hidrográfica do empreendimento ou atividade licenciada, considerando as
Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos
Benefícios da Biodiversidade, identificadas conforme o Decreto nº. 5.092/04,
bem como propostas apresentadas no EIA/RIMA.
Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na forma
dos incisos I e II deste artigo deverá ser empregado na criação, implantação ou
manutenção de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral
em observância ao disposto no SNUC.”
No Estado de São Paulo, o Decreto Estadual nº 60.070/14 regulamenta os procedimentos
relativos à Compensação Ambiental, de que trata o Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/00,
decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental. O referido decreto também reforça a necessidade de se observar e atender à
ordem de prioridade estabelecida pelo Artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02 para a
aplicação dos recursos provenientes da Compensação Ambiental.
Em seu Artigo 2, o Decreto Estadual nº 60.070/14 dispõe que cabe à CETESB, na
qualidade de órgão licenciador do Estado de São Paulo, no curso do processo de
licenciamento ambiental e observada a legislação ambiental vigente:
“I - fixar, para a emissão da Licença de Instalação - LI, o valor da compensação
ambiental, de acordo com o grau de impacto ambiental estabelecido a partir da
análise do EIA/RIMA, nos termos do Decreto federal nº 6.848, de 14 de maio
de 2009;
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II - indicar as unidades de conservação da natureza diretamente afetadas pelo
potencial impacto decorrente da implantação da atividade, obra ou
empreendimento, a serem necessariamente beneficiadas, nos termos do que
determina a Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, sejam do Grupo de
Proteção Integral ou do Grupo de Uso Sustentável, considerando-se as
propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor.”
Desta forma, serão utilizados principalmente os métodos previstos no Decreto Federal nº
6.848/09 para o cálculo do Grau de Impacto e do valor da Compensação Ambiental do
empreendimento, visando assim subsidiar a apreciação e a tomada de decisão cabíveis ao
órgão ambiental licenciador – CETESB.
9.2.3.1

Objetivos e Metas

O objetivo principal do Programa de Compensação Ambiental é o de compensar os
impactos ambientais negativos e não mitigáveis decorrentes do empreendimento sobre os
recursos naturais ocorrentes nas áreas de influência, de modo a:







Demonstrar os procedimentos de cálculo do valor da Compensação Ambiental
segundo os critérios preconizados no Decreto Federal nº 6.848/09 e Decreto
Estadual nº 60.070/14;
Atender à legislação ambiental, em especial a Lei Federal n°. 9.985/00, propondo o
direcionamento de recursos para unidades de conservação já estabelecidas;
Garantir o repasse dos recursos financeiros referentes à Compensação Ambiental do
projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu conforme Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental (TCCA) a ser celebrado entre a CETESB e a Embu S.A;
Contribuir para a preservação, nas escalas local e regional, de amostras
significativas e representativas dos ambientes naturais afetados, com destaque para
a Floresta Ombrófila Densa Montana, e respectiva biodiversidade associada.

9.2.3.2

Legislação Incidente

Para o planejamento e implementação das ações e atividades previstas para o Programa
de Compensação Ambiental serão atendidas as disposições das seguintes legislações
incidentes:







Lei Federal nº 9.985/00 – SNUC;
Decreto Federal nº 4.340/02;
Resolução Conama nº 371/06;
Decreto Federal nº 6.848/09;
Decreto Estadual nº 60.070/14;
Resolução SMA nº 61/14.
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9.2.3.3

Ações e Metodologia

O presente programa prevê a realização das seguintes ações e atividades:


Cálculo do Grau de Impacto e do Valor da Compensação Ambiental do
Empreendimento

O cálculo do valor da Compensação Ambiental (CA) corresponderá ao produto entre o
Grau de Impacto (GI) e o Valor de Referência (VR) do empreendimento, conforme,
principalmente, as disposições e os métodos do Decreto Federal nº 6.848/2009.
O cálculo do GI, cujo memorial descritivo deverá ser apresentado, basear-se-á
principalmente nas informações constantes no EIA/Rima. Já o VR corresponderá ao
somatório dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios
de seguros pessoais e reais.


Proposição de Áreas para a Aplicação dos Recursos

De acordo com as prerrogativas estabelecidas nos dispositivos legais, a Embu S.A.
apresentará ao órgão licenciador do Estado de São Paulo – CETESB, no âmbito do Plano
Básico Ambiental, as propostas/sugestões para a aplicação dos recursos oriundos da
Compensação Ambiental.
As propostas serão então analisadas pelo órgão, que (i) fixará, para a emissão da Licença
de Instalação, o valor da Compensação Ambiental, e (ii) indicará as unidades de
conservação da natureza diretamente afetadas pelo empreendimento e que deverão ser
necessariamente beneficiadas, nos termos da Lei Federal nº 9.985/00, considerando-se as
propostas apresentadas no EIA/Rima e ouvido o empreendedor.
O Art. 6º do Decreto Estadual nº 60.070/14 destaca que compete à Câmara de
Compensação Ambiental (CCA) (i) a indicação das unidades de conservação que serão
beneficiadas com os recursos da Compensação Ambiental e (ii) estipular o montante da
Compensação Ambiental a ser destinado a cada unidade de conservação beneficiária dos
recursos, levando-se em conta o valor fixado pela CETESB.
Considerando que no âmbito do capítulo de avaliação de impactos foi identificada
interferência do empreendimento principalmente sobre a Zona de Amortecimento do
Parque Estadual da Cantareira (PEC) – unidade de conservação de Proteção Integral –,
sugere-se como proposta preliminar que o PEC seja a principal área/unidade de
conservação a ser beneficiada com os recursos da presente Compensação Ambiental.
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Alternativamente, com vistas a contribuir com uma gama maior de Áreas Especiais,
ambientes naturais e biodiversidade associada, sugere-se que parte dos recursos da
Compensação Ambiental seja destinada também à outras unidades de conservação de
Proteção Integral mapeadas nas proximidades das áreas de influência do
empreendimento, com ênfase no Parque Estadual do Juquery (onde se observam
remanescentes de Cerrado), e respectivo corredor ecológico formado entre este e o PEC,
e no Parque Estadual do Jaraguá.
Vale enfatizar que a aplicação dos recursos da Compensação Ambiental deverá priorizar
atividades relacionadas à (i) regularização fundiária e demarcação de terras e (ii)
elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo dos Parques Estaduais
supracitados, conforme preconizado no Art. 33 do SNUC (Lei Federal 9.985/00).


Apresentação dos Cálculos e das Áreas para a Aplicação dos Recursos

O cálculo/memorial descritivo a ser elaborado para o GI, bem como a sugestão das áreas
a receber os recursos oriundos da Compensação Ambiental do empreendimento, serão
apresentados à CETESB e à Câmara de Compensação Ambiental para aprovação.


Acompanhamento do Processo de Compensação Ambiental

Será realizado o acompanhamento de todo o processo de análise com vistas à definição
do GI, do valor da Compensação Ambiental e das áreas que receberão os recursos. Ao
longo deste período a Embu S.A. se coloca à disposição da CETESB e da CCA para
prestar todas as informações que venham a ser solicitadas. Após a definição, a Embu S.A.
analisará as informações dessa decisão e se manifestará, caso julgue necessário.


Termo de Compromisso de Compensação Ambiental

De acordo com o Art. 3º do Decreto Estadual nº 60.070/14, o empreendedor se
comprometerá com o cumprimento da Compensação Ambiental do empreendimento por
meio de assinatura e execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental –
TCCA (com celebração amparada pela Res. SMA nº 61/14), tal como apresentado a
seguir:
“Art. 3. Deverá constar como condicionante da Licença Prévia - LP a obrigação
de o empreendedor assumir com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria do Meio Ambiente, com a interveniência da CETESB - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, a obrigação de cumprir a compensação
ambiental, mediante a subscrição do Termo de Compromisso de Compensação
Ambiental – TCCA.”
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Desta forma, assim que a análise do processo da Compensação Ambiental tiver sido
concluída a Embu S.A. tomará as medidas necessárias para a assinatura do TCCA, bem
como dará andamento às ações necessárias para o repasse dos recursos financeiros.
9.2.3.4

Indicadores Ambientais

Não se aplicam indicadores ambientais para este programa.
9.2.3.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Não se aplicam atividades de treinamento, acompanhamento e registro para este
programa. Sugere-se, no entanto, que os comprovantes de pagamento das parcelas
referente aos repasses da Compensação Ambiental sejam anexados aos relatórios
semestrais consolidados a serem protocolados para apreciação da CETESB.
9.2.3.6

Cronograma

A implantação deste programa será coordenada pela CETESB/CCA, portanto o seu
desenvolvimento possui interface com sua equipe técnica.
9.2.3.7

Recursos Necessários

Para a execução do Programa de Compensação Ambiental não serão necessários
recursos materiais e humanos específicos. A equipe executora deste programa poderá ser
formada por representantes da própria Embu S.A., podendo ser considerada a contratação
de um especialista no tema para colaboração.
9.2.3.8

Responsáveis

A responsabilidade pela implementação do presente programa é do empreendedor.
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9.3

PROGRAMA DO MEIO FÍSICO

Os Programas Ambientais relacionados aos parâmetros ambientais do Meio Físico
apresentam a descrição das ações para gestão dos possíveis impactos ambientais
desencadeados durante a ampliação e operação do empreendimento.
Estas ações de gestão são caracterizadas como ações preventivas, mitigadoras, de
controle, de monitoramento e corretivas, com vistas a reduzir os impactos adversos e
traçar diretrizes para gerenciamento dos potenciais impactos identificados no EIA.
Constam como Programas Socioambientais do Meio Físico:






Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibração;
Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos;
Programa de Monitoramento da Qualidade das Água Superficiais e Subterrânea; e
Programa de Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico.

9.3.1

Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar

O programa de monitoramento de qualidade do ar do parâmetro PTS (Partículas Totais em
Suspensão) deverá ocorrer durante a fase de implantação do empreendimento, ou seja,
durante as obras de alteamento da Barragem e é fundamentalmente importante para uma
interação harmoniosa entre o empreendimento e os possíveis receptores do impacto de
qualidade do ar de forma a verificar se as medidas de controle aplicadas no Programa de
Gerencialmente de Obras estão sendo eficazes.
9.3.1.1

Justificativa, Objetivos e Metas

As obras de alteamento da barragem irão gerar a emissão de poeira proveniente da
movimentação de terra e passagem de veículos e caminhões em áreas próximas ao limite
do terreno onde está implantada a Pedreira Juruaçu com propriedades rurais. Devido a isto
o monitoramento das Partículas Totais em Suspensão (poeira) faz-se necessária de forma
a verificar possível alteração da qualidade do ar e possíveis incômodos com a população
local.
O programa de monitoramento visa confirmar a eficiência das medidas de controle
aplicadas no Programa de Gerenciamento de Obras e, se necessário, indicar novas
medidas de controle e mitigação.
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9.3.1.2

Legislação Incidente

O Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar visa contribuir para o
atendimento dos padrões primários de qualidade do ar, estabelecidos pela Resolução
Conama nº. 03/1990, na área de influência direta do empreendimento.
A definição de padrão primário de qualidade é transcrita, conforme disposto na Resolução
Conama nº. 05/1989:
São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de
poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da
população, podendo ser entendidos como níveis máximos
toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindose em metas de curto e médio prazo.
Considerando as diretrizes e definições apresentadas pelas Resoluções Conama n.º
05/1989 e n.º 03/1990, a manutenção das concentrações dos parâmetros monitorados
abaixo das concentrações limite estabelecidas pelos padrões primários de qualidade do ar
se constitui como meta de desempenho ambiental a ser alcançada por este Programa de
Monitoramento da Qualidade do Ar.
Destaca-se que o desenvolvimento do plano ora apresentado está de acordo com as
diretrizes estabelecidas no Decreto CETESB nº 8468/76 e na Norma ABNT NBR
9547:1997 - Material Particulado em Suspensão do Ar Ambiente e já vem sendo
desenvolvido pela Embu S.A. periodicamente.
9.3.1.3

Ações e Metodologia

O presente programa apresenta medidas de controle e monitoramento de qualidade do ar
que já vem sendo implementado pela Embu, sendo:
AÇÃO I:

Medidas de Controle de Qualidade do Ar

A Embu implantou algumas medidas de controle visando mitigar a emissão de material
partícula (poeira) no ar, destaca-se que estas medidas já se encontram em operação,
sendo:
1. Todas as etapas do beneficiamento (britagem, classificação e transporte) são
equipadas com sistema de controle de emissão de material particulado por meio de
aspersores de água
2. Nas operações de transporte do material da cava para o beneficiamento, as vias de
acesso, assim como todas as outras internas da empresa, são constantemente
umectadas por meio de caminhão pipa
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3. As máquinas perfuratrizes em operação nas bancadas da jazida são hidráulicas e
providas de sistema de exaustão e filtragem do material particulado.
4. Nas atividades de detonação, o sistemático planejamento e a utilização de insumos
e equipamentos de ponta garantem uma detonação eficiente e minimiza as
ocorrências de escape de gases e movimentação excessiva do corpo detonado,
neste sentido minimiza a geração de material particulado lançado na atmosfera,
também é promovida a umectação da praça coletora do material detonado que
auxilia este processo de contenção.
Ainda a Pedreira Juruaçu mantém em todo seu entorno uma cortina vegetal e uma barreira
topográfica que auxiliam na contenção de particulados dentro dos limites da empresa.
Estas atividades são realizadas rotineiramente.
AÇÃO II:

Medidas de Monitoramento de Qualidade do Ar

Para o monitoramento da qualidade do ar (PTS) é realizado bimestralmente, com auxílio
do amostrador de grande volume (Hi-Vol), de acordo com procedimento regido pela Norma
ABNT 9547/97 Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – Determinação da
Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume, a coleta das
partículas totais em suspensão.
O ponto de amostragem de material particulado em suspensão é apresentado na FIGURA
9.3.1.3-1. Este ponto foi definido por sua relevância na coleta dos dados levando-se em
consideração seu posicionamento em relação às fontes de emissão de material
particulado.
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FIGURA 9.3.1.3-1
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR

Os resultados das campanhas de monitoramento deverão ser confrontados com o limite
por amostra conforme Resolução CONAMA nº 03/90.
9.3.1.4

Indicadores Ambientais

Como indicador ambiental deverá ser avaliado os valores amostrados no presente
programa em conformidade com os limites estabelecidos na resolução Conama 03/90.
9.3.1.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

O programa já se encontra em execução na Pedreira Juruaçu, não sendo necessário
treinamento.
Para acompanhamento e registro deverá ser realizado um banco de dados dos resultados
do monitoramento, de modo a verificar se foram atendidos os padrões primários da
qualidade do ar estabelecidos na legislação vigente. Caso sejam identificadas nãoconformidades no atendimento dos padrões primários ou alterações significativas, serão
desencadeadas as seguintes atividades:





Identificação da fonte de emissão;
Avaliação da causa da alteração significativa ou não-conformidade;
Proposição de medidas preventivas e/ou corretivas, caso sejam necessárias;
Implantação das medidas preventivas e/ou corretivas.
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As medidas preventivas e/ou corretivas serão específicas para cada caso de nãoconformidade. Estas poderão estar associadas à intensificação do processo de
manutenção de equipamentos, redimensionamento de equipamentos, reciclagem do
treinamento técnico de colaboradores, entre outros. A determinação das medidas
dependerá da avaliação da causa da alteração significativa ou não-conformidade.
9.3.1.6

Cronograma

O Presente programa é realizado bimestralmente, durante toda a vida útil do
empreendimento.
9.3.1.7

Recursos Necessários

Para a execução do presente programa a Embu conta com um amostrador de grande
volume (Hi-Vol), devidamente calibrado, sendo que para a coleta e pesagem do filtro é
contratado laboratório especializado.
9.3.1.8

Responsáveis

O empreendedor é o responsável pelas ações e atividades contidas no presente programa.
9.3.2

Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibração

O controle e monitoramento de ruído e vibração é instrumento-chave para garantir a boa
convivência entre o empreendimento e a comunidade estabelecida na área vizinha ao
empreendimento, devendo, portanto, ser constante monitorada.
9.3.2.1

Justificativa, Objetivos e Metas

A operação da Pedreira pode interferir nas condições acústicas na região de influência do
empreendimento, mesmo já apresentando elevado nível de ruído e vibração. Cumpre
destacar que a região da Pedreira é constituída por outras Pedreiras e avenidas de grande
circulação.
O objetivo do programa é monitorar o nível de ruído e vibração determinando os pontos
mais críticos e os níveis de ruído correspondentes. Sempre que constatada a incidência de
impactos sonoros provenientes do empreendimento, será necessária à adoção de medidas
mitigadoras.
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9.3.2.2

Legislação Incidente

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental ruído adota-se o da NBR 10151 (2000)
“Avaliação de Ruído em Área Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, que é dada
como referência em casos de ruído ambiental pela Resolução Conama nº 1/90.
No caso de detonação foi utilizada a norma NBR 9653 – Guia para avaliação dos efeitos
provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas (2005) que limita a
sobre pressão acústica em 134 dBL na condição impulsiva.
Como critério de avaliação do parâmetro ambiental vibração adota-se a norma DIN 4150-3
(1999) Vibration in buildings, effect in structures que estabelece limites de velocidade de
deslocamento de pico. Já o referencial para incomodidade é a Decisão de Diretoria
CETESB 215/2007/E (07/11/2007).
9.3.2.3
AÇÃO I:

Ações e Metodologia
Medidas de Controle de Ruído e Vibração

A movimentação de máquinas, equipamentos e caminhões na área da lavra e as
atividades de britagem e detonações são importantes fontes geradoras de ruído. Por este
motivo existe uma constante preocupação com a comunidade em seu entorno e à sua
qualidade de vida.
Para o controle e atenuação dos níveis de ruídos e vibração a Pedreira Juruaçu realiza
algumas medidas de controle, dentro das quais se destacam:






Manutenção preventiva das máquinas e veículos, de modo a manter os níveis de
emissão de ruídos e de gases próximos aos dos equipamentos quando novos;
Traçados suaves para as vias de acesso, de modo a minimizar os esforços dos
motores dos veículos e equipamentos;
Limite de velocidade de tráfego dos caminhões de transporte nas vias internas;
Minimização da movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da
propriedade;
Planejamento do desmonte da rocha, evitando sobreposição de ondas, o que reduz a
vibração durante a operação.

Ainda a barreira topográfica e cortina vegetal também promovem a atenuação dos níveis
de ruídos emitidos pela pedreira.
Para garantir segurança nas operações de desmonte, em relação às áreas habitadas,
comerciais, rodovias, e outras de interesse, a Pedreira Juruaçu adota uma série de
medidas preventivas, tais como o plano de fogo, insumos com a melhor tecnologia
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disponível, formação e capacitação da mão de obra envolvida na operação, adota ainda
como medida preventiva, a remoção de blocos instáveis na área de produção.
Como medida de segurança adicional, o acesso à área de risco é mantido restrito às
máquinas em operação no carregamento e transporte do material. Todas as detonações
são programadas de segunda à sexta-feira no período das 11h00 às 13h00. Observa-se
que eventuais atrasos podem ocorrer por questões de segurança, por exemplo na
eventualidade de inversão na direção predominante dos ventos, ou seja, tornando-se
desfavorável em relação ao conforto ambiental das áreas habitadas do entorno da
empresa, as atividades de detonação são adiadas.
AÇÃO II:


Medidas de Monitoramento de Ruído e Vibração

Ruído

Em continuidade ao que já vem sendo realizado, o monitoramento dos níveis de ruído
deverá ser realizado trimestralmente, avaliando o conforto acústico dos moradores do
entorno do empreendimento.
Para a realização do monitoramento dos níveis de ruído é utilizado um decibelímetro
marca IMPAC, modelo IP-170L, dotado de tempo de resposta rápido, lento e medida de
tempo de impulso, compatível com a IEC-651. A avaliação dos níveis de ruídos é realizada
de acordo com a norma ABNT NBR 10.151/2000 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas
habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento.
Os pontos monitorados encontram-se no entorno das principais fontes de ruídos do
empreendimento e próximos aos limites da Pedreira, sendo no refeitório, barragem de
rejeito e Lagoas à leste (reserva Legal).


Vibração

O presente programa visa dar continuidade no atual monitoramento de vibração.
Atualmente para a avaliação dos níveis de vibração e pressão acústica provenientes das
operações de desmonte com explosivos, são instalados sismógrafos para avaliar os efeitos
provocados pelas detonações, conforme:



Norma NBR-9653/05 – Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de
explosivos nas minerações em áreas urbanas; e
Procedimento técnico CETESB 52/2015/I/C de 24/02/2015.

Para o monitoramento da vibração decorrente da detonação de explosivos, são captadas
as intensidades máximas das componentes vertical (V), longitudinal (L) e transversal (T),
bem como a intensidade associada à maior resultante (Vr). Também é registrada a
sobrepressão acústica no momento da detonação, ou seja, a intensidade máxima da
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pressão acústica, gerada pelo deslocamento de ar, representada por Pa e medida em
decibéis (dBL).
9.3.2.4

Indicadores Ambientais

Os indicadores ambientais serão:



Níveis de ruído medidos acima do limite estabelecido pela NBR 10.151/2000
Níveis e ruído e vibração acima dos níveis NBR-9653/05 e Procedimento técnico
CETESB 52/2015/I/C

Com a implantação do programa é esperado que as emissões de ruído se encontrem
abaixo dos limites estabelecidos nas normas vigentes.
A partir do resultado dos indicadores ambientais será estudada a necessidade de novas
medidas de controle e mitigação na Pedreira Juruaçu.
9.3.2.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Para acompanhamento e registro deverá ser realizado um banco de dados com o
resultado das medições de monitoramento. A partir deste banco de dados será possível
verificar incremente no nível de pressão sonora e vibratório em virtude das operações da
Pedreira.
Periodicamente deverá ser programado treinamento com os colaboradores da Pedreira
explanando as medidas de controle de ruído e vibração, principalmente referente as
manutenções dos maquinários e equipamentos e limites de velocidades internos.
9.3.2.6

Cronograma

O Presente programa é realizado bimestralmente, durante toda a vida útil do
empreendimento.
9.3.2.7

Recursos Necessários

Para a execução do presente programa a Embu conta com um decibelímetro e sismógrafo,
devidamente calibrados, e um profissional treinado para operação e interpretação dos
resultados.
9.3.2.8

Responsáveis

O empreendedor é o responsável pelas ações e atividades contidas no presente programa.
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9.3.3

Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos

Este programa estabelece as diretrizes necessárias para prevenir e controlar a ocorrência
de processos erosivos e assoreamento decorrentes da Pedreira Juruaçu, bem como
estabelecer métodos de investigação para a análise do comportamento de parâmetros
geotécnicos do maciço rochoso da cava.
9.3.3.1

Justificativa, Objetivos e Metas

A movimentação de terra nas frentes de lavra, a própria geometria da Cava (taludes e
bermas), o rebaixamento de nível freático na cava e o desmonte da rocha podem alterar o
escoamento de águas na Pedreira e áreas adjacentes, os quais poderão ser responsáveis
pelo desencadeamento de processos erosivos e desestabilização dos taludes da cava,
caso medidas adequadas não sejam tomadas.
Os processos erosivos influenciam em uma vasta gama de fatores e elementos do
ambiente, tais como o solo (estrutura pedológica, composição química, vegetação, biota,
etc.), água (qualidade das águas superficiais, biota aquática, vazão, etc.) e paisagem.
Desta forma, o controle e monitoramento dos processos se fazem necessários.
O objetivo deste programa é identificar o desenvolvimento de processos erosivos propondo
medidas de controle e monitoramento visando a rápida estabilização do processo.
Também objetiva o monitoramento geotécnico da cava com a avaliação sistemática da
estabilidade dos taludes, visando à prevenção de acidentes nessa estrutura.
9.3.3.2

Legislação Incidente

Para a execução do presente programa deverá ser consultada a Norma Técnica ABNT
NBR 11682:2009 - Estabilidade de Encostas
9.3.3.3

Ações e Metodologia

O presente programa apresenta medidas de controle e monitoramento de processos
erosivos e estabilidade geotécnica dos taludes, sendo:
AÇÃO I:

Medidas de Controle de Erosão e Geotecnia

As medidas de controle a serem adotada visam evitar o desenvolvimento de processos
erosivos e instabilidade geotécnica, para tanto nas áreas dos depósitos de
solo/estéril/minério, bermas da cava e vias de acesso deverá ser preservada e realizada a
devida manutenção no sistema de drenagem pluvial, consistindo de canaletas de
captação, valetas de escoamento, caixas de decantação de sólidos e sistemas de
dissipação de energia.
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As canaletas de captação serão construídas na base dos taludes, em cada berma, sem
revestimento, com escoamento direcionado para as valetas de escoamento, estas
revestidas de concreto, intercaladas com caixas de decantação e escadas hidráulicas em
terrenos inclinados.
Ainda, as áreas que não forem mais impactadas pelo projeto deverão ser recuperadas,
com plantação de gramínea ou vegetação nativa, além da implantação de sistema de
drenagem adequado.
AÇÃO II:

Medidas de Monitoramento de Erosão e Geotecnia

O monitoramento das condições geotécnica do maciço rochoso na Pedreira Juruaçu visa
identificar quaisquer feições que indiquem o iminente risco de escorregamentos, ruptura,
erosão e movimentações superficiais e subterrâneas.
Estas inspeções deverão ser realizadas semanalmente, com registro fotográfico e
esquemático das feições observadas, além das medidas de mitigação e recuperação
plicadas.
Nas inspeções também deverão ser comparadas as características geométricas dos
taludes, pilhas de solo/estéril/minério com o projeto proposto visando garantir sua
estabilidade. O dimensionamento dos taludes deverá seguir as proporções previamente
estabelecidas no planejamento de lavra, de modo que sejam mantidas as condições de
estabilidade calculadas em função das propriedades do maciço e das características do
meio e do empreendimento.
Além das inspeções deverão ser instalados piezômetros e medidores de deslocamentos na
área da cava para assegurar a observância das condições de segurança admitidas no
projeto executivo. A presença de água subterrânea em taludes e obras de terra tem efeitos
diversos sobre sua integridade estrutural. O controle do nível de lençol freático, por sua
vez, será realizado por meio de medições mensais do nível d’água nos poços de
monitoramento a serem instalados no empreendimento.
9.3.3.4

Indicadores Ambientais

Como indicadores ambientais poderão ser utilizados:




Índice de desvios (novos focos erosivos) encontrados na área do projeto e entorno;
Índice de ações corretivas realizadas em relação aos desvios identificados;
Complementarmente deverão ser avaliados os parâmetros analisados no Programa de
Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais que indicam o aporte de
sedimentos para os corpos d’água, sendo Série de Sólidos (Sólidos Dissolvidos Totais,
Sedimentáveis e Suspensos Totais), Cor e Turbidez
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Será realizada uma análise crítica das informações obtidas durante o Programa de
Monitoramento, demostrando a eficácia das medidas de controle e mitigação aplicadas,
quando necessárias.
Esta análise deverá conter:





Identificação da causa da instalação do processo;
Proposição de medidas preventivas e/ou corretivas, caso sejam necessárias;
Implantação das medidas preventivas e/ou corretivas; e
Eficácia das medidas adotadas.

As medidas preventivas e/ou corretivas serão específicas para cada tipo de processo.
Estas poderão estar associadas à implantação de estruturas de contenção, cobertura
vegetal, entre outros.
9.3.3.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Serão elaborados relatórios mensais internos, contendo os resultados dos monitoramentos
realizados e as medidas de controle aplicadas no período.
Quando identificados processos erosivos ou instabilidade geotécnica deverão ser
apresentadas as medidas de controle e mitigação especificas para cada caso, assim como
a evolução dos processos evidenciando a eficácia das medidas adotadas ou a
necessidade de aplicação de novas medidas.
O monitoramento deverá conter registro fotográfico e preenchimento de ficha de vistoria
com localização, aspecto observado e medidas corretivas associadas avaliando sua
eficácia.
Deverão ser monitoradas as medidas de controle aplicadas aos processos erosivos em
desenvolvimento, nas áreas frágeis e de proteção de solos expostos, por meio de vistorias
e respectivos registros em planilhas de inspeção.
Deverão ser registradas todas as ações desenvolvidas na área por meio do preenchimento
das planilhas de inspeção e de relatório fotográfico.
Todas as feições erosivas identificadas na área ou que, de alguma forma, se originaram
das alterações ocasionadas pela obra, deverão ser corrigidas ou estabilizadas no menor
prazo possível.

9-45

50101-EV-RT003-0

9.3.3.6

Cronograma

O presente programa deverá ser realizado semanalmente, durante toda a vida útil do
empreendimento.
9.3.3.7

Recursos Necessários

Para a execução do presente programa a Embu deverá contar com técnico especializado
em dinâmica superficial e estabilidade geotécnica.
9.3.3.8

Responsáveis

O empreendedor é o responsável pelas ações e atividades contidas no presente programa.
9.3.4

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e
Subterrânea

O presente programa visa avaliar os parâmetros físico-químicos dos corpos d’água do
entorno da Pedreira Juruaçu caracterizando a qualidade das águas superficiais e
subterrânea e identificar quaisquer alterações em decorrência da operação da Pedreiras.
9.3.4.1

Justificativa, Objetivos e Metas

Com a operação da Pedreira Juruaçu poderá ocorrer variações de alguns parâmetros
indicadores da qualidade dos corpos hídricos, principalmente decorrente do
desenvolvimento de processos erosivos, sendo necessário o monitoramento contínuo da
qualidade das águas superficiais.
O objetivo principal do presente programa é monitorar os parâmetros indicadores da
evolução da qualidade das águas superficiais e subterrânea sob influência do
empreendimento.
9.3.4.2

Legislação Incidente

Para a execução do presente programa deverá ser consultada:
Resolução Conama nº 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 396/08 que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais
para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO SMA Nº 100/13 que regulamenta as exigências para os resultados
analíticos, incluindo-se a amostragem, objeto de apreciação pelos órgãos integrantes do
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA.
Além dos procedimentos e padrões indicados pela NBR 9898 (ABNT, 1987) - Preservação
e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores-, pelo Guia de Coleta
e Preservação de Amostras de Água – CETESB.
9.3.4.3

Ações e Metodologia

Deverão ser desenvolvidas atividades de coleta de amostras, medições “in situ”, análises
laboratoriais, consistência dos dados e elaboração de relatórios periódicos de
consolidação, conforme discriminado a seguir:
AÇÃO I:

Seleção do Ponto de Monitoramento

Preliminarmente foram selecionados três (3) pontos para monitoramento da água
superficial, sendo:
-

A montante e jusante do Córrego Areião (porção norte da Pedreira);
Na saída da barragem de rejeito

E, um ponto para coleta de água subterrânea, sendo:
-

Poço de abastecimento da Pedreira Juruaçu

AÇÃO II:

Seleção dos Parâmetros Analisados

Para a seleção dos parâmetros de monitoramento das águas superficiais e subterrânea
foram consideradas as atividades que serão desenvolvidas no Projeto e também de acordo
com os resultados das amostragens de águas realizados no presente EIA sendo:
Inorgânico: ferro, alumínio e fósforo;
- Microbiológicos: coliformes totais e coliformes termotolerantes;
- Físico-químicos: temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, cor, DBO,
DQO;
Série de Sólidos: Sólidos dissolvidos totais, suspensos totais e sedimentáveis;
- Outros: óleos e graxas.
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A coleta e a preservação das amostras deverão seguir procedimentos consagrados, tais
como procedimentos e padrões indicados pela NBR 9898 (ABNT, 1987), pelo Guia de
Coleta e Preservação de Amostras de Água – CETESB e pelo “Standard Methods For
Examination of Water and Wastewater”– AWWA/APHA/WEF, dentre outros.
As análises químicas deverão ser feitas seguindo a solicitação das fichas de amostragem,
por meio de metodologias consagradas mundialmente (Métodos USEPA e Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater) da American Public Health
Association, em sua mais recente edição.
9.3.4.4

Indicadores Ambientais

Como indicadores ambientais deverão ser registrados a porcentagem de parâmetros em
desacordo com a Resolução Conama nº 357/05 e Resolução Conama nº 396/08, assim
como com os dados das campanhas anteriores.
Nesta análise deverá indicar a possível causa dos valores em desacordo com as
legislações incidentes.
9.3.4.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Todos os dados de monitoramento deverão ser consolidados em relatórios que serão
submetidos ao órgão ambiental competente.
No momento da coleta deverão ser registradas as fotografias da área e anotadas
observações pertinentes, tais como baixo nível d’água, processos erosivos nas margens,
entre outros.
As coletas deverão ser realizadas por empresas especializadas ou o próprio laboratório
que realizará a análise, sem necessidade de treinamento por parte da Embu S.A.
9.3.4.6

Cronograma

O monitoramento deverá ser perdurar durante toda a vida útil da Pedreira, 36 anos,
consistindo, portanto em um monitoramento contínuo. Prevê-se uma periodicidade
semestral para coleta e análise das amostras de água.
9.3.4.7

Recursos Necessários

Para a execução do presente programa a Embu deverá contratar laboratório especializado
para coleta e análise das águas superficiais e subterrânea.
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9.3.4.8

Responsáveis

O empreendedor é o responsável pelas ações e atividades contidas no presente programa.
9.3.5

Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico

O monitoramento hidrogeológico consiste no acompanhamento da variação do lençol
freático nos poços de monitoramento/piezômetros, assim como o monitoramento
hidrológico a medição das vazões nos corpos d’águas do entorno.
9.3.5.1

Justificativa, Objetivos e Metas

Para a operação da Pedreira será necessário o rebaixamento do NA da Cava, em virtude
deste rebaixamento outros poços da região poderão ser impactados com redução do nível
d’água e ou vazão. Neste sentido faz-se necessário o acompanhamento do nível d’água
nos poços de monitoramento da Pedreira Juruaçu, verificando possíveis rebaixamentos e
alterações associadas à evolução (aprofundamento) da cava.
O objetivo deste programa é identificar possíveis alterações do nível d’água dos poços de
monitoramento/piezômetro.
9.3.5.2

Legislação Incidente

Não se aplica
9.3.5.3

Ações e Metodologia

Para a execução do presente programa serão implantadas as seguintes ações:
AÇÃO I:

Seleção do Ponto de Monitoramento Hidrogeológico

Para a caracterização e monitoramento da variação do lençol freático, deverão ser
instalados mais 2 poços de monitoramento na área da Pedreira Juruaçu, além do poço de
abastecimento existente na Pedreira, estes 3 poços deverão fornecer os dados
necessários para o acompanhamento da variação do NA em virtude do bombeamento de
água para aprofundamento da cava.
AÇÃO II:

Medição do NA

A avaliação do comportamento dos níveis d’água do aquífero ocorrerá através de
medições realizadas, periodicamente, com o auxílio de um medidor de nível d’água,
composto por um sensor para líquidos acoplado a uma trena graduada em milímetros
interligada a um sistema elétrico, que permite a determinação da profundidade do nível
d’água do aquífero em diferentes porções do terreno.
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AÇÃO III:

Seleção do Ponto de Monitoramento Hidrológico

Para verificar a variação de vazões nos corpos d´ água do entorno da mina em função do
bombeamento para rebaixamento do lençol freático deverão ser medidas as vazões nos 2
córregos situados à norte e sul da cava.
AÇÃO IV:

Medição da Vazão

A medição da vazão nos córregos poderá ser realizada por métodos diretos, podendo ser
por vertedouro ou com auxílio de equipamentos (molinete).
AÇÃO V: Correlação das Medições
As medições hidrogeológica e hidrológica deverão ser realizadas com a mesma
periodicidade. As variações observadas deverão apresentar, sempre que pertinente,
correlação entre as duas medições (vazão e NA).
O início desde monitoramento está vinculado ao bombeamento para rebaixamento do NA.
Devendo ser iniciado 1 ano antes do início da atividade
9.3.5.4

Indicadores Ambientais

Como indicador ambiental será analisada a variação do nível d’água nos poços de
monitoramento e das vazões nos córregos, durante a evolução da lavra, com
rebaixamento de lençol freático.
9.3.5.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Para a realização do presente programa deverá ocorrer o treinamento de um técnico para
realizar a leitura do NA nos poços de monitoramento/piezômetro e das vazões dos
córregos.
Durante a leitura deverá ser realizado registro fotográfico com indicação de anomalias e
indicação de soluções, quando pertinente.
Os resultados do monitoramento deverão ser planilhados e consolidados em relatórios
semestrais.
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9.3.5.6

Cronograma

Deverão ser realizadas campanhas mensais para medição do NA nos poços de
monitoramento ou piezômetros e das vazões nos córregos. O início deste programa deverá
ocorrer 1 ano antes de inicializada a atividade de bombeamento do lençol freático para
aprofundamento da cava.
9.3.5.7

Recursos Necessários

Para a execução do presente programa a Embu deverá contar com profissional treinado
para utilização de medidor de nível d’água e de vazão.
9.3.5.8

Responsáveis

O empreendedor é o responsável pelas ações e atividades contidas no presente programa.
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9.4

PROGRAMAS DO MEIO BIÓTICO

Este item apresenta os Programas Ambientais e as respectivas ações e atividades
previstas para a mitigação, controle e compensação dos impactos a incidir sobre as áreas
de influência do Meio Biótico do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu. Os programas
serão estruturados de maneira a estabelecer diretrizes para a execução das referidas
ações e atividades contemplando principalmente os parâmetros ambientais Vegetação,
Fauna Terrestre e Áreas Especiais, neste último caso com ênfase nas Unidades de
Conservação, diagnosticadas nas áreas de influência do projeto.
Neste sentido, e considerando os aspectos ambientais tratados na caracterização do
empreendimento, o diagnóstico ambiental das áreas de influência do Meio Biótico e a
avaliação dos impactos ambientais incidentes, propõe-se os seguintes programas:



9.4.1

Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre;
Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação;
Programa de Compensação Florestal;
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre

Este programa visa atender as questões relativas à fauna terrestre ocorrente
essencialmente na ADA e AID imediata do projeto, visto que o grupo poderá ser impactado
pela ampliação da Pedreira Juruaçu.
Com vistas a ampliar os ganhos ambientais para a fauna terrestre, propõe-se as atividades
de Resgate da Fauna Terrestre e de Monitoramento da Fauna Terrestre.
O resgate da fauna contempla atividades de afugentamento direcionado da fauna terrestre,
além de claro atividades de resgate propriamente ditas, com vistas a mitigar os impactos
do projeto, em especial os relacionados à supressão de vegetação.
Este subprograma está previsto principalmente porque o fragmento florestal objeto das
atividades de supressão (ADA) integra a borda oeste do maciço florestal da Serra da
Cantareira, cuja qualidade ambiental e fauna associada são amplamente reconhecidas,
sendo identificadas no capítulo diagnóstico do presente estudo espécies endêmicas,
ameaçadas de extinção e sensíveis ao desflorestamento.
Para o Monitoramento da Fauna Terrestre está prevista a realização de monitoramentos
contínuos da dinâmica populacional de determinados grupos faunísticos, definidos e
utilizados como bioindicadores de qualidade dos ambientes, e que permitirão compreender
e avaliar as potenciais alterações do empreendimento sobre a fauna terrestre,
contribuindo, desta forma, para a definição de estratégias e ações de mitigação,
minimização, controle e conservação das espécies. Este monitoramento também buscará
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identificar e avaliar as eventuais relações existentes entre os efeitos de borda causados
pela supressão da vegetação da ADA e a dinâmica da fauna dependente destes
ambientes.
Além de zelar pela proteção da comunidade faunística terrestre das áreas de influência do
projeto, o presente programa visa atender às disposições da Informação Técnica – IT PEC
nº 23/2014 relativas a este parâmetro ambiental.
9.4.1.1

Justificativa, Objetivos e Metas

Para a ampliação da Pedreira Juruaçu será necessária a supressão de vegetação durante
a abertura das novas frentes de lavra, o que poderá impactar a fauna visto que haverá
redução da oferta de habitat. Deste modo o presente programa se justifica no sentido de
minimizar acidentes envolvendo a fauna dependente de atividades de afugentamento e
resgate, além de monitorar eventuais alterações na frequência de ocorrência das espécies
da fauna do entorno do empreendimento.
Os principais objetivos e metas deste programa são:






9.4.1.2

Minimizar o risco de injúrias e mortes dos animais presentes nas áreas a serem
suprimidas;
Dar suporte técnico à condução do afugentamento direcionado antes e durante as
intervenções de supressão de vegetação;
Executar o resgate e a soltura dos animais encontrados;
Efetuar a reabilitação e a realocação dos espécimes eventualmente atingidos para
ampliação do projeto e/ou que não puderem escapar por recursos próprios;
Identificar e monitorar as principais espécies bioindicadoras da qualidade ambiental
das áreas sob influência do projeto.
Legislação Incidente

Para o planejamento e implementação das ações e atividades ambientais do Programa de
Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre serão atendidas as disposições das
seguintes legislações incidentes:




Instrução Normativa Ibama nº 146/2007;
Resolução SMA nº 25/2010;
Resolução CFBio nº 301/2008.
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9.4.1.3

Ações e Metodologia

O programa, e respectivos subprogramas, apresentarão os procedimentos necessários à
plena execução das atividades que envolvem o resgate e o monitoramento da fauna
terrestre, entre eles:



Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre;
Monitoramento da Fauna Terrestre.

Para o início do Programa deverá ser elaborado o Plano de Trabalho para o Resgate e
Monitoramento da Fauna Terrestre de acordo principalmente com as disposições da
Instrução Normativa Ibama nº 146/2007, o qual será protocolado na CETESB com vistas à
obtenção das autorizações antes do início das atividades de resgate da fauna.
AÇÃO I:

Resgate e Afugentamento da Fauna Terrestre

Esta ação apresenta 3 (três) atividades principais, sendo elas o (i) Resgate Preventivo, (ii)
a Avaliação Preliminar das Áreas a Serem Desmatadas e o (iii) Acompanhamento das
Frentes de Supressão da Vegetação.


Resgate Preventivo

Durante o Resgate Preventivo, a fauna terrestre, mais especificamente a herpetofauna e
os mamíferos de pequeno porte, que no geral apresentam capacidade de locomoção
inferior à de outros grupos faunísticos, serão capturados nas áreas de supressão de
vegetação por meio de armadilhamento. As armadilhas poderão ser distribuídas no
ambiente no padrão de “linhas de grade”, a depender das características (forma e
tamanho) de cada área de resgate. Preferencialmente as armadilhas serão colocadas no
solo e no sub-bosque.
Todos os animais capturados serão identificados, marcados e logo em seguida soltos na
área de soltura mais próxima. Caso seja capturado um indivíduo de espécie não
identificável em campo, o mesmo será coletado para identificação em laboratório, sendo
posteriormente tombado em coleção zoológica.
Complementarmente, para os mamíferos de médio porte poderão ser implementadas
técnicas de armadilhamento e, nestes casos, serão preparadas iscas com pedaços de
bacon e sardinha com vistas a intensificar a atração e a captura destes espécimes.
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O salvamento dos espécimes da avifauna, dos mamíferos voadores e dos mamíferos não
voadores de médio e grande portes, por apresentarem capacidade de locomoção
diferenciada, será realizado essencialmente por meio de atividades de afugentamento
direcionado, com vistas a deslocá-los das áreas de supressão para o contínuo florestal da
Serra da Cantareira, localizado a leste da ADA.
O afugentamento da fauna seguirá os protocolos atuais, sendo iniciadas 60 dias antes do
início da supressão (IT PEC nº 23/2014), dando prioridade à descaracterização sequencial
da vegetação, iniciando-se pela busca em tocas, abrigos e ninhos. Somente após tais
esforços será realizado o bosqueamento e a retirada da serapilheira, momento em que
novo esforço de busca em tocas, abrigos e ninhos precederá a remoção de indivíduos
arbóreos.
Se por algum acaso o animal vier a sofrer injúrias durante a execução das atividades,
como por exemplo as de supressão de vegetação, os mesmos serão encaminhados para
clínicas com instalações adequadas, ou para centros de triagem a ser eventualmente
implementados em cada frente de supressão, para tratamento por profissionais habilitados.


Avaliação Preliminar das Áreas a Serem Desmatadas

A Avaliação Preliminar das Áreas a Serem Desmatadas ocorrerá nos dias que
antecederem o início das atividades de supressão de vegetação da ADA, sendo vistoriadas
para reconhecimento e identificação de locais onde haja maior probabilidade de se
encontrar espécimes da fauna, por meio principalmente da busca ativa e visualização de
animais (ex.: espécies arborícolas), ninhos, ovos e filhotes, os quais são mais dependentes
de atividades de afugentamento e resgate para a sua sobrevivência.
Durante a vistoria serão especialmente realizadas buscas por bromélias, uma vez que
constituem ambientes preferenciais dos anfíbios, grupo que é considerado vulnerável às
atividades de supressão. Caso sejam encontrados anfíbios bromelígenos, os mesmos
serão resgatados e liberados nas áreas preservadas adjacentes, em locais com as
mesmas características de habitat.


Acompanhamento das Frentes de Supressão da Vegetação

O Acompanhamento das Frentes de Supressão da Vegetação será realizado por equipe
especializada munida de todo o material necessário à eventual captura de animais e
devidos EPI. Como já salientado, será seguida a premissa de que a captura e/ou manuseio
de animais apenas deverão ser feitos em último caso, quando comprovada a
impossibilidade do animal se deslocar por seus próprios meios. No caso de visualização de
algum animal, as atividades de supressão deverão ser interrompidas e os esforços
deverão ser feitos de modo a possibilitar que ele se desloque para outro local, sendo esta
avaliação feita caso a caso.
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Na ocorrência de captura de algum animal, a primeira providência será sempre avaliar as
condições físicas do espécime e verificar a necessidade de encaminhamento para
atendimento veterinário. Em caso negativo, o animal deverá ser encaminhado
imediatamente para a área de soltura mais próxima e liberado em habitat semelhante ao
de onde foi resgatado. Preliminarmente sugere-se que a soltura dos espécimes resgatados
seja feita nos remanescentes florestais da AID imediata.
Sempre que houver o resgate será preenchida uma ficha de campo, contendo o local de
resgate (com coordenadas geográficas), a hora do resgate, a espécie resgatada,
informações sobre a situação do animal e destinação, dentre outros.
Animais que porventura sejam encontrados mortos ou que venham a morrer durante as
atividades serão preparados para serem tombados em coleções zoológicas, de acordo
com as práticas para cada grupo taxonômico. Sempre que o tombamento ocorrer será
encaminhada uma carta da instituição comprovando o recebimento dos animais.
As metodologias de captura específicas para cada grupo de vertebrado, em especial os
animais que apresentam menor capacidade de deslocamento, serão melhor detalhadas no
âmbito do Plano Básico Ambiental – PBA do projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu.
AÇÃO II:

Monitoramento da Fauna Terrestre

O principal objetivo do Monitoramento da Fauna Terrestre será monitorar eventuais
alterações na frequência de ocorrência das espécies da fauna do entorno do
empreendimento.
Também será avaliada a real necessidade de utilização de certos métodos de
monitoramento, caso por exemplo da marcação dos espécimes da fauna, visto que o
mesmo poderá acarretar aumento nos níveis de estresse dos animais que por ventura já
tiverem sido capturados no âmbito da execução dos programas do Rodoanel, com
destaque para a avifauna, para a qual as recapturas são mais comuns (IT PEC nº
23/2014). Os métodos de amostragem dos grupos bioindicadores objeto das atividades de
monitoramento deverão ser melhor detalhados no âmbito do PBA deste projeto, a ser
apresentado na fase de solicitação da Licença de Instalação.
As atividades desta ação contemplarão amostragens da fauna terrestre a fim de se obter
dados de distribuição e abundância relativa que permitam avaliar o eventual deslocamento
das populações faunísticas, assim como as respectivas realocações. A priori serão
utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental os seguintes grupos: a avifauna, a
herpetofauna, contemplando os anfíbios e os répteis, e a mastofauna voadora (morcegos)
e não voadora, neste último caso considerando a de pequeno, médio e grande portes.
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Embora cada espécie responda de forma particular às condições de seu ambiente, assim
como às alterações incidentes sobre este, espécies com ecologias similares tendem a
reagir de modo semelhante, tornando-se, portanto, representantes deste conjunto de
espécies próximas em termos ecológicos, isto é, bioindicadoras das condições e ou da
biodiversidade de determinados ambientes e ecossistemas. Daí a importância de se
trabalhar com espécies bioindicadoras em programas de monitoramento.
9.4.1.4

Indicadores Ambientais

Os principais indicadores ambientais deste programa são:







Quantidade de animais afugentados X total resgatado, tendo como meta maximizar a
quantidade de animais cujo resgate se dará por simples afugentamento;
Quantidade de animais mortos X total resgatado, tendo como meta minimizar a
quantidade de animais mortos;
Porcentagem entre os espécimes resgatados, marcados e soltos na área de soltura
durante a campanha prévia do monitoramento e os que forem recapturados na
segunda campanha do subprograma (1ª após o início da supressão). A meta é
observar uma taxa de recaptura comparável àquela dos animais previamente
capturados e soltos nas próprias áreas de soltura;
Taxa de captura e recaptura dos espécimes da fauna nas demais campanhas do
monitoramento;
Surgimento e ou desaparecimento de espécies nas áreas amostrais.

9.4.1.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Para a implementação do Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre
serão contratadas equipes de coordenação e técnica com experiência e aptidão
comprovadas para este tipo de atividade, intensificando desta forma as possibilidades de
ganhos ambientais para a fauna ocorrente nas áreas de influência do projeto.
Estas equipes, responsáveis pelo presente programa, deverão estar em contato direto com
os técnicos de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho do empreendedor quando
da execução das ações e atividades do programa, viabilizando assim o desenvolvimento
do melhor trabalho técnico possível ao mesmo tempo em que se garante a segurança de
todos os colaboradores envolvidos nas atividades do projeto.
Em relação aos registros, serão elaborados relatórios internos de acompanhamento das
atividades previstas no âmbito deste programa. A partir dos dados e resultados
apresentados será realizada uma análise crítica do andamento dos trabalhos, com
indicação, se necessário, de melhorias e/ou replanejamentos das atividades. Estes
relatórios de acompanhamento deverão apresentar o registro fotográfico de todas as
atividades realizadas no período, evidenciando a eficácia das medidas adotadas.
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9.4.1.6

Cronograma

Conforme a Informação Técnica PEC nº 23/2014, as ações e atividades previstas para o
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre, com destaque para as de
afugentamento, serão iniciadas no mínimo 60 dias antes do início das atividades de
supressão da vegetação.
Em relação a atividade de monitoramento da Fauna Terrestre, as campanhas deverão ser
realizadas semestralmente, contemplando a sazonalidade da região, durante toda a vida
útil do empreendimento.
9.4.1.7

Recursos Necessários

Para a plena execução das ações e atividades descritas no presente programa, sugere-se
uma equipe coordenada por um biólogo. Sempre que necessário, serão consultados
especialistas nas diversas áreas, como em herpetofauna, em mastofauna e em
ornitofauna, além de veterinário.
9.4.1.8

Responsáveis

A responsabilidade pela implementação do presente programa é do empreendedor.
9.4.2

Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação

A supressão de vegetação é uma atividade preliminar inerente às fases de abertura das
frentes de lavra, neste contexto o presente programa visa acompanhar esta atividade
apresentando diretrizes a serem seguidas.
9.4.2.1

Justificativa, Objetivos e Metas

Conforme a avaliação de impactos ambientais deste EIA, para a viabilização do projeto
será necessária a supressão de 17,65 hectares de áreas da ADA cobertas por formações
florestais, sendo 13,10 ha correspondentes à Floresta Ombrófila Densa Montana, dos
quais 12,69 ha estão em Estágio Médio de Regeneração e 0,41 ha em Estágio Inicial, e
4,55 ha correspondentes à Floresta de Eucalyptus sp. (silvicultura de espécie exótica) com
sub-bosque composto por vegetação nativa nos Estágios Pioneiro, em um total de 3,54 ha,
e Inicial, em 1,01 ha.
Neste contexto, o Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação descreve
as situações em que a supressão irá ocorrer e define as ações, atividades e ou
procedimentos ambientais necessários para a minimização dos impactos associados, além
de sugerir alternativas para a destinação adequada do material lenhoso resultante.
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Os principais objetivos e metas deste programa são:







Orientar a solicitação e a obtenção da Autorização para Supressão de Vegetação
da ADA perante o órgão ambiental competente;
Orientar as atividades de limpeza do terreno e de corte e destoca das árvores;
Garantir que a supressão se restrinja à ADA e, consequentemente, garantir a
preservação dos remanescentes florestais da AID imediata;
Promover a destinação adequada do material lenhoso produzido;
Atender às normas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST); e
Atender à legislação ambiental incidente.

9.4.2.2

Legislação Incidente

Para o planejamento e implementação das ações e atividades ambientais do Programa de
Acompanhamento da Supressão de Vegetação serão atendidas as disposições das
seguintes legislações incidentes:




Lei Federal nº 12.651/12 – Código Florestal;
Lei Federal nº 11.428/06 – Lei da Mata Atlântica;
Decreto Federal nº 6.660/08 – regulamenta a Lei da Mata Atlântica.

9.4.2.3

Ações e Metodologia

As ações presentes neste programa referem-se as diretrizes a serem aplicadas durante o
serviço de supressão de vegetação, além do resgate e realocação de espécies florísticas
prioritárias.
AÇÃO I:

Diretrizes de Supressão da Vegetação

O desmate da vegetação da ADA deverá ser orientado, de maneira que sua direção
permita a fuga dos animais para as áreas de matas adjacentes, em especial da AID
imediata e da AII localizadas a leste da ADA, que serão integralmente preservadas. A
colocalização compartilhada entre a ADA e estas áreas facilita o deslocamento e a fuga
natural dos animais.
De maneira complementar, previamente e durante o processo de desmate deverá ser
realizado o acompanhamento e a verificação, por técnicos capacitados em manejo da
fauna silvestre, das áreas que sofrerão intervenção. Estes técnicos deverão realizar
atividades de afugentamento orientado (assim como o serão as atividades de desmate), e
secundariamente de resgate, com vistas a garantir o deslocamento e a realocação dos
espécimes faunísticos para os remanescentes florestais de maior qualidade ambiental,
com ênfase nas áreas da AID imediata e AII mencionados no parágrafo anterior.
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Estas atividades de acompanhamento e verificação também deverão executar a
identificação de locais críticos para a fauna, tais como tocas, ninhos e passagens, que
deverão ser marcados com fita tipo zebrada. Posteriormente serão realizadas rondas de
afugentamento da fauna, com sonorização, nos locais de intervenção.
Abate
Esta operação será realizada essencialmente com motosserras (forma semi-mecanizada).
Como a área é de topografia acidentada, a utilização de tratores com lâminas cortadoras e
máquinas florestais (forma mecanizada) ficará condicionada aos locais onde o acesso
destes equipamentos for possível. Assim, poderá ocorrer uma combinação de motosserras
com equipamentos mais pesados (forma mista).
Em princípio o abate deverá ser precedido da limpeza da área ao redor da árvore a ser
abatida e o seu desgalhamento ser realizado até no máximo a altura dos ombros, de forma
a facilitar o trabalho e a movimentação dos operadores. Para o serviço de desgalhamento
serão utilizados os equipamentos que melhor se adequarem às condições da área a ser
desmatada, com maior probabilidade de utilização de facão, enxada e foice.
De qualquer forma, o método a ser de fato utilizado será definido em campo pelo técnico
responsável pelo desmate. Sugere-se a consulta à métodos e práticas previstos na
literatura especializada, como por exemplo Amaral et al. (1998).
Desgalhamento e Traçamento
Após o corte e a derrubada da vegetação florestal ocorrerá o desgalhamento, o traçamento
e a redução do fuste em toras menores (bitolamento). Esta operação consiste em
desmembrar os fustes e as copas (incluindo seus galhos), assim como dividir os fustes em
secções de tamanhos pré-determinados, o que também facilita o seu arraste.
Destocamento
A retirada dos tocos deverá ser realizada de forma mecanizada, nas áreas em que for
viável o uso de tratores. Em caso de impossibilidade de uso de tratores, o destocamento
deverá ser realizado com uso de ferramentas manuais.
Carregamento e Transporte de Madeira
As peças desdobradas e empilhadas deverão ser carregadas para o transporte segundo
suas classes de aproveitamento.
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Ressalta-se que a atividade de supressão será iniciada apenas após a obtenção da
Autorização para Supressão, bem como de todas as outras licenças pertinentes ao
processo, por exemplo o Documento de Origem Florestal – DOF/Ibama.
Além das etapas que compreendem a atividade de supressão da vegetação propriamente
dita, acima descritas, este programa também contempla atividades prévias e de
acompanhamento, as quais dão suporte à referida supressão, a serem executadas
também por equipe técnica especializada.
Antes do desmate a ADA deverá ser percorrida e todos os fragmentos florestais que serão
suprimidos deverão ser devidamente sinalizados, eventualmente com fita zebrada ou
bandeirolas, evitando assim o seu corte desnecessário, assim como o corte acidental da
vegetação localizada próxima, porém fora dos limites da ADA e que por isso não poderá
ser objeto das atividades de desmate.
AÇÂO II:

Resgate e Realocação de Espécimes de Grupos Florísticos

Visando atender às solicitações da Informação Técnica PEC nº 23/2014 e do Termo de
Referência do projeto (Parecer Técnico nº 442/14/IE), de acordo com o levantamento já
realizado para o presente EIA, será executado o resgate e realocação de espécimes de
grupos florísticos prioritários ocorrentes nos limites da ADA, com ênfase nas espécies de
interesse socioeconômico e para a pesquisa, endêmicas, raras, de dispersão zoocórica e
ameaçadas de extinção, assim como as orquídeas, bromélias e demais epífitas.
Quando da impossibilidade técnica para a realização do resgate e realocação, caso por
exemplo de alguns exemplares arbóreos de maior porte, deverão ser coletados frutos para
dispersão em áreas próximas e semelhantes em termos ambientais.
Sugere-se que o material resgatado seja realocado nas próprias áreas de influência do
projeto, com destaque para as áreas mais próximas da ADA, como a AID imediata, com
vistas à recomposição ou enriquecimento dos fragmentos florestais e das áreas de APP,
contribuindo assim para a diminuição do impacto e para a manutenção da biodiversidade
florística.
9.4.2.4

Indicadores Ambientais

Sugere-se como indicadores ambientais do presente programa:



Quantidade de área florestal marcada/sinalizada X quantidade de área florestal
efetivamente protegida;
Quantidade de material lenhoso produzido X quantidade de material lenhoso
destinado adequadamente;
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Quantidade de não conformidades
conformidades solucionadas.

identificadas

X

quantidade

de

não

Deverão ser realizadas inspeções periódicas para averiguar o cumprimento das ações do
programa, permitindo assim a verificação das possíveis não conformidades e respectivas
correções, já com o estabelecimento de prazos e responsabilidades. Desta forma, será
assegurado o controle das atividades de supressão de vegetação e os ganhos ambientais
esperados para a área do projeto.
9.4.2.5

Treinamento, Acompanhamento e Registro

Para a implementação do Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação
serão contratadas equipes de coordenação e técnica com experiência e aptidão
comprovadas para este tipo de atividade, intensificando desta forma as possibilidades de
ganhos ambientais para os remanescentes florestais e ambientes naturais ocorrentes nas
áreas de influência do projeto.
Estas equipes, responsáveis pelo presente programa, deverão ser treinadas pelo técnico
de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho do empreendedor, visando a utilização
correta dos EPI, assim como as medidas de segurança da Pedreira, prevenindo a
segurança de todos os colaboradores envolvidos nas atividades do projeto.
Em relação aos registros do programa, deverão ser elaborados relatórios internos de
acompanhamento das atividades, os quais poderão ser alimentados pelas atividades de
inspeções periódicas previstas. A partir dos dados e resultados apresentados será
realizada uma análise crítica do andamento dos trabalhos, com indicação, se necessário,
de oportunidades de melhorias e/ou replanejamentos das atividades. Estes relatórios de
acompanhamento deverão apresentar o registro fotográfico de todas as atividades
realizadas no período, evidenciando a eficácia das medidas adotadas.
9.4.2.6

Cronograma

As ações do Programa de Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal deverão
ser empregadas ao longo das atividades de supressão, as quais ocorrerão durante toda a
vida útil do empreendimento.
9.4.2.7

Recursos Necessários

A equipe executora deverá ser composta minimamente por 1 (um) biólogo, engenheiro
florestal ou agrônomo para o acompanhamento das técnicas de supressão, e 1 (um)
biólogo para tratar das questões relativas à fauna a ser eventualmente encontrada nas
áreas de supressão.
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9.4.2.8

Responsáveis

A responsabilidade pela implementação do presente programa é do empreendedor.
9.4.3

Programa de Compensação Florestal

A responsabilidade dos empreendedores de compensar os danos causados ao meio
ambiente está consolidada na legislação ambiental brasileira. Esta determinação está
explícita na Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) e respectivo decreto regulamentador
(Decreto Federal nº 6.660/08), que dispõem sobre a utilização e a proteção da vegetação
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências, e o seu atendimento constitui um
dos objetivos desse programa.
A Área Diretamente Afetada pelo projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu é
caracterizada essencialmente por formações de Mata Atlântica, predominando os maciços
secundários de Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM).
Vale reforçar que não serão suprimidos alguns tipos importantes de espécies
biondicadoras, tais como ameaçadas de extinção, imunes ao corte ou que constituem
patrimônio ambiental, uma vez que estas não foram diagnosticadas na ADA durante a
realização dos estudos florístico e fitossociológico. Também não foram registradas árvores
isoladas.
9.4.3.1

Justificativas, Objetivos e Metas

Conforme a avaliação de impactos ambientais deste EIA, para a viabilização do projeto
será necessária a supressão de 17,65 hectares de áreas da ADA cobertas por formações
florestais, sendo 13,10 ha correspondentes à FODM, dos quais 12,69 ha estão em Estágio
Médio de Regeneração e 0,41 ha em Estágio Inicial, e 4,55 ha correspondentes à Floresta
de Eucalyptus sp. (silvicultura de espécie exótica) com sub-bosque composto por
vegetação nativa nos Estágios Pioneiro, em um total de 3,54 ha, e Inicial, em 1,01 ha.
Estes impactos são considerados irreversíveis e não mitigáveis, devendo, portanto, ser
compensados nos termos da lei. Desta forma, as florestas da ADA que serão objeto das
atividades de supressão da vegetação deverão ser compensadas em áreas com vocação
para receber estas ações.
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O objetivo principal do programa é o estabelecimento de procedimentos mínimos capazes
de garantir a compensação florestal nos termos da legislação ambiental incidente, com
ênfase na compensação por meio da destinação e proteção de área equivalente à
extensão da área a ser desmatada, priorizando sempre que possível áreas localizadas no
interior de Unidades de Conservação, ou nas respectivas Zonas de Amortecimento, e em
situação de irregularidade fundiária, sendo a referida regularização, caso aplicável, de
responsabilidade do empreendedor.
Como objetivos específicos deste programa destacam-se:


Planejar para que as áreas da compensação florestal estabeleçam sinergia, na
medida do possível, com as áreas propostas pelo Programa de Compensação
Ambiental, Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre e Programa
de Acompanhamento da Supressão de Vegetação;
Cercar, sempre que necessário, e preservar as áreas selecionadas e destinadas à
compensação florestal;
Contribuir com o repovoamento faunístico das áreas a serem cercadas e
preservadas;
Contribuir com a oferta de nichos ecológicos, com o suporte à alimentação e com
os refúgios para a fauna ocorrente na região, estimulando, desta forma, o aumento
da conectividade e o estabelecimento de corredores ecológicos e, finalmente, a
conservação da biodiversidade;
Envolver os atores locais nos trabalhos visando ao comprometimento com a
conservação das áreas destinadas à compensação florestal.







9.4.3.2

Legislação Incidente

Para o planejamento e implementação das ações e atividades ambientais do Programa de
Compensação Florestal serão atendidas as disposições das seguintes legislações
incidentes:



Lei Federal nº 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), com ênfase nos Artigos nº 17 e nº
32;
Decreto Federal nº 6.660/08 (regulamenta dispositivos da Lei da Mata Atlântica), com
ênfase nos Artigos nº 26 e nº 27 do Capítulo VII.
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9.4.3.3

Ações e Metodologia

A compensação florestal é um processo que consiste na adoção de práticas
conservacionistas, destinando à preservação áreas com esta vocação, caso, por exemplo,
das áreas cobertas por grandes remanescentes florestais. O efeito conservacionista da
compensação florestal pode ser amplificado caso ela promova a regularização fundiária de
áreas florestais inseridas dentro dos limites de Unidades de Conservação – UC, assim
como das respectivas Zonas de Amortecimento – ZA, contribuindo assim para que os
objetivos socioambientais destas áreas legalmente protegidas sejam garantidos, com
reflexos positivos sobre a sociedade e o meio ambiente.
Com vistas a atender à estas premissas, aos Artigos nº 17 e 32 da Lei da Mata Atlântica, e
ao Art. 26º do Decreto nº 6.660/08, propõe-se para o presente projeto a compensação
florestal de 17,65 ha, considerando a proporcionalidade de 1:1 entre a área de vegetação
a ser suprimida (já considerando a totalidade das áreas da ADA cobertas por florestas nos
estágios inicial e médio de regeneração e as áreas de silvicultura de eucalipto com subbosque nativo) e a área a receber o plantio compensatório. A presente compensação
florestal se dará por meio da destinação e proteção de área equivalente à extensão total
da área florestal a ser desmatada (17,65 ha), tal como previsto no Art. 26º do Decreto nº
6.660/08:
“Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos Arts. 17 e 32, inciso II, da
Lei no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá:
I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação,
com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica,
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica e, nos casos previstos
nos Arts. 30 e 31 da Lei 11.428/06, em áreas localizadas no mesmo Município
ou região metropolitana.”
Complementarmente, o Decreto Federal nº 6.660/08, em seu Artigo nº 26, Inciso II, solicita
que as áreas previstas para a compensação florestal estejam localizadas no interior de
Unidades de Conservação e em situação de irregularidade fundiária, tal como segue:
“Destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de
unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização
fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre
que possível, na mesma microbacia hidrográfica.”
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Considerando a colocalização existente entre as áreas de influência do projeto e o Parque
Estadual da Cantareira, cuja Zona de Amortecimento será diretamente impactada pela
ampliação da pedreira, sugere-se que a compensação florestal em discussão seja
desenvolvida em parceria com o grupo gestor desta UC, no sentido de permitir a
identificação e o aproveitamento das áreas que atendam aos requisitos ambientais
previstos na legislação incidente.
Desta forma, sugere-se que este programa contemple as ações e atividades básicas
descritas a seguir:






Aproximação e construção de parceria com o grupo gestor do PEC;
Identificação e mapeamento das áreas que atendam, ao mesmo tempo, os
interesses do PEC, a legislação ambiental incidente e as necessidades do presente
projeto, levando em conta variáveis como extensão (quantidade de área), qualidade
ambiental (ecologia) e situação fundiária;
Consideração, quando possível, das áreas objeto das atividades dos demais
programas ambientais do projeto;
Promover o envolvimento dos atores locais nos trabalhos visando ao entendimento
e comprometimento da população com a conservação do meio ambiente e das
áreas destinadas à compensação.

Em alinhamento com os critérios legais e ambientais apresentados, na FIGURA 9.4.3.3-1 é
apresentada a proposta de área a receber a compensação florestal do projeto de
Ampliação da Pedreira Juruaçu. A vegetação desta área possui a mesma extensão (17,95
ha), características ecológicas (mesmo contínuo florestal e textura – esta última análise
com fundamento em fotointerpretação) e localização (município de São Paulo) das áreas a
serem suprimidas. Além disso, a área proposta localiza-se em sobreposição com a Zona
de Amortecimento do PEC, é contígua à área de Reserva Legal e está dentro da
propriedade da Embu S.A., o que neste último caso constitui um facilitador uma vez que
evita a necessidade de obtenção de anuência de terceiros.
Deve-se destacar que se trata de proposta preliminar, a qual deverá passar pela
apreciação do órgão licenciador e órgãos intervenientes, principalmente o grupo gestor do
PEC.
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FIGURA 9.4.3.3-1
PROPOSTA DE ÁREA A RECEBER A COMPENSAÇÃO FLORESTAL DO PROJETO
DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA JURUAÇU
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9.4.3.4

Indicadores Ambientais

Sugere-se como indicadores ambientais do presente programa:




9.4.3.5

Quantidade de requisitos legais, ambientais e fundiários exigidos para a área a
receber a Compensação Florestal X quantidade de requisitos efetivamente
alcançados;
Grau de sinergia entre a área a receber a Compensação Florestal e as áreas objeto
das atividades dos demais programas do projeto.
Treinamento, Acompanhamento e Registro

Para a implementação do Programa de Compensação Florestal será contratado
profissional com experiência e aptidão comprovadas para este tipo de atividade, o qual
estará em contato direto com a gerência de meio ambiente do empreendedor. Eventuais
atividades de treinamento poderão ser desenvolvidas e, neste caso, serão de
responsabilidade do empreendedor.
Em relação aos registros do programa, sugere-se a elaboração de relatórios internos de
acompanhamento das atividades. A partir dos dados e resultados apresentados será
realizada uma análise crítica do andamento dos trabalhos, com indicação, se necessário,
de oportunidades de melhorias e/ou replanejamentos das atividades. Estes relatórios de
acompanhamento deverão apresentar o registro fotográfico de todas as atividades
realizadas no período, evidenciando a eficácia das medidas adotadas.
9.4.3.6

Cronograma

A Compensação Florestal poderá ser executada durante a ampliação do empreendimento
e de acordo com o que vier a ser exigido pelos órgãos ambientais competentes e
intervenientes.
9.4.3.7

Recursos Necessários

A equipe executora deverá ser minimamente composta por 1 profissional (biólogo,
agrônomo ou engenheiro florestal), com experiência na implantação de programas deste
tipo.
9.4.3.8

Responsáveis

A responsabilidade pela implementação do presente programa é do empreendedor.
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9.5

PROGRAMAS DO MEIO SOCIOECOMÔMICO

Este item tem como foco a apresentação dos Programas Ambientais e as respectivas ações
e atividades previstas para a mitigação, controle e compensação dos impactos a incidir sobre
as áreas de influência do Meio Socioeconômico do projeto de Ampliação da Pedreira
Juruaçu.
No referido meio, considerando os aspectos socioeconômicos tratados na caracterização do
empreendimento, o diagnóstico socioeconômico das áreas de influência e a avaliação dos
impactos incidentes, propõe-se a realização de um Plano de Comunicação social, o qual
será estruturado de maneira a estabelecer diretrizes para a execução das referidas ações e
atividades.
Cabe ressaltar que a Embu S.A. realiza uma série de atividades de sustentabilidade e
responsabilidade social desenvolvidas pelo Instituto Embu de Sustentabilidade (IES), uma
associação sem fins lucrativos criada em 2009 e mantida pela Embu S.A. De acordo com o
instituto, os projetos desenvolvidos privilegiam a educação ambiental e inclusão social com
foco nas comunidades localizadas no entorno dos empreendimentos. No caso da Pedreira
Juruaçu, as atividades são realizadas pelo Instituto no distrito de Perus. As principais
atividades realizadas estão listadas no QUADRO 9.5-1.
Observa-se que o instituto realiza atividades prioritariamente relacionadas ao ensino,
educação ambiental, geração de renda e inclusão social. Os cursos de capacitação têm
como foco multiplicadores do bairro e abordam temas relacionados à cidadania e educação
ambiental. Já os cursos profissionalizantes, como o de artesanato e “Escrevendo Legal” têm
como objetivo a inclusão social através do desenvolvimento e aperfeiçoamento de
habilidades específicas. O projeto de Sistema de Praças em Perus visou a implantação de
melhorias para o bairro, como foco em áreas para o lazer. Além disso o instituto participa,
desde 2009, do Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Cultura de Paz de Perus, com o objetivo de contribuir para a discussão e formulação de
propostas socioambientais junto às subprefeituras.
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QUADRO 9.5-1
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO EMBU DE SUSTENTABILIDADE (2009 – 2015)
Projeto

Breve Descrição

Público Alvo

Período

Status da Atividade

CADES Perus

Participação no Conselho Regional do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz

N/A

2009 - atual

Em andamento

Projeto de Sistema de Praças
em Perus

Implantação e revitalização de áreas de lazer

Moradores do distrito de Perus

2010

Finalizada

Projeto Bairro Limpo

Realização de atividades com Agentes Comunitários sobre
Resíduos Sólidos

Agentes comunitários de saúde

2009

Finalizada

Curso de formação de multiplicadores com alvo nos
Agentes Comunitários de Saúde sobre Resíduos Sólidos e
cidadania

Agentes comunitários de saúde
e moradores locais

2010

Finalizada

Cartilha Educativa Ambiental

Elaboração e produção da Cartilha Educativa Ambiental
que aborda questões ambientais envolvendo conceitos
como lixo e água.

Crianças e agentes de saúde

2010

Finalizada

Curso
de
Formação
Continuada de professores

Curso de formação de professores sobre recursos
naturais, educação e sustentabilidade

Professores da rede pública

2011 - atual

Em andamento

Projeto Escrevendo legal
Projeto de artesanato

Curso para alfabetização e melhoria na leitura e escrita
Ensino de novos conhecimentos e técnicas de artesanato
bem como auxílio para comercialização do material
produzido

2012 - atual
2012- atual

Em andamento
Em andamento

Feira de Artesanato Embu
das Artes

Geração de renda /participação aos domingos das artesãs
do Projeto Artesanato na Feira de Embu das Artes

Funcionários da Embu S.A.
Terceira idade e senhoras do lar:
Parque Esperança
Jd. Britânia
Jd. Santa Fé
Jd. Canaã
Terceira idade e senhoras do lar:
Parque Esperança
Jd. Britânia
Jd. Santa Fé
Jd. Canaã

2015- atual

Em andamento

Oficinas de Artesanato

EMEF Julio de Oliveira

Comunidade Escolar

2015

Em andamento

Curso Multiplicadores
Projeto Bairro Limpo

do

Fonte: Instituto Embu de Sustentabilidade
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Uma das principais atividades desenvolvidas envolve capacitação de agentes públicos, com
foco em educação ambiental. A atividade iniciou-se em 2009, através do Projeto Bairro
Limpo, que teve objetivo a capacitação de multiplicadores, em especial agentes comunitários
de saúde, com foco na questão dos resíduos sólidos (FOTO 9.5-1). Dentre as atividades
desenvolvidas estão um curso de capacitação, através de parceria com a Subprefeitura de
Perus, a Telc Participações Ltda e o Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Jardim Rosinha, e a elaboração de uma cartilha, que buscou auxiliar os agentes na
orientação à população acerca do tema.

FOTO 9.5-1: Curso de Multiplicadores do Projeto Bairro Limpo. Fonte: Instituto Embu de
Sustentabilidade

Em 2011 a atividade passa a ter como foco os professores da rede público. Através de uma
parceria com a Diretoria Regional de Educação Pirituba, do Instituto de Geociências da USP,
e do Centro de Apoio Comunitário de Perus, realiza-se anualmente um curso de educação
continuada que trata de temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade (FOTO
9.5-2).

FOTO 9.5-2: Formação continuada de professores. Fonte: Relatório de Atividades 2009- 2010 –
1011, Instituto Embu de Sustentabilidade
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O instituto desenvolve, ainda, através de parceria com o Instituto Reciclando Vidas, com
sede no Morro Doce, aulas de artesanato para mulheres da terceira idade e senhoras do lar
que residem nos bairros de Parque Esperança, Jd. Britânia, Jd. Santa Fé e Jd. Canaã. As
atividades iniciaram-se em 2012 e têm como objetivo o desenvolvimento de novas técnicas
e conhecimentos, mas também a geração de renda para as participantes. O Instituto possui
uma barraca na feira de artesanato de Embu das Artes (FOTO 9.5-3), que ocorre nos
domingos, onde as mulheres comercializam suas produções. Há oficinas de artesanato
também destinadas à comunidade escolar, desenvolvidas semanalmente na EMEF Julio de
Oliveira.

FOTO 9.5-3: Venda de artesanato na feira de Embu das Artes. Fonte: Instituto Embu de
Sustentabilidade

O projeto Escrevendo Legal (Foto 9.5-4), voltado aos funcionários da Embu S.A., tem como
objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da leitura e escrita e interpretação de texto para
pessoas que não tiveram a possibilidade ou oportunidade de concluir a escolaridade básica.

FOTO 9.5-4: Projeto Escrevendo Legal. Fonte: Instituto Embu de Sustentabilidade
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9.5.1

Plano de Comunicação Social

A comunicação externa de uma empresa é uma ferramenta poderosa que permite à empresa
dialogar com a sociedade, dar satisfação de seus atos e conhecer suas expectativas. A
transparência, informação e diálogo constante permitem não apenas a previsão de possíveis
problemas, mas corrigi-los antes que eles interfiram negativamente na empresa ou na
comunidade do entorno, criando portanto um clima previsível e favorável. Por outra ótica,
permite uma integração mais completa entre os moradores do bairro e o seu entorno, em
especial nos casos em que os desdobramentos das atividades do empreendimento influem
diretamente no cotidiano dessa população.
O Plano de Comunicação Social apresentado considera temas e atividades acerca das
práticas necessárias para a conscientização da população sobre as atividades e a ampliação
da Pedreira Juruaçu. As práticas que serão descritas surgem como uma ferramenta
essencial para os processos de comunicação à população vislumbrados.
As ações de comunicação foram elaboradas considerando as especificidades da realidade
local, levantadas e desenvolvidas no diagnóstico ambiental apresentado no presente
trabalho. Da mesma forma, foi definido o público alvo, a sistematização das atividades, e o
planejamento dos conteúdos. As atividades descritas estão são planejadas conforme
cronograma apresentado, e serão avaliadas através da metodologia proposta.
O público-alvo foi definido a partir da Área de Influência Direta do empreendimento (AID).
De acordo com as ponderações do presente estudo, referentes ao diagnóstico do meio
socioeconômico, os impactos gerados pela implantação do empreendimento serão
percebidos, de maneira mais significativa, em regiões específicas localizados no entorno do
empreendimento, em ambos os municípios de São Paulo e Caieiras. No entanto, será dada
ênfase às comunidades estabelecidas relativamente próximas da área da mineração, visto
que estas se encontram em situação de maior vulnerabilidade diante dos impactos dos
empreendimentos em pauta. O canal de comunicação por sua vez será estreitado com a
população dessas áreas, através das instituições de ensino, instituições, associações e/ou
ONGs locais.
9.5.1.1

Justificativa, Objetivos e Metas

O Plano de Comunicação Social se constitui no estabelecimento de estratégias e ações de
comunicação que viabilizem uma relação dialógica contínua entre empreendedor e a
população do entorno e que sejam capazes de fornecer informações atualizadas, claras e
qualificadas sobre o empreendimento. Tem como finalidade tanto a implementação de
práticas de educação ambiental, quanto o fornecimento e troca de informações ou qualquer
tipo de esclarecimento demandado pela população acerca das atividades do
empreendimento.
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Durante a elaboração do diagnóstico verificou-se, em entrevistas realizadas em campo, um
desconhecimento da população do entorno acerca das atividades da mineradora.
Constatou-se que mais de 80% da população desconhecem as atividades das pedreiras
localizadas em Perus e de sua importância para a sociedade. Também foi verificado que os
moradores não possuem informações sobre a intervenção propostas e, em geral,
desconhecem as medidas corretivas e compensatórias realizadas pelo empreendedor.
Dessa forma, o Programa possui caráter transversal e dialoga com demais programas
propostos no presente estudo e com todas as ações de comunicação dos empreendimentos
da Embu S.A.
9.5.1.2

Legislação Incidente

Não há legislação aplicável.
9.5.1.3

Ações e Metodologia

As atividades serão estruturadas através de uma trama de atividades interdependentes
identificadas e descritas a seguir:






Produção de Banner e folhetos informativos.
Apresentação de palestras temáticas aos alunos do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio.
Capacitação de alguns professores das escolas envolvidas.
Visitas guiadas ao empreendimento.
Estabelecimento de um canal de comunicação gratuito (email/telefone).

As ações de comunicação propostas serão estabelecidas em conjunto com ONGs, escolas
públicas, assim como instituições e associações atuantes no entorno, como uma forma de
fortalecer o caráter educacional e facilitar a transmissão de conhecimento e o aprendizado.
Serão desenvolvidas ações sistemáticas de comunicação junto às escolas da região,
através da apresentação de palestras temáticas aos alunos do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio por profissionais previamente habilitados em conjunto com os professores a
disposição. Ainda, será desenvolvida, em paralelo, a capacitação de professores.
A capacitação dos professores permite que as escolas do entorno do empreendimento
trabalhem temáticas locais relacionadas ao meio ambiente e à sociedade em conjunto com
o currículo escolar, e dessa forma reforcem o programa de comunicação social e
educacional em pauta.
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Além da capacitação de professores e da realização de palestras em escolas, serão
fornecidos instrumentos de comunicação visual, como banners e folhetos em pontos
estratégicos das áreas mais afetadas pelo empreendimento. Estes devem ter linguagem
clara e objetiva, com baixo teor técnico, utilizando-se de esquemas ilustrados e imagens, de
modo a facilitar a comunicação com o público.
Esses materiais serão utilizados para divulgação de informações sobre o empreendimento,
os programas ambientais que serão implementados e demais temas avaliados como
importantes por parte da equipe.
A realização de todo o projeto de comunicação à população será auxiliada pela realização
periódica de visitas guiadas ao empreendimento. A divulgação de atividades se dará através
de programa informativo impresso, ou com auxílio dos meios de comunicação locais
disponíveis. Pretende-se, ainda, estabelecer relacionamento com a imprensa local e/ou
mídias comunitárias.
Para o equacionamento dos questionamentos e dúvidas contínuas será criado um canal de
comunicação com o empreendedor estabelecido via e-mail e telefone gratuito amplamente
divulgados. Assim também será possível o contato com as escolas, ONGs, instituições locais
e população direta e indiretamente atingida pelo empreendimento.
9.5.1.4

Indicadores Ambientais

Os principais indicadores ambientais deste programa são:






9.5.1.5

Quantidade e periodicidade da produção de Banner e folhetos informativos.
Quantidade, periodicidade e quantidade de participantes nas palestras temáticas
realizadas com alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.
Quantidade de professores capacitados e de encontros realizados.
Quantidade e periodicidade de visitas guiadas ao empreendimento.
Estabelecimento e efetivo funcionamento de um canal de comunicação gratuito
(email/telefone).
Treinamento, Acompanhamento e Registro

O acompanhamento e registro das atividades propostas pelo presente plano serão
desenvolvidos através da realização semestral de um relatório analítico descritivo. Para
subsidiar a execução do relatório, serão tomadas fotografias das reuniões e palestras, que
contarão com lista de presentes assinada.
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9.5.1.6

Cronograma

As atividades propostas serão iniciadas assim que forem concedidas as devidas
autorizações para a ampliação da Pedreira Juruaçu, estendendo-se até o término das
atividades operacionais.
Em relação à periodicidade das atividades, serão desenvolvidas anualmente em relação à
vida útil do empreendimento, com exceção das visitas guiadas que ocorrerão sempre que
agendadas. Preza-se por um espaçamento de tempo entre atividades a fim de preservar a
motivação de participação do público alvo.
Com esse pressuposto será realizada por ano uma oficina de capacitação de professores e
a distribuição de materiais informativos para a comunidade local, além de uma atividade
educacional para o Ensino Fundamental e uma para o Médio no ambiente escolar.
9.5.1.7

Recursos Necessários

Para a plena execução das ações e atividades descritas no presente programa, prevê-se
minimamente por 1 (um) profissional com conhecimentos sólidos em comunicação para a
elaboração dos folhetos informativos e banners, comunicação via e-mail e telefone gratuito
e suporte às palestras temáticas realizadas com os alunos. Ainda, será necessário 1 (um)
especialista em educação ambiental para atuar nas palestras temáticas, na capacitação de
professores e para guiar as visitas à Pedreira. Os profissionais citados podem ser de equipe
contratada, da própria empresa ou do Instituto Embu.
9.5.1.8

Responsáveis

A responsabilidade pela implementação do presente programa é do empreendedor.
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10.0

CONCLUSÃO
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Ampliação da Pedreira Juruaçu foi realizado de
acordo com o Parecer Técnico (PT) no 442/14/IE emitido pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb).
O processo de licenciamento da Pedreira Juruaçu, pertencente à empresa Embu S.A.
Engenharia e Comércio (EMBU), se iniciou na década de 80, por meio do Processo
29/00055/86, com a elaboração de um EIA para instalação e funcionamento da pedreira.
Atualmente o empreendimento encontra-se licenciado pela Cetesb através da Licença de
Operação (LO) nº 29/0065/06, com validade até 10/10/2017, para operação da cava até o
pit (cota de fundo) de 824 m, sendo que sua ampliação visa o aprofundamento da cava até
a cota de fundo em 706 m.
Os estudos apresentados no presente EIA foram conduzidos notadamente pela
compreensão detalhada das características do empreendimento (Capítulo 6.0); pela análise
de compatibilidade com os aspectos legais e institucionais (Capítulo 4.0), pelo entendimento
da qualidade ambiental da região de inserção do empreendimento (Capítulo 7.0), pela
identificação e avaliação dos potenciais impactos associados à ampliação do
empreendimento (Capítulo 8.0) e, por fim, dos programas e planos ambientais propostos
(Capítulo 9.0).
É importante esclarecer que o licenciamento em questão se refere a ampliação da cava da
Pedreira Juruaçu, já em operação. Para a ampliação da cava não são previstas obras (fase
de implantação) distintas das que atualmente ocorrem na fase de operação, sendo que a
ampliação desta cava servirá para prolongar a vida útil da pedreira, com a continuidade das
atividades em execução. Neste sentido não são previstas novas atividades das que
atualmente já são executadas na pedreira.
A Pedreira Juruaçu está situada no distrito de Perus, município de São Paulo/SP, distando
cerca de 25 km do centro da capital paulista. O acesso, a partir da cidade de São Paulo,
pode ser efetuado pelo Rodoanel Metropolitano de São Paulo (Rodoanel Mário Covas) até
o entroncamento com a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, uma vez que nesta
avenida, sentido Caieiras, encontra-se a entrada da Pedreira Juruaçu.
A área de ampliação da pedreira (ADA) perfaz 22,28 hectares, situada em área lindeira à
atual cava, destacando que a totalidade da ADA se insere na propriedade da empresa
EMBU.
Os padrões de uso e ocupação do solo da ADA são predominantemente compostos por
vegetação (Floresta Ombrófila Densa Montana e Silvicultura), representando 79% da área
total. Os 21% restante são ocupados pela própria Pedreira Juruaçu, em área já antropizada.
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A dinâmica superficial da ADA e seu entorno imediato apresenta-se vulnerável a processos
erosivos, devido, principalmente, à alta declividade observada. Nota-se que mais de 70% da
ADA apresenta declividade superior à 30%.
Conforme apresentado no Capítulo 8.0, foram identificados 10 (dez) impactos ambientais
decorrentes da Ampliação da Pedreira Juruaçu, sendo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alteração na Qualidade do Ar;
Geração de Ruído e Vibração;
Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial;
Alteração da Qualidade das Águas e Solo;
Alteração na Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas;
Alterações no Fluxo de Águas Subterrâneas;
Redução da Cobertura Florestal Nativa e Interferências em Áreas de Preservação
Permanente (APP);
8. Alterações na Dinâmica da Fauna Terrestre e Biota Aquática;
9. Impactos sobre Unidades de Conservação; e
10. Alteração da Paisagem.
Destes, apenas o impacto relativo à supressão de vegetação (Redução da Cobertura
Florestal Nativa e Interferências em Áreas de Preservação Permanente) foi classificado
como de alta magnitude. Para a ampliação da pedreira será necessária a supressão de 17,
65 ha de vegetação, representando 79% da ADA. Ainda, deste total, 0,66 ha estão inseridas
em área de proteção permanente (APP) de curso d’água e nascente. O QUADRO 10-1
apresenta a tipologia da vegetação a ser suprimida.
QUADRO 10-1
DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA ADA
Tipologia da Vegetação
Floresta Ombrófila Densa Montana
Silvicultura com Sub-Bosque Nativo

Estágio

Área (ha)

Inicial

% ADA

APP (ha)

1,84

0

Médio

12,69

56,96

0,56

Sub-Bosque – Est. Pioneiro

3,54

15,89

0,07

Sub-Bosque – Est. Inicial

1,01

4,53

0,03

-

17,65

79,22

0,66

Total

Em termos ecológicos pode-se dizer que a supressão não será crítica uma vez que a
vegetação a ser suprimida encontra-se na borda da atual cava; e a conectividade estrutural
e funcional da região de inserção do projeto depende principalmente dos maciços florestais
que hoje cobrem grande parte da AID e a AII do projeto, os quais em termos de área e
qualidade ambiental são majoritários e formam um expressivo contínuo com as florestas do
PEC e da respectiva Zona de Amortecimento.
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Observa-se ainda, que nos levantamentos realizados não foram encontradas espécie
constante na lista estadual ou federal de espécies ameaçadas. Para minimizar, monitorar e
compensar este impacto serão implantados os Programa de Resgate e Monitoramento de
Fauna Terrestre, Programa de Controle de Supressão da Vegetação e Programa de
Compensação Florestal
A sobreposição da ADA do Projeto de Ampliação da Pedreira Juruaçu com a Zona de
Amortecimento (ZA) do Parque Estadual da Cantareira (PEC) é outro ponto importante para
a avaliação do estudo. A ZA é uma área estabelecida ao redor de uma Unidade de
Conservação com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades antrópicas que
ocorrem fora da mesma. Levando em consideração as funções estipuladas para a ZA do
PEC e as características das intervenções previstas, nota-se que os impactos não serão
significativos, principalmente porque a sobreposição entre a ZA e a ADA ocorrerá junto à
borda oeste da primeira, em área comparativamente pequena em relação ao restante da ZA.
Deste modo, entende-se que a sobreposição em questão seja incapaz de alterar a função
amortecedora/protetora desempenhado pela ZA em relação ao PEC e, por consequência,
preservam-se as funções e os serviços socioambientais prestados pelo parque. Contudo,
por se tratar de impacto não mitigável a incidir sobre a Zona de Amortecimento de Unidade
de Conservação, serão aplicadas as devidas medidas compensatórias descritas no
Programa de Compensação Ambiental.
Dos impactos avaliados para o Meio Físico apenas os de Alteração no Fluxo de Águas
Subterrâneas e Alteração na Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas,
decorrente do rebaixamento do NA para aprofundamento da cava, podem ser considerados
impactos novos. Para avaliar estes impactos foram realizados estudos hidrogeológicos
específicos para a pedreira (ANEXO B7), os quais demonstraram que o rebaixamento do
NA não interferirá nos poços de captação localizados fora dos limites da Pedreira Juruaçu,
assim como não afetará as drenagens contíguas à cava. Ainda, de forma a monitorar este
impacto será implantado o Programa de Monitoramento Hidrogeológico e Hidrológico de
forma a verificar quaisquer alterações no nível do lençol freático e nas vazões das drenagens
próximas.
Os demais impactos, referentes à qualidade das águas e solo, ruído, vibração e erosão,
provêm de atividades já em execução na Pedreira Juruaçu e contam com medidas de
controle e monitoramento específicos, sendo que para o presente EIA estas medidas foram
organizadas em 5 planos e programas ambientais, sendo:
1.
2.
3.
4.
5.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibração;
Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico e Processos Erosivos; e
Programa de Monitoramento da Qualidade das Água Superficiais e Subterrâneas.
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Quanto ao Meio Socioeconômico pode-se dizer que a Ampliação da Pedreira Juruaçu não
provocará alterações consideráveis na dinâmica sociocultural da população local (Perus e
Caieiras) e bairros vizinhos ao empreendimento. Como não ocorrerá a contratação de novos
colaboradores, alguns impactos comuns à implantação de grandes empreendimentos como a atração de população, a decorrente sobrecarga na infraestrutura e serviços públicos
e o desemprego, por exemplo - não são esperados para o presente Projeto.
Além disso, a produção continuará constante, não sendo esperado acréscimo ou
decréscimo de volumes, consequentemente, impostos e tributos derivados desta produção
e de demais atividades desenvolvidas na Pedreira deverão permanecer inalterados, ou seja,
variando sazonalmente de acordo com a demanda pelos produtos. Destaca-se, no que se
refere à cobrança de impostos o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e
a Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem).
Deste modo foram avaliados para o Meio Socioeconômico apenas o impacto de “Alteração
da Paisagem”.
A paisagem local, no distrito de Perus, já é marcada com a presença de 4 Pedreiras, sendo
que a ampliação da Pedreira Juruaçu não afetará de modo significativo na paisagem local.
Para sanar possíveis dúvidas e ou reclamações será implantado um Programa de
Comunicação Social através do qual serão divulgadas todas as informações pertinentes ao
projeto de maneira que a população local tenha conhecimento das ações e atividades que
serão desenvolvidas.
Ainda, prevê-se Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o qual apresenta as medidas
de recuperação geotécnica e vegetal da Pedreira Juruaçu, além de apresentar o Plano de
Fechamento da Pedreira, com alternativa de uso futuro da área. De forma totalmente
preliminar, considerando que o fechamento da pedreira ocorrerá daqui 36 anos, vislumbrouse o uso misto da pedreira, ou seja, recuperação parcial da área (porção Leste) e ocupação
residencial/industrial próximo à av. Raimundo Pereira Magalhães (porção Oeste).
Frente ao exposto, a equipe técnica responsável pelos estudos ambientais conclui pela
Viabilidade Ambiental da Ampliação da Pedreira Juruaçu do ponto de vista técnicoambiental, desde que adotados e gerenciados todos os planos e programas ambientais
previstos.
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12.0

DOCUMENTAÇÃO
Neste item são apresentadas as documentações solicitadas no Parecer Técnico (PT) no
442/14/IE e ou justificada sua não apresentação, sendo:
1. Documentação de comprovação do direito de prioridade para extração mineral para as
substâncias de interesse, conforme artigo 8º da Decisão de Diretoria da CETESB nº
025/2014/C/I, de 29 de janeiro de 2014.
As outorgas dos da concessão de lavra dos processos do Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, encontram-se no ANEXO D1 deste relatório.
2. Planta da Configuração final da Lavra autenticada pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, de acordo com o Artigo 8º da Decisão de Diretoria da
CETESB nº 025/2014/C/I, de 29 de janeiro de 2014.
A planta da Configuração Final da Lavra autenticada pelo DNPM encontra-se no ANEXO D2
3. Certidões Emitidas pela Prefeitura do Município sede do empreendimento, em
atendimento aos Artigos 5º e 10º da Resolução Conama no 237/97. Se a prefeitura
declarar possuir legislação ambiental municipal ou legislação específica sobre as
atividades minerárias em seu território, uma cópia da mesma deverá ser apresentada em
anexo às certidões. Esses documentos deverão ser atualizados, isto é, deverão ser
expedidos em prazo de validade não superior a 180 dias da data de apresentação do
EIA/RIMA no protocolo da Cetesb.
Não se aplica. Esta solicitação está suspensa para o município de São Paulo para a
atividade de mineração, de acordo com o guia de orientação da gerais da Cetesb
(http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/atividades-e-empreendimentos-sujeitos-aolicenciamento-ambiental/roteiros/orientacoes-gerais-e-lista-basica-de-documentos/licencaprevia-documentacao-nescessaria/).
4. Matrículas atualizadas dos imóveis onde se localiza o empreendimento
As matrículas atualizadas dos imóveis encontram-se no ANEXO D3.
5. Comprovante de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural do Imóvel rural sede de
empreendimento
O comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) encontra-se no ANEXO D4.
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6. Outorgas emitidas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), conforme
Resolução Conjunta SMA-SERHS 01/2005, para captação, lançamento, barramentos e
travessias em corpos hídricos.
As outorgas emitidas pelo DAEE para captação, lançamento, barramentos e travessias em
corpos hídricos, encontram-se no ANEXO D5.
7.

Parecer técnico do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN sobre o
Diagnóstico Arqueológico realizado nas áreas objeto de licenciamento, em
conformidade com a Portaria IPHAN 230/02.

O ANEXO D6 apresenta o Parecer Técnico do Iphan manifestando-se favorável à concessão
das Licenças de Instalação e Operação (LI e LO).
8.

Manifestação do CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, caso o empreendimento
esteja inserido em Áreas Naturais Tombadas ou em suas respectivas áreas envoltórias
(300m ao redor do limite de tombamento), conforme o Artigo 137 do Decreto Estadual
nº 13.426/79.

Não se aplica. O empreendimento não se encontra inserido em Áreas Naturais Tombadas
ou em suas respectivas áreas envoltórias.
9.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do coordenador dos trabalhos de
elaboração do EIA/RIMA e dos profissionais responsáveis pelos estudos do meio
biótico.

As ART do coordenador técnico da elaboração do EIA/Rima e dos profissionais responsáveis
pelos estudos do Meio Biótico encontram-se no ANEXO A2.
10. Publicação do pedido de licenciamento no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em
jornal de grande circulação e em jornal da região do empreendimento.
Em processo de publicação.
11. Formulário de Informações Cadastrais fornecido pelo Setor de Triagem e
Acompanhamento de Processo – ITAP.
O ANEXO D7 apresenta o Parecer Técnico da Ampliação da Pedreira Juruaçu, emitido pela
Cetesb, com a definição do Termo de Referência para o EIA/Rima, assim como a Ficha
Cadastral preenchida.
12. Apresentar as informações cartográficas – Capítulo 17 do Termo de Referência.
É apresentado no ANEXO D8 (apenas em formato digital) todos os mapas inseridos no EIA
de Ampliação da Pedreira Juruaçu.
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