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   Proposta do Plano Diretor Minerário (PDM) da  

Região de Rio Claro 

O Plano Diretor de Mineração (PDM) 

dos Municípios de Santa Gertrudes, 

Cordeirópolis, Ipeúna, Iracemápolis 

e Rio Claro foi elaborado pelo 

Centro de Tecnologia de Obras de 

Infraestrutura do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do estado 

de São Paulo (IPT), com 

financiamento da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia do Estado de 

São Paulo – SDECT e da Prefeitura 

Municipal de Santa Gertrudes.  



Zonas Minerárias Propostas 



- APA Corumbataí–Botucatu-Tejupá – Perímetro 

Corumbataí, declarada UC pelo Decreto 20.960/1983 

e regulamentada pela Resolução SMA s/n, de 

11/03/1987;  

- APA Piracicaba-Juqueri-Mirim, declarada UC pelo 

Decreto n.º 26.882/1987 e regulamentada pela Lei 

7.438/1991; 

- Zona de Amortecimento da Floresta Estadual 

Edmundo Navarro de Andrade. 

  



Nestas APAS foram instituídas: 

  

- Zonas de Proteção aos 

Mananciais e, 

  

- Zonas de Vida Silvestre. 



O uso e ocupação das Zonas de Proteção aos 

Mananciais, só podem ser considerados 

sustentáveis, quando atendidos os requisitos 

que garantam a manutenção das condições 

ambientais necessárias à produção de água 

em quantidade e qualidade para o 

abastecimento das populações atuais e 

futuras.  



As Zonas de Vida Silvestre compreendem todos 

os remanescentes da flora e da fauna existentes 

no interior dessas áreas protegidas, 

independentemente se estão inseridas ou não em 

áreas de preservação permanente (app) e, em 

todas as áreas definidas como de preservação 

permanente (app) pelo Código Florestal, onde 

não é permitida nenhuma atividade degradadora 

ou potencialmente causadora de degradação 

ambiental. 



Assim, quaisquer atividades, processos, operações 

que independentemente de seu campo de aplicação, 

induzam, produzam ou passam a produzir a poluição 

do meio ambiente e qualquer forma de alteração do 

meio físico e da biota, com prejuízo do meio ambiente 

não são permitidas nas áreas estabelecidas como 

Zonas de Vida Silvestre no interior das APAs.  





Áreas de Mineração 

 

Curso d’água – Meandros do 

Rio Corumbataí 



 

Áreas de Mineração 

 

Cursos d’água – Meandros 
do Rio Corumbataí 



Áreas de Mineração 

Cursos d’água 



Cavas de Mineração 



Cavas de Mineração 



Atlas Ambiental da Bacia do 

Rio Corumbataí (CEAPLA – 

UNESP, 2011)  



Esta Bacia tem em sua formação, quatro 

rios principais: Rio Corumbataí (rio 

principal da bacia), Rio Passa Cinco, Rio 

Cabeça e Ribeirão Claro, todos 

localizados na área abrangida pelo PDM.  



Demanda de água na bacia 

De acordo com o Atlas Ambiental da Bacia do Rio 

Corumbataí (CEAPLA – UNESP, 2011), a demanda de água 

(no ano 2000) na bacia, por tipo de uso, é assim distribuída: 

 

•Abastecimento urbano doméstico: 48,9 %; 

•Uso industrial: 25,7 %; 

•Uso agropecuário: 25,4 %.  

 



Sete municípios têm captações superficiais 

na Bacia do Rio Corumbataí, sendo 

Piracicaba e Rio Claro, os principais, em 

termos de volume.  



Com relação à Zona Preferencial para 

Mineração, estabelecida pelo PDM, 

constata-se que a mesma está inserida 

ao longo do médio curso do Rio 

Corumbataí incluindo as suas nascentes 

e seus afluentes.  



Desta forma, as diretrizes deste Plano Diretor, não permitem 

demonstrar sua compatibilidade e sustentabilidade socioambiental 

diante das características e fragilidades regionais, inclusive em face 

de aspectos técnicos e legais relacionados à existência de Áreas de 

Proteção Ambiental, à medida que estabelecem como Zona 

Preferencial para a Mineração, áreas ao longo das margens do Rio 

Corumbataí, que se constitui na principal fonte de recursos hídricos 

superficiais para o abastecimento público urbano de sete 

municípios da Bacia, sendo Rio Claro e Piracicaba os que mais 

demandam.  



Com relação ao manancial subterrâneo da 

região em análise, as atividades minerárias 

intervêm principalmente no aquífero freático 

(Formação Rio Claro – Sedimentos 

Cenozóicos), que tem a profundidade do nível 

d’água posicionada entre 03 e 09 metros e, 

em algumas situações, chega a atingir 11 

metros.  



Estas águas constituem o lençol freático, cujo afloramento 

origina os pequenos córregos tributários da bacia do 

Corumbataí, portanto está ligada à eficiência indireta das 

chuvas no escoamento superficial. As nascentes e as fontes, 

pelo fato de fluírem naturalmente, tanto na época das chuvas 

quanto na estação seca, participam do balanço hídrico, 

constituindo um recurso extensivamente utilizado na região, 

por meio de poços tipo cacimba  

 



Assim, é possível afirmar que a atividade 

minerária, em função da desconfiguração da 

morfologia do terreno com escavações 

profundas e remoção dos sedimentos 

cenozóicos superficiais, altera o fluxo e a 

disponibilidade hídrica da região da Bacia do 

Rio Corumbataí.  



Os efeitos cumulativos do adensamento das 

cavas de mineração na região da Bacia do 

Rio Corumbataí também não foram 

abordados no Plano Diretor Minerário em 

análise, o que reforça a sua fragilidade, 

considerando o estresse hídrico a que o 

Estado de São Paulo está atravessando e 

esta região em especial. 



Cavas de Mineração 



 

A ausência de diagnósticos ambientais 

adequados e a não abordagem dos efeitos 

cumulativos do adensamento das cavas de 

mineração na região da Bacia do Rio 

Corumbataí no Plano Diretor Minerário em 

análise, entre outros aspectos, também 

impossibilitam a devida avaliação dos impactos 

gerados pela atividade minerária.  



Assim, é possível afirmar que as diretrizes previstas no 

PDM não se mostram adequadas, suficientes e 

embasadas em critérios de sustentabilidade para que se 

possa incorporá-las ao OTGM (Ordenamento Territorial 

Geomineiro) e aos Planos Diretores Municipais, inclusive 

do ponto de vista do uso e ocupação do solo urbano e 

rural, e dos aspectos técnicos e legais envolvidos.   
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