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Plano Diretor Minerário - PDM 

• Para o documento apresentado ser um PLANO 
DIRETOR MINERÁRIO precisa: 

• Planejamento e regulamentações da atividade 
minerária; 

• Levantamento dos impactos  positivos e 
negativos: sociais, econômicos e ambientais  

• Determinar a abrangência dos impactos e formas 
de compensação e mitigação das consequências 
negativas aos ecossistemas. 

•  Órgãos responsáveis: autorizar e fiscalizar as 
ações determinadas 



Impactos sobre a biodiversidade 

• Efeitos diretos: 

 

• Acumulação de metais pesados em vertebrados 

 

• Girinos expostos a metais pesados apresentam 
maior taxa de mortalidade 

 

• Perda de habitat devido à remoção do solo e da 
vegetação 

 



• Efeitos indiretos  

 

• Alterações no uso do solo 

 

• Perda e fragmentação do habitat 

 

• Redução da conectividade e permeabilidade 
da paisagem  

 

 

Impactos sobre a biodiversidade 



Rio Claro 

• Quadro preocupante de degradação 
ambiental e conservação da biodiversidade: 

 

54% dos rios e córregos em algum estado de 
degradação 

 

65% de déficit de vegetação em relação ao 
Código Florestal (APP) 

 



Concordância com o CF 

 

(Soares-Filho et al 2014, Science) 

65% de déficit de 

vegetação em relação ao 

CF 



Rio Claro 

• Atividades econômicas importantes: cana-de-
açúcar, pecuária e mineração 

• Todas contribuem com impactos ambientais 
positivos e negativos para Rio Claro 

• Problema: manejo insustentável e falta de 
recuperação das áreas degradadas 

• Rio Claro precisa reflorestar e recuperar as cavas 

• Empresários precisam mudar e repensar atitudes 

 

 

 



Biodiversidade no PDM 

• Características biológicas: fauna e flora  
– Fatores Intervenientes na disponibilidade de recursos 

minerais 
– NÃO foram consideradas como fatores críticos 

ambientais 

• Únicos fatores considerados críticos ambientais: 
– Água e Ar 

• Remanescentes Florestais:  
– É um item no aspecto Uso da Terra 
– Devem ser preservados: elevada degradação 

ambiental da região 

 



Zonas minerárias 
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Zonas Minerárias 

• Zona Bloqueada 
– Apenas a área urbana consolidada e a FEENA 

 
• Zona Preferencial 

– Praticamente toda a zona rural dos municípios, exceto 
as áreas controladas 

 
• Zona Controlada 

– Não especifica os requisitos técnicos necessários para 
permitir a atividade 

– Qual a dificuldade em se tornar uma zona 
preferencial? 

 
 

 
 
 



Unidades de Conservação de Rio Claro 

• Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade 
(FEENA) 2002: zona bloqueada 

• Zona de Amortecimento da FEENA: zona controlada 

• APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá - 1983: zona 
controlada 

• APA Piracicaba/Juqueri-Mirim I - 1987: zona 
controlada 

 

• Atividades impactantes devem ser controladas e 
realizadas através de deliberação do conselho gestor 
dessas UCs 



Unidades de 
Conservação de 

Rio Claro 



• Zona de Vida Silvestre 
 Todos os remanescentes da flora e da fauna existentes 

nos três perímetros e as áreas definidas como de 
preservação permanente. 

 Na zona de vida silvestre não será permitida nenhuma 
atividade degradadora ou potencialmente causadora de 
degradação ambiental, inclusive o porte de armas de 
fogo, ou de artefatos ou de instrumentos de destruição 
da natureza. 

Unidades de Conservação de Rio Claro 



 

Artigo 4.º - A implantação da APA de que trata este decreto será 
coordenada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, em 
colaboração com os órgãos... com os Executivos e os Legislativos dos 
municípios, com as Universidades das regiões e com a comunidade das 
localidades.  
Artigo 5.º - 
Parágrafo único - Tais medidas procurarão impedir, especialmente:  
I - a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de 
afetar mananciais de águas, o solo e o ar;  
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais que 
importem em sensível alteração das condições ecológicas locais, 
principalmente na zona de vida silvestre; 
III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das 
terras ou acentuado assoreamento nas coleções hídricas;  
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras 
da flora e da fauna local.  



Art. 12.º - Com vista a não provocar erosão, assoreamento ou 
poluição dos rios e demais corpos d’água, inclusive as 
subterrâneas, e a evitar a descaracterização dos conjuntos de 
notável valor paisagístico, formados pelas cuestas, morros 
testemunhos ou extensões de vegetação natural primitiva, 
regenerada ou em estágios adiantados de regeneração, os 
órgãos e entidades do SISEMA promoverão... e municípios da 
APA da região de Corumbataí, Botucatu e Tejupá, as medidas 
de articulação necessárias para a adoção e aplicação conjunta 
de normas e padrões a que as atividades de mineração 
deverão atender, sem prejuízo da exigência do RIMA, nos 
termos da resolução nº. 001/86 do CONAMA. 

Regulamentação APA 
Corumbataí/Botucatu/Tejupá 1987 



• Ausência de Plano de Manejo das APAs: 
– Deve ser considerado como um aspecto que inviabiliza 

quaisquer atividades degradantes nas áreas das APAs 
– Mineração: prejudica as funções fundamentais destas UCs, 

como a preservação dos recursos hídricos, perda da vegetação, 
acelera processos erosivos, aumenta a turbidez das águas 
superficiais, reduz a qualidade das águas subterrâneas e reduz a 
biodiversidade através de fatores como a perda de habitat para 
a fauna 

– APP hídrica da APA Piracicaba tem 7.000 ha vegetado e 4.000 ha 
sem vegetação 
 

• Zona de Amortecimento da FEENA:  
– Atividades humanas: Normas e restrições específicas para 

minimizar impactos negativos sobre a Unidade de Conservação 
 

 

Unidades de Conservação (UCs) de Rio Claro 



APAs sem plano de 
manejo: zona 

bloqueada para 
mineração 

 



Preservação de remanescentes de vegetação 
• Alta degradação ambiental da região 
• Agricultura (commodities), pecuária e mineração 

 

Preservação dos remanescentes é essencial para a 
preservação da biodiversidade regional e a manutenção 
de processos ecológicos fundamentais para a qualidade 
de vida da população 

Rio Claro: Áreas de Preservação Permanente (APPs) são 
os principais e praticamente únicos fragmentos de 
vegetação restantes 

Atividades minerárias fundamentalmente são contrárias 
aos objetivos das APPs 

 
 APPs devem ser consideradas no Plano Diretor de Mineração 

como Zonas Bloqueadas para Mineração, e não como Zonas 
Controladas. 



Conectividade da Paisagem 

• Pólo Cerâmico                   Perda de habitat 

  

Necessidade de formulação de corredores 
ecológicos(APPs) 

Efeito cumulativo  

   



Abismo Biodiversidade e Pessoas! 

• Serviços ecossistêmicos ou serviços 
ambientais: 

Os benefícios que a natureza fornece aos seres 
humanos para sustentar e melhorar a sua 
qualidade de vida 

Disponibilidade hídrica, conforto térmico, controle 
de doenças  

Serviços são fornecidos principalmente em áreas 
florestadas: APPs  

 



Silva et al. 2016 
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http://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-
biodiveridade/projeto-de-conserva%C3%A7%C3%A3o-e-
utiliza%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel-da-diversidade-biol%C3%B3gica-
brasileira-probio-i/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias 



http://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-biodiveridade/projeto-
de-conserva%C3%A7%C3%A3o-e-utiliza%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel-da-
diversidade-biol%C3%B3gica-brasileira-probio-i/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias 



Mapa de Potencial de Regeneração Natural 

Niebuhr, B. B. S.; Pinto, F. S.; Ribeiro, J. W.; Costa, K. M.; 
Silva, R. F. B.; Ribeiro, M. C. Predicting natural 
regeneration through landscape structure, movement 
of frugivore fauna, and seed dispersal. In prep. 



 

 

 

A que custo Rio Claro e região quer se 
desenvolver? 



PROPOSTAS 

  Criar o Programa de Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA)  

Rever o macrozoneamento de Rio Claro para 
detalhar as áreas potenciais de mineração ou de 
preservação 

Criar o Fundo Minerário para compensação 
ambiental 

Atrelar o passivo ambiental em Rio Claro e os 
ganhos da atividade minerária retidos em outros 
municípios 

 

 



OBRIGADA! 
mipagani@rc.unesp.br 


