
 
 
 
 

  

 
 

ATA REUNIÃO COM O SETOR MINERÁRIO – 28 DE JULHO DE 2015 

 

No dia 28 de julho de 2015, às 10 horas e 30 minutos, no Auditório do NAM 

(Núcleo Administrativo Municipal), Rua Doutor Elói Chaves, número trezentos e 

quarenta e dois, Alto do Santana, Rio Claro/SP, foi realizada reunião com os 

representantes do setor minerário do Município com o objetivo de discutir as 

áreas de expansão e os parâmetros para este setor na revisão Plano Diretor do 

Município. Participaram da reunião: Alano Tiburtius (Grupo Pieroni); Julia 

Camara de Assis (UNESP – Ecologia); Rose Marie Tralba Andrade (Ascer – 

Ass. Cer. Verm.); Erasto Boretti de Almeida (ARGEO); Luciano C. Pieroni 

(Grupo Pieroni); Maria da Conceição F. Freitas Tandel (Geoinform Ambiental); 

Samir Mussa (EcosBio);  Pablo Lopes (Embramaco); Marcos Fernandes 

Gaspar (Miraterra); Rodrigo Rucci da Conceição (IBGE); Elioenai Tosini dos 

Santos Neves (IBGE); Eduardo Pimenta Melo (SEISSU); Carlos Tadeu C. 

Camba (IPT); Marsis Cabral Júnior (IPT); Alcir José Russo (Cerâmica Estrela 

D’Alva); Miguel M. Milinski (SEPLADEMA); Maria Inez Pagani (UNESP); Lucas 

Augusto M. Ota (UNESP – IGCE); Monica Frandi Ferreira (ASSER-RC); Aldo 

José Colabone (Santa Amabile); Luis Campanha (UNESP – Ecologia); José 

Pedro Nicola (SERGEO); Renato Benaldo; João Bellato Junior (SINDICAL - 

Sindicato das Indústrias de Calcário e Derivados para Uso Agrícola do Estado 

de São Paulo); Rafael Nicola (SERGEO), João Neves Neto (Formigres); Caio 

G. Castanho Marin (Mineração Tomasella/ José Manuel); Mauricio S. Pedreira 

(CIESP), Luis Fernando Quilici (ASPACER); Cláudio Spiller (Spiller Imóveis); 

Camila Silva (Mineração Mandu); Márcio Silva (Mineração Mandu); Eduardo 

Varussa (agricultor); Eduardo Benemetti Varussa (agricultor); Benjamin Ferreira 

Neto (ASPACER); Gilda C. Ferreira (UNESP); Antonio da Silva Santos (Estrela 

D’Alva);  Olga Lopes Salomão (Secretária da SEPLADEMA e Vice Prefeita); 

Adriana Quites Arantes (Diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano 
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e Gestão Territorial - SEPLADEMA); Raquel Bovo (Diretora do Departamento 

de Meio Ambiente - SEPLADEMA); Sabrina F. Clemente (SEPLADEMA); 

Marina Brandt (SEPLADEMA). Dando inicio a discussão, a Secretária da 

SEPLADEMA Olga Lopes Salomão fez a abertura, apresentando para todos os 

participantes o objetivo da reunião. O senhor Rafael Nicola (SERGEO), 

apresentou a proposta com as áreas de expansão para o setor minerário e a 

imagem delimitando três áreas de interesse ao setor. Depois de apresentar as 

áreas de maneira genérica destacou a importância de cada área para 

mineração. A Área Um compreende a Zona Rural localizada a norte/nordeste 

de Rio Claro/SP, próxima ao distrito de Ajapi, com representação importante à 

extração de areia e argila, onde já existem cavas consolidadas e em processo 

de licenciamento. Na proposta manteve-se o cinturão verde proposto pela 

Municipalidade. No entanto, foi apontado que neste local a mineração não deve 

ser restritiva. A Área Dois compreende a extensão da Zona Rural desde o 

distrito de Ferraz até o perímetro urbano do Município de Rio Claro/SP, e se 

sobrepõe a APA - Área de Proteção Ambiental e o Rio Corumbataí. Destacou 

que é uma área importante para a extração de Cerâmica Vermelha e Olarias. 

Reconheceu que é um local com restrições ambientais severas, no entanto 

afirmou que a CETESB já impõe restrições para mineração e sugeriu que 

fossem apresentados ao Município os planos de recuperação, projetos, Licença 

de Instalação (L.I.), Licença de Operação (L.O.), etc. A Área Três compreende 

o local conhecido como Campo do Coxo, entre a área urbana isolada de 

Assistência e o distrito de Batovi, sobrepondo parte do cinturão verde proposto 

pela Municipalidade, com representação importante à extração de Argila 

Industrial, sendo a melhor área para mineração. Sugeriu que devem ser 

discutidas maiores restrições ambientais no local e que não devem ser 

liberadas novas cavas dentro do perímetro urbano.  Ainda informou que a Área 

Um, entre Ajapi e Ferraz, tem concentração de lavras de argila e muitas áreas 

para extração de areia. No entanto, esta área respeita o cinturão verde e a 

expansão urbana. A Área Dois segue o limite físico do Rio Corumbataí e se 

sobrepõe a Área de Proteção Ambiental, onde já existem olarias instaladas. A 

Área Três, a qual tem como limite físico o Rio Corumbataí, deixa de fora a área 

situada entre os Bairros Bom Sucesso e Nova Rio Claro, por ser local de 

interesse do setor imobiliário. O senhor Erasto Boretti de Almeida (Argeo) 



manifestou-se fazendo considerações sobre a importância das olarias. O 

Senhor Marcio Silva (Mineração Mandu) alegou que se houver restrição à 

extração de areia ao norte, corre-se o risco do município ter que importar areia 

de outros locais, visto a utilização de areia pela construção civil. A Diretora 

Adriana Quites Arantes do Departamento de Desenvolvimento Urbano e 

Gestão Territorial questionou qual seria a proposta para evitar, minimizar e 

reduzir o conflito existente entre o perímetro urbano e a mineração, visto que a 

proposta apresenta o mesmo limite entre as duas áreas, não havendo um 

cinturão entre elas. Utilizou-se do mapa apresentado pelo senhor Rafael e 

apontou o perímetro urbano do Município, explicando que a proposta anterior 

era de que fosse deixado um cinturão entre o perímetro urbano e os locais 

destinados a mineração. Como tal cinturão foi retirado na proposta 

apresentada, questionou como o conflito entre a mineração e a área urbana 

seria minimizado. O senhor Benjamin respondeu que o rio Corumbataí seria 

uma separação entre as áreas e propôs que o perímetro urbano não avance no 

local onde há áreas de mineração consolidadas. Disse que não acredita que 

isso irá causar conflitos. A diretora Adriana contou que recebe várias 

reclamações sobre poeira, particulados, barulho, etc. Completou explicando 

que os ventos predominantes do Município vão na direção da área urbana, o 

que gera reclamação quanto à poeira e partículas, e que a existência de um 

cinturão verde minimizaria esta situação. O senhor Antonio da Silva Santos 

(Cerâmica Estrela D’Alva) disse que este conflito existe e que não há como 

impedir a mineração de direito. O senhor Caio G Castanho Marin (Mineração 

Tomasella/ José Samuel) alegou que poderia mexer no maquinário utilizado na 

mineração para minimizar a questão do barulho. O senhor José Pedro Nicola 

(SERGEO) completou a fala do senhor Caio dizendo que poderiam ser 

alterados os meios de extração como medida mitigadora. A diretora Adriana 

apontou que não foram apresentadas definições sobre esses itens. O senhor 

José Pedro disse que já existem outros órgãos fazendo o controle ali e que a 

proposta não entrará nas medidas mitigadoras, apenas no espaço que será 

utilizado. Informou que a própria CETESB já faz diversas exigências, acredita 

que as restrições ambientais já estão previstas em Lei, e que o Município 

poderia estudar somente uma maneira de torná-las mais rígidas, no entanto, o 

que está sendo discutido aqui não é o impacto ambiental. A diretora Adriana 



informou que está sendo discutido sim o impacto ambiental, além do impacto 

urbano. O senhor Alano Tiburtius (Grupo Pieroni) disse que as mineradoras 

não são grandes poluentes, e que elas estão se modernizando. A poluição não 

vem da extração, mas sim do transporte do material e que a prefeitura deveria 

asfaltar os trechos utilizados para o transporte. O senhor José Pedro 

concordou e mencionou exemplos, como a lavagem dos caminhões depois da 

entrega da carga, pois é no retorno do caminhão que a poeira restante é 

dispersada no ar. Completou dizendo que em Rio Claro o controle ambiental 

poderia ser maior, o que depende das propostas da Prefeitura. Afirmou 

acreditar que as medidas já existem, mas precisam ser cumpridas e 

fiscalizadas. A diretora Adriana expôs que a única proposta apresentada pelo 

setor foi a físico territorial, e que gostaria de saber se existe outra proposta que 

aborde os impactos, conflitos e medidas mitigadoras. O senhor Rafael afirmou 

que a Área Dois tem algumas restrições que poderiam ser estendidas às outras 

zonas e que a prefeitura tem que ficar a par dos procedimentos de 

licenciamento das cavas. A senhora Olga se pronunciou dizendo que é a 

primeira vez que o município se assume como minerário, e que o setor tem 

muita importância não só em nível municipal, mas estadual e também federal. 

A prefeitura deveria ter um cadastro de todas as mineradoras, o que será 

exigido no novo Plano Diretor. Completou dizendo que não tem opinião 

formada sobre a proposta apresentada pelo setor.  Questionou se seria 

possível amarrar esta proposta a do cinturão verde, onde a mineração faria o 

plantio de árvores no entrono do Rio Corumbataí, o que minimizaria o impacto 

na Zona Urbana, garantindo a exploração do minério, a diminuição do Impacto 

Ambiental e Urbano e a preservação da água. A senhora Olga apontou ainda 

que existem olarias na área de preservação que causam menos impacto, mas 

que estão em uma área de grande produção de água, e que precisa da ajuda 

delas na preservação desta. Informou que a proposta da Agricultura traz a área 

de preservação até o perímetro urbano, e que a Área Um (norte) é de grande 

interesse para a agricultura. Sugeriu que deveríamos ter um fórum permanente 

para essas discussões. O senhor João Bellato Junior (SINDICAL), disse que os 

conflitos são sadios e que a prefeitura tem que considerar um fato atípico: a 

FEENA, que impede o crescimento da cidade para leste. A senhora Maria da 

Conceição F Freitas Tandel (Geoinform Ambiental) lembrou a experiência de 



Curitiba, que construiu o teatro Ópera de Arame em cima de uma antiga 

pedreira. Citou ainda locais onde as antigas pedreiras foram transformadas em 

área verdes e de lazer. A senhora Olga lembrou o projeto da empresa Patercal, 

que transformará a área de exploração do calcário em parque de estudo 

geológico. Além disso, informou que foram apontadas 1200 cavas no 

diagnostico ambiental. O senhor João Pedro disse que o Artigo quarto, Inciso 

sete, da Lei Federal 6938/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente, obriga a 

recuperação de cavas, que já realizou um trabalhou de recuperação no Jardim 

Wenzel e que a prefeitura tem que obrigar a recuperação da área. A senhora 

Olga declarou que o município de Rio Claro arrecadou, com a mineração, 

trezentos e noventa mil reais de janeiro a abril. O senhor José Pedro disse que 

se a prefeitura fiscalizasse mais, arrecadaria mais. O senhor Marcio disse que 

para mineração de areia a cava é baixa, mas a superfície é grande e que 

conhece experiência de lugares que se tornaram parques. Além disso, técnicas 

agrícolas já permitem a produção em áreas mineradas. A senhora Camila Silva 

(Mineração Mandu) disse que a primeira geração de cavas da sua empresa já 

está recuperada, com crescimento de vegetação. A senhora Maria da 

Conceição disse que as cavas podem ser usadas para aterros ou represas 

(reserva de água). O senhor José Pedro disse que as áreas de areia são 

permeáveis, diferente da argila. O senhor Antonio complementou a discussão 

dizendo que conseguiu o primeiro aterro de inertes de Rio Claro numa antiga 

cava de mineração. O senhor Samir Mussa (EcosBio), disse que as lavras são 

registradas no Departamento Nacional de Produção Mineral e que são tomadas 

medidas exigidas pela CETESB, mas que quando as cavas forem registradas 

deveria ser feito um TAC com o Município. O senhor José Pedro disse que a 

Prefeitura é sempre a primeira a ser ouvida, pois emite a Certidão de Diretrizes, 

mas não sabe se o TAC é permitido, o que precisa ser estudado. A senhora 

Olga disse que a Prefeitura precisa fazer o Plano Diretor e regular o uso e 

ocupação do solo, para saber o que poderá no local. A Prefeitura precisa de 

um corpo de técnicos para planejar, analisar e fiscalizar as questões referentes 

à mineração. O senhor João lembrou que na Certidão de Diretrizes a Prefeitura 

se exime do licenciamento ambiental. A Prefeitura deveria ter condição de 

verificar o que está em campo. O senhor Aldo José Colabone (Santa Amabile) 

afirmou que trabalhou na CETESB e sabe que a Prefeitura não tem condições 



de fazer licenciamento e que a função da diretriz é apenas para definir se a 

atividade pode ou não ser realizada na área pretendida. A senhora Olga disse 

que algumas exigências precisam ser entendidas e colocadas no projeto de lei. 

O primeiro esboço do projeto já ficou pronto e logo estará no site para que 

todos possam ler e fazer suas sugestões. O senhor Erasto achou importante a 

posição da Olga sobre a mineração, disse que se um loteamento é construído 

em cima de uma jazida, esta se perde para sempre, mas a mineração não é 

permanente, uma hora acaba e a área pode ser recuperada. Muitos exemplos 

existem de recuperação, como a mineração de Carajás. Prefeitura e 

mineradores devem pensar em como minerar com criatividade, inclusive 

preparando o terreno para loteamentos. A senhora Olga disse que não há 

nenhum representante da mineração no COMDEMA, que tem caráter 

deliberativo.  O senhor Benjamin questionou quando as propostas dos outros 

setores estarão disponíveis. A senhora Olga citou a proposta da rodovia entre a 

Wilson Finardi e a Fausto Santomauro e que precisamos de tempo para 

compilar as propostas. O senhor Antonio disse que no GAEMA foi proposta a 

paralisação de emissão de Certidões de Diretrizes para a mineração. A 

senhora Olga informou que a prefeitura não deixou de emitir, apenas está 

analisando com mais cautela as solicitações que estão muito próximas do 

perímetro urbano. O senhor Rafael Nicola disse que a prefeitura pode solicitar 

arquivos em DWG para facilitar a análise dos pedidos de diretrizes, talvez 

solicitar a apresentação da documentação a cada três anos. A senhora Maria 

Inês questionou como o passivo ambiental será tratado, dizendo que os 

exemplos dados são ótimos, mas que envolvem muito dinheiro. Perguntou 

ainda como será tratada a fiscalização, os acessos às estradas e o PSA 

(Pagamento por Serviços Ambientais). A senhora Olga disse que o PSA foi um 

ponto alto na última discussão. As mineradoras poderiam ajudar na 

recuperação das nascentes contribuindo com o plantio e a prefeitura 

gerenciaria o PSA. O senhor Antonio questionou quem vai cuidar da área. A 

senhora Olga informou que seria o dono da terra. O senhor José Pedro disse 

que não foi essa a proposta da agricultura e que a lei que obrigava o TAC caiu. 

A senhora Olga disse que podemos fazer uma lei municipal. A senhora Maria 

Inês informou que o plantio é barato, o problema é a manutenção e a 

implantação de cerca e que os agricultores não conseguem fazer a 



manutenção. A diretora Adriana apontou que uma coisa é a conservação, outra 

é a manutenção.  O senhor Marcio disse que o pequeno agricultor já tem 

consciência do que deve ser feito. O senhor José Pedro disse que as cavas 

abertas são antigas e que é difícil encontrar os responsáveis pela recuperação. 

O funcionário Miguel Milinski, da SEPLADEMA disse que o DAAE investiu na 

nascente do Corumbataí (em Analândia), e que é um processo custoso. O 

senhor José Pedro apontou que a participação do proprietário baixaria esse 

custo. O senhor Antonio disse que, o que se propõe para a manutenção, é 

fornecer a cerca, o adubo e o proprietário da área colaboraria com a mão de 

obra. O senhor Marcio disse que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) acoplado 

ao cadastro ambiental urbano seria muito interessante. A senhora Olga disse 

que a prefeitura poderia fazer um TAC e a professora Maria Inês disse que não 

se deve confundir com o TAC da promotoria, explicando que este se aplica 

quando já existente o problema. A senhora Olga encerrou as discussões 

dizendo que irá considerar a proposta da mineração, mas com restrições. Disse 

ainda que as discussões tem sido ricas, e que todas as propostas serão 

compiladas, estimando-se que o Plano Diretor seja para dez anos. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às 12 horas e 33 minutos, sendo 

lavrada a presente ata por nós Sabrina F. Clemente (SEPLADEMA) e Marina 

Brandt (SEPLADEMA). 

 

 

 


