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Consulta Pública para Elaboração do Plano Diretor de Rio Claro 

Contribuição da Mineração Mandu 

 

Rio Claro, 13 de julho de 2015. 

 

 Introdução 

 

Aproveitando a oportunidade que nos foi dada como atuantes no setor de 

mineração de areia na cidade de Rio Claro para contribuição na elaboração do Plano 

Diretor, apresentamos a seguir a estruturação de nossas opiniões sobre o assunto e para 

iniciar pautas de discussão. Agradecemos desde já o espaço e nos colocamos à disposição 

para quaisquer outras contribuições que pudermos oferecer ao SEPLADEMA e demais 

entidades municipais. 

 

 Mercado de Areia e Importância Econômica e Social 

 

A areia é um elemento natural fundamental em diversos setores da economia, 

desde as aplicações como construção civil até aplicações mais nobres como fabricação de 

artefatos de vidro. Abaixo estão listados os segmentos mais representativos no consumo 

de areia: 

 

Segmento Areia (%) 

Argamassa 35 

Concreteiras 20 

Construtoras 15 

Indústrias de pré-fabricados 10 

Revendedores/Lojas 10 

Pavimentadoras/ Usinas de Asfalto 5 

Órgãos Públicos 3 

Outros 2 
 

Fonte: ANEPAC 

 

Segundo a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção Civil (ANEPAC), o mercado de extração de areia e brita no Brasil envolve cerca 
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de 3.100 empresas, sendo destas 2.500 especializadas somente em areia. Estima-se, 

portanto, que nosso setor gera 75.000 empregos diretos e 250.000 indiretos. 

Ainda de acordo com a ANEPAC, excluindo-se minerais energéticos, a areia está 

em primeiro lugar no ranking da Produção Mineral Brasileira, seguido pela pedra britada. 

Somados, os dois minerais representam um faturamento anual de cerca de R$ 12 bilhões, 

com produção estimada de 623 milhões de toneladas. Segundo o IBRAM, o consumo per 

capita de agregados evoluiu de 3,3 toneladas de agregados por habitante/ano em 2010 

para 3,5 toneladas/habitante em 2011, ou seja, um incremento de 6% em um único ano. 

Se compararmos este dado com o de países desenvolvidos - como os Estados Unidos cujo 

valor médio histórico é de 6 a 7 toneladas – é possível confirmar o grande potencial de 

aumento de demanda destes insumos. 

Focando em nosso município de Rio Claro, indústrias extremamente 

representativas econômica e socialmente como a de tubos, de tintas, materiais de 

construção e de peças de concreto são dependentes desta matéria-prima para seu 

funcionamento. Em matéria de competitividade, quanto maior a proximidade e qualidade 

das matérias primas, maior a probabilidade de sucesso frente a seus competidores que 

não possuem esta vantagem. Sendo assim, o fortalecimento das atividades de extração 

mineral fortalece consequentemente diversos outros setores produtivos do município. 

Dado este panorama, podemos focar especificamente na área de Ajapi, onde se 

situa a Mineração Mandu.  Houve uma expansão recente na vila em sentido sul, 

principalmente advindo de um empreendimento habitacional “Minha Casa, Minha Vida”. 

Sendo assim, é de interesse público o fortalecimento da indústria da região que é geradora 

de empregos e atrativo de melhorias de infra-estrutura para a população.   

 

 Mineração Mandu – Histórico Ambiental 

 

Fundada em 1981 pelo biólogo Marcio Roberto da Silva, a Mineração Mandu 

sempre teve uma grande preocupação com os impactos ambientais de sua atividade. A 

cava está situada na vila de Ajapi, a norte do município de Rio Claro, um distrito rural hoje 

em expansão. 

No ano de 1985 – antes mesmo da resolução do CONAMA de 1986 - foi verificada 

uma área da instabilidade na nascente do córrego que é utilizado para a lavagem da areia. 

Para a prevenção de qualquer acidente como erosão, foi então proposto junto ao DNPM 

um Plano para Recuperação de Área Degradada por terceiros, incluindo uma barragem 

para proteção, além de plantio de vegetação nativa nas encostas. Devido a estas 
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mudanças, três professores da UNESP – Dra. Margarida Maria Penteado Orellana, José 

Eduardo Zaine e Paulo Eustachio Ruggiero estiveram durante seis meses na mineração, 

fazendo o monitoramento ambiental da área. Em sua conclusão, a análise explicitou que a 

área de erosão aumentaria exponencialmente se não fosse pela intervenção privada da 

Mineração Mandu, o que colocaria em risco a estrutura da vila de Ajapi.  

Citando outra situação de preocupação e atuação ambiental, após a compra de 

terras para expansão da cava, a mineração Mandu descobriu que o antigo proprietário 

depositou lixo industrial nas voçorocas durante anos para fim comercial. Assim que teve 

ciência, a Mineração Mandu impediu a continuidade desta prática através da intervenção 

no processo da prefeitura municipal de Rio Claro número 11.812/1985, que autorizava a 

deposição deste lixo.  

Nossas atividades sempre foram acompanhadas de perto, principalmente pelo 

Prof. Edson Gomes de Oliveira, que permaneceu a frente dos estudos geológicos desde 

1981 até seu falecimento em 2012, tanto para visitas de alunos quanto para auxilio nas 

atividades de mineração. Ainda hoje, a Prof. Gilda Carneiro Ferreira leva seus alunos de 

graduação e pós graduação para estudos de campo em nossa cava. 

Nunca tivemos nenhuma autuação junto a CETESB por inconformidades de 

nenhuma natureza, e nossa preocupação se estende desde a atividade de mineração - 

onde toda a água é reutilizada e não usamos substâncias contaminantes – até as 

atividades de escritório, onde utilizamos água própria e o esgoto é enviado para a rede de 

coleta municipal.  Reforçamos diariamente nosso compromisso com o meio ambiente e 

com um desenvolvimento comercial sustentável, tanto em apoio às entidades regulatórias 

quanto em prol das gerações futuras. 

 

 Estudos de Caso – Planos Diretores Municipais 

 

Itabira/MG: Fizeram uma consulta pública em 2014 para a população colaborar na 

elaboração do plano diretor. Realizaram um estudo detalhado de mais de 300 páginas 

sobre o município, incluindo dados históricos, demográficos, geológicos, climáticos e 

socioeconômicos. Itabira está inserida no chamado “Quadrilátero Ferrífero”, sendo, 

portanto, uma região de grande importância econômica em mineralizações, com 

significativas reservas de minério de ferro, manganês, ouro, calcário, bauxita entre 

outros. Criaram o conceito de “ZAM - Zona de Amortecimento” para áreas entre 

decretos do DNPM para monitoramento próximo constante, limitando edificações e 

adensamento em áreas de instabilidade. Em contra partida, identificaram também as 
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“Zonas de Produção Urbano-industrial (ZPU): compreendem áreas de uso consolidado 

urbanoindustrial, incluindo o minerário, admitindo-se a sua expansão de modo 

controlado, devido à presença de encostas passíveis de escorregamento sob fortes 

precipitações e saturação do solo, assim como alta probabilidade natural de erosões do 

tipo linear”. Citando outro ponto importante, segue transcrição de um dos artigos da 

lei que versa sobre o Plano Diretor da cidade: “Art. 279. A Política Municipal de 

Desenvolvimento Econômico deve atuar para desenvolver a economia do Município de 

modo que: I – mantenha e prolongue a vida útil da indústria extrativa mineral (...)”. 

 

Embu das Artes/SP: Aprovou a lei referente a seu plano diretor em 2012, englobando 

toda a política urbana. Criaram a definição de ZEIS – “Zonas Especiais de Interesse 

Social - áreas com predominância de terrenos vazios situados próximos a áreas 

dotadas de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou estejam 

recebendo investimentos desta natureza, onde haja interesse público, expresso por 

meio desta Lei, ou de lei especifica, em promover ou ampliar o uso por 

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - HIS ou Habitação do Mercado 

Popular - HMP, e melhorar as condições habitacionais da população moradora”. 

Considerou mineração como Uso Especial do solo, delimitando uma área para este uso 

especificamente. Dado isso, foi estabelecido que dentro da área própria para uso 

especial, estão liberadas as atividades de mineração, inclusive de indústrias de 

atividades correlatas – desde fornecedores até empresas da cadeia da construção civil 

que dependem dos insumos de mineração. Para empreendimentos fora das Áreas de 

Uso Especial não há restrição imediata, e sim a exigência de uma análise prévia do 

executivo, incluindo a apresentação por parte do empreendedor de Estudos Prévios de 

Impacto de Vizinhança e quando necessário Estudos de Impacto Ambiental. 

 

Curitiba/PR: Foi elaborado em 2004 um Plano Diretor específico para o setor de 

mineração na região metropolitana da Curitiba (PDM), cobrindo uma área de mais de 

15 mil quilômetros quadrados – onde se situa a principal fonte de minerais do estado 

do Paraná. Foram incluídas no estudo até mesmo empresas que não são formalizadas 

junto ao DNPM, como pequenas olarias. Entre os principais objetivos em criar o PDM 

estavam subsidiar as políticas do setor mineral, a fiscalização e regularização da 

mineração informal e integrar de maneira harmoniosa a mineração às ações de 

planejamento urbano da região. Foram considerados os seguintes aspectos: uso do 

solo, meio ambiente, localização das minas, arcabouço geológico, os direitos 
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minerários e o potencial mineral, resultando na diferenciação de três zonas: 

Preferencial (ZPM), Controlada (ZCM) e Bloqueada para a Mineração (ZBM). Como se 

pode inferir pelos próprios nomes, as zonas indicam áreas de possibilidade de 

instalação de novos empreendimentos minerários na região metropolitana de acordo 

com as condições já mencionadas acima. Outras cidades também criaram um plano 

diretor específico para o setor de mineração, como Porto Ferreira (SP) e Santa 

Gertrudes (SP). 

 

Vale do Paraíba (SP): O Instituto Geológico fez um estudo entre os municípios de 

Jacareí e Roseira, uma região conhecida por sua potencialidade de areia. Foram 

estabelecidas zonas de preferência de mineração, onde novos empreendimentos 

foram dispensados de alguns estudos prévios como o Estudo de Impactos Ambientais 

como forma de fortalecer a extração na região. Para minerações que já estão em 

atividade foi estabelecido um plano de uso futuro, onde a Secretaria indica uma forma 

de recuperação da área quando exaurida de acordo com a necessidade do município – 

seja urbano, agropecuário ou de preservação.  

 

 Conclusão – Propostas para Plano Diretor de Rio Claro 

 

Levando em consideração os dados apresentados na Consulta Pública Para Revisão 

do Plano Diretor de Rio Claro - levantados pelo Instituto Pólis junto à SEPLADEMA – e as 

informações acima expostas, inicia-se uma reflexão sobre a expansão sustentável do 

município. Para áreas de preservação de mananciais, apoiamos o bloqueio de atividades 

com a contrapartida da criação de um programa estruturado de compensação (PSA). 

 Em nome da Mineração Mandu, expomos mais especificamente nossa sugestão 

na área que é de nosso maior conhecimento e interesse, partindo do distrito de Ajapi. 

Dadas as características da área e da movimentação nas últimas décadas, propomos a 

expansão urbana a Sul/Sudoeste, de modo a unir os distritos de Ajapi e Allan Grey 

margeando a estrada municipal que liga Rio Claro a Corumbataí. Esta localização já conta 

com infra-estrutura como água, esgoto, energia, telefonia e transporte público, além de 

cada vez mais oportunidade de emprego dada a proximidade do Distrito Industrial. Há 

também a possibilidade de duplicação da Avenida Brasil, melhorando o acesso viário à 

região. 

Quanto à atividade minerária na região, propomos a continuidade da expansão da 

área de licenciamento a Norte/Noroeste. Como fatores de embasamento, temos a não 
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influência da atividade na vasão de nascentes nem no fluxo de ribeirões para as 

localidades naturais originais. Além disso, a atividade minerária já é fortemente cobrada e 

fiscalizada por planos de recuperação ambiental e regras de prevenção à degradação por 

agências reguladoras federais e estaduais, fazendo com que o setor seja mais precavido e 

tenha maior consciência para conservação da fauna, flora e estruturas hídricas em suas 

áreas de atuação. 

 

Fonte: Google 
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