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RESUMO 
 

O processo acelerado de urbanização, em meados do século XX no Brasil, trouxe o aumento 

na demanda da extração de areia, uma realidade que se repete nos municípios de Jacareí e 

São José dos Campos, pertencentes à Sub-Região 1 da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte - RMVPLN. A exploração deste recurso mineral costuma gerar um 

grande conflito sócio-econômico-ambiental, pois a sociedade busca estes recursos para suprir 

suas necessidades, mas por outro lado a população que habita próxima a estas áreas de 

exploração sofrem diretamente com o impacto degradativo gerado. Esta pesquisa aborda a 

problemática da exploração de areia nos municípios de Jacareí e São José dos Campos, pois 

mesmo fazendo parte de uma mesma Região Metropolitana e, por isso, deveria haver 

políticas voltadas para um interesse comum dos municípios, estes, devido a legislações 

municipais diferentes, atuam de forma distinta quanto a exploração da areia em seu território. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o processo da exploração de areia realizando um estudo 

de caso dos municípios já citados. A escolha se deu principalmente pelo fato destes atuarem 

de forma tão diferente em relação à gestão minerária. Os estudos bibliográficos e análises das 

legislações competentes geraram dados levantados permitiram identificar que em São José 

dos Campos existem vários conflitos entre a atividade mineradora e o uso e ocupação do solo, 

sendo esta atividade proibida desde a Lei Orgânica de 1990. Portanto, São José dos Campos 

compra toda a areia que necessita de outros municípios da mesma região a que pertence. Já 

em Jacareí, a exploração de areia é permitida em suas terras, mas mesmo sendo uma 

atividade legal, existem inúmeras cavas ilegais em seu território, mostrando assim o problema 

da fiscalização local. De acordo com o levantamento realizado nesta pesquisa, Jacareí é o 

município de maior produção e exportação de areia, portanto, produz mais do que consome, 

enquanto São José dos Campos é o município que mais importa areia da RMVPLN, pois não 

permite a extração de areia em suas terras. Verificou-se que o entendimento das disparidades 

da atuação minerária e da gestão dos municípios estudados, do conflito ambiental existente e 

suas problemáticas, poderão proporcionar subsídios para o planejamento urbano e regional. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano e Regional. Exploração de Areia. Gestão Minerária. 

Jacareí. São José dos Campos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE SAND EXPLOITATION IN THE METROPOLITAN PARAÍBA VALLEY 

REGION AND NORTH COAST AND THE MANAGEMENT OF THE 

EXPLOITATION IN THE MUNICIPALITIES OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS AND 

JACAREÍ - SP. 

 

The accelerated urbanization process in the mid-twentieth century in Brazil brought the 

increase in the extraction of sand demand, a reality that is repeated in the cities of Jacarei and 

São José dos Campos, belonging to the Sub-Region 1 RMVPLN. The exploitation of this 

mineral resource usually generates a huge socio-economic and environmental conflict, as the 

company seeks these resources to meet their needs, but then the population living next to 

these exploration areas suffer directly from the degradation impact generated. This research 

aims the problem of the exploitation of sand in the cities of Jacareí and São José dos Campos, 

for even part of the same metropolitan area and, therefore, there should be policies aimed at a 

common interest of municipalities, these due to local legislation different, act differently as 

the exploitation of sand in its territory. The objective of this research is to evaluate the sand 

exploration process by holding a case study of the municipalities already mentioned. The 

choice was mainly caused by the fact that these act so differently in relation to mining 

management. The bibliographic studies and the analysis of relevant legislation generated data 

collected have identified that in São José dos Campos there are many conflicts between the 

mining activity and the use and occupation of land, and this activity has been prohibited since 

the Organic Law of 1990. Therefore, São José dos Campos buy all the sand that needs other 

municipalities in the same region to which it belongs. Already in Jacareí, sand exploitation is 

allowed on the land, but even being a legal activity, there are numerous illegal diggings in its 

territory, showing the problem of site supervision. According to the survey conducted this 

research, Jacareí is the municipality of greater production and export of sand thus produces 

more than it consumes, while São José dos Campos is the municipality that matters sand 

RMVPLN because not allow the extraction sand on their land. It was found that the 

understanding of the disparities of mining operations and the management of the cities 

studied, the existing environmental conflict and its problems, may provide subsidies for urban 

and regional planning. 

 

Keywords: Urban and Regional Planning; Sand Exploration; Mining management; Jacareí; 

São José dos Campos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A areia é um recurso natural, fonte de matéria-prima básica necessária à construção 

civil. Seu uso está ligado diretamente ao processo de crescimento urbano e associado à 

demanda populacional. 

  As questões relativas à exploração de areia têm impacto diversificado no cenário 

socioeconômico dos municípios, situação agravada pelo crescimento das cidades, que 

intensifica a exploração deste recurso. A problemática em relação ao consumo deste minério 

relaciona-se a impactos diversos, sendo estes ambientais, topográficos, químicos, físicos e 

biológicos, que consequentemente geram o desiquilíbrio da flora e fauna das áreas afetadas. 

Mesmo havendo demarcação legal para a exploração da areia, alguns mineradores 

extrapolam o uso destas áreas para atender a demanda do mercado atual, gerando grande 

impacto no meio ambiente, resultante da falta de fiscalização adequada. Diante deste contexto 

identifica-se que os recursos estão se tornando escassos, sobretudo os não renováveis, como a 

areia.   

Como os grandes centros urbanos são os principais consumidores desse minério, as 

explorações das cavas de areia ocorrem geralmente próximas destas áreas, pois dispõem de 

melhor infraestrutura viária, fato que facilita o transporte do produto, ao mesmo tempo em 

que minimiza o valor do frete até o revendedor. 

De acordo com Rondino (2005), o Estado de São Paulo insere-se entre os grandes 

produtores de bens minerais do país. Especificamente quanto aos bens minerais de uso na 

construção civil, destacam-se as matérias-primas in natura como areia, brita e rochas 

ornamentais, argilas para cerâmica vermelha e rochas carbonáticas para a fabricação de 

cimento e cal.  

  No Estado de São Paulo são destacados alguns polos minerários de areia sendo: a 

Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, a região do Médio Tietê, o Vale do Ribeira e 

adjacências, a região de Campinas, Ribeirão Preto e a região de Bauru e Botucatu. 

Diante à escassez da exploração de areia nos rios Tietê e Pinheiros, ocorrida no final 

da década de 1940 na cidade de São Paulo, e devido à proximidade com a capital, abriu-se 

campo para a exploração de areia no Vale do Paraíba. 
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  Neste sentido, de acordo com informações disponíveis no site
1
 da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, a atividade areeira atualmente tem grande importância 

econômica para a Região do Vale do Paraíba. No ano de 2006, esta correspondia por cerca de 

5% da produção nacional e 25 % do Estado, com projeções de que 80% da produção era 

destinada à Capital de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). 

  De acordo com Ribeiro (2010) a extração de areia na várzea do rio Paraíba do Sul 

destina-se à construção civil e entre os anos de 2006 e 2010 houve um aumento na produção 

nacional, dobrando o percentual supracitado. 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2015), o Vale do Paraíba conta 

com uma produção diversificada de minerais e rochas industriais, mas tem seu grande 

destaque para a mineração de areia, cuja produção, iniciada em meados da década de 1940, 

extrapola o abastecimento dos centros consumidores locais e vem contribuindo de forma 

crescente, sobretudo para o suprimento da indústria da construção civil na Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

Os dados levantados pelo o IPT permitiram observar que no ano de 2013 o município 

de Jacareí se apresentou como o maior produtor de areia no Vale do Paraíba e São José dos 

Campos como o maior consumidor. 

O Município de São José dos Campos, que é vizinho à Jacareí e não extraí areia, no 

entanto, consumiu 1.498.389 toneladas de areia no ano de 2013, colocando-se assim na 

posição de maior consumidor da região. Nota-se assim, a importância de estudar estes dois 

municípios, pertencentes à mesma Região Metropolitana, mas que atuam de forma tão 

distintas quanto à gestão minerária de seu território.  

Por isso, justifica-se o estudo desta pesquisa, devido ao fato de haver divergências nas 

legislações municipais, que causaram e causam impactos diversos nos municípios produtor e 

consumidor. 

Entendendo as disparidades da atuação minerária e da gestão dos municípios em 

estudo pode-se compará-los e analisar o conflito ambiental existente identificando suas 

problemáticas em relação ao planejamento urbano e regional. 

 

 

 

                                                 

 

1
 Site: http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=286080 
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O município de Jacareí, o maior produtor de areia da atualidade na Região do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, corre o risco de também vir a sofrer ainda mais com a intensa 

exploração deste minério, pois, sem fiscalização e uma falta de legislação unitária para a 

causa, contribui para exaurir os recursos existentes e consequentemente o desgaste do meio 

ambiente local. 

Para amenizar o impacto ambiental em municípios tão próximos ou até mesmo 

pertencentes à uma mesma Região Metropolitana, como ocorre em Jacareí e São José dos 

Campos, a existência de uma legislação minerária comum a todos os municípios poderia 

evitar muitos problemas ambientais. 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

Compreender a exploração de areia nos municípios de São José dos Campos e Jacareí, 

situados na Sub-Região 1 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – SP. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 

 

a) Identificar as disparidades existentes entre os municípios de Jacareí e São José dos 

Campos, sobre a legislação minerária e sua gestão; 

b) Analisar a gestão minerária nos municípios de São José dos Campos e Jacareí; 

c) Compreender como a constituição da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte pode contribuir com a elaboração de uma política ambiental unitária para 

a região.  
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

O presente trabalho trata-se em analisar a correlação entre o processo de urbanização e 

a problemática da exploração de areia nos municípios de São José dos Campos e Jacareí. 

Para tanto, elencou-se o subitem: A Produção do Espaço no Contexto da Exploração 

de Areia, buscando relacionar o crescimento urbano à demanda de areia e consequentemente 

o aumento da sua exploração. 

Foi importante também analisar: Os Métodos de Exploração de Areia, para demonstrar 

a trajetória evolutiva já realizada nos municípios.  

Houve também a preocupação em se definir: Meio-Ambiente: Os Aspectos Legais da 

Extração de Areia, visando os mecanismos legais de regulação do uso e ocupação do solo nos 

municípios de São José dos Campos e Jacareí, bem como as legislações de diversas esferas 

que tratam do meio ambiente e da extração mineral, além de entender a importância da 

atuação da sociedade civil e organizada nesta temática. 

 

2.1 A Produção do Espaço no Contexto da Exploração de Areia 

 

Para uma melhor compreensão da problemática abordada no tocante à exploração de 

areia, o meio-ambiente e a gestão dos municípios, necessita-se primeiramente entender a 

concepção de espaço e espaço urbano. 

Nota-se que com o crescimento das cidades, o espaço urbano vem se transformando 

com a necessidade da população.  

O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria 

sociedade que lhe dá vida. O espaço, como uma realidade é uno e total. É por 

isso que a sociedade como um todo atribui, a cada um dos seus movimentos, 

um valor diferente a cada fração do território e que cada ponto do espaço é 

solidário aos demais, em todos os momentos. (SANTOS, 1985, p. 5). 

 

A extração de areia é decorrente disso, com a busca de materiais para a construção 

civil e com o crescimento urbano, e populacional, a demanda por este material cresce 

constantemente para suprir as necessidades do mundo moderno. 

Considerando a localização estratégica dos municípios estudados e o crescimento 

econômico e populacional dos municípios de Jacareí e São José dos Campos, nota-se a partir 

de então a importância de uma preocupação na dinâmica das cidades, seu crescimento urbano 

diante de seus conflitos ambientais. 
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Portanto, o espaço é caracterizado pelas construções físicas e pelas relações sociais 

que interagem e habitam-no. A sociedade produz o seu espaço. 

 

Desse modo, o espaço além de instância social, que tende a reproduzir-se, 

tem uma estrutura que corresponde a organização feita pelo homem. É uma 

instância, subordinada á lei da totalidade, que dispõe de certa autonomia e se 

manifesta por meio de leis específicas de sua evolução. Assim, o espaço 

organizado é também uma forma, resultado da interação de variáveis. O 

espaço social corresponde ao espaço humano, lugar de vida e trabalho, 

morada do homem, não possuindo definições fixas definitivas (SILVA, 2009 

p. 55). 

 

De acordo com Hough (1998), a forma urbana é resultado de um constante e dinâmico 

processo evolutivo, determinado tanto pelos processos naturais, quanto pelos humanos, com 

suas forças econômicas, políticas, demográficas e sociais.  

 

O espaço reproduz a totalidade através das transformações determinadas pela 

sociedade, modos de produção, distnhuição da população, entre outras 

necessidades, desempenham funções evolutivas na formação económica e 

social influencia na sua construção e também é influenciado nas demais 

estruturas de modo que toma um componente fundamental da totalidade 

social e de seus movimentos (SANTOS, 1979, p.10). 

 

Segundo Maricato (2008), a descentralização da indústria a partir do Sudeste, a 

expansão do agronegócio, da exploração de minérios e madeira tem propiciado mudanças 

regionais. A autora ainda relata que a partir dos anos de 1980 o rumo do crescimento urbano 

apresenta uma nova característica, pois as cidades de porte médio passam a crescer mais do 

que as metrópoles, que já não detêm as maiores taxas de crescimento urbano, mas suas 

periferias ainda crescem aceleradamente, enquanto os seus centros urbanos se esvaziam. 

Segundo o IPT (2015) nas últimas décadas a economia paulista sofreu um importante 

processo de interiorização que resultou novos polos de desenvolvimento regional, ocorrendo 

assim uma demanda crescente por insumos, principalmente por recursos minerais.            

O aumento da demanda de areia, material básico para a construção civil, nos 

municípios estudados se dá graças ao crescimento urbano e populacional ocorrido nas últimas 

décadas diante da industrialização na região. Tal demanda ocasiona cada vez mais conflitos 

sócio-econômicos-ambientais. 

Bitar (2000) enfatiza ainda que este tipo de atitude possa comprometer o uso futuro 

das águas e das terras agricultáveis que cedem seu espaço para as cavas geradas na exploração 

e, com isso, esse comportamento do setor requer atenção quanto ao ordenamento, 

planejamento e aprimoramento tecnológico da atividade de mineração. 
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Com isso, entende-se porque as minerações estão cada vez mais presentes e 

impactantes na paisagem urbana gerando conflitos não só por causa da expansão urbana, mas 

também das pressões sociais visando restrições destes processos que geram efeitos negativos 

causados ao meio ambiente.  

Clark (1982) relata que o mundo urbano havia mudado, de modo amplo e em ritmo 

mais acelerado do que se podia prever em décadas anteriores e, portanto, as bases do 

planejamento urbano e dos projetos urbanísticos teriam que ser revistas. 

Ainda cita que do ponto de vista urbanístico, as mudanças foram igualmente 

profundas, pois a miséria de maior parte da população e as gravíssimas condições sanitárias 

levaram a uma reflexão crítica e a um esforço de melhoria sanitária e de disciplinamento 

urbanístico, lentamente elaborado e mais lentamente ainda aplicado (CLARK, 1982). 

Um dos grandes problemas notados pela mineração é a depreciação de imóveis 

circunvizinhos as áreas exploradas, com isso, consequentemente, são baixos os valores venais 

e de mercado nas propriedades circunvizinhas e por causa da degradação visual, poucas 

pessoas desejam morar próximo ao local, assim facilita a existência de imóveis precários, ou 

até mesmo loteamentos irregulares ao redor das áreas de extração. 

A Região do Vale do Paraíba é uma área expressiva na atividade de mineração 

principalmente por causa das reservas de areia de importante utilização na construção civil.  

Porém, este território, também tem outros fatores importantes que competem com a 

mineração, tais como: a expansão urbana e industrial, o adensamento da ocupação agrícola e a 

demanda cada vez maior por recursos hídricos. Esta disputa dos recursos naturais e território 

conduzem à interposição de instrumentos de ordenamento territorial que possibilitem garantir 

os recursos naturais, as atividades de mineração e outras formas de uso do solo, sem que haja 

comprometimento da qualidade ambiental (INSTITUTO..., 2015). 

Lencioni (2004) enfatiza que se deve construir uma nova maneira de pensar que 

apreenda e atualize a interpretação dos processos socioespaciais especialmente enfatizando o 

processo de metropolização dos espaços. 

A dinâmica metropolitana não é mais exclusivamente das metrópoles ou da região 

metropolitana institucionalizada, isso impõe um novo modo de pensar e de regionalizar o 

espaço. 

Segundo Villaça (1998), o espaço e a organização política do espaço expressam 

relações sociais, mas ao mesmo tempo reagem sobre estas. 
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Diante disso, pode-se dizer que a sociedade tem que opinar em relação ao espaço em 

que vive, pois é esta sociedade que é a maior interessada e atingida nestes processos de 

intervenções. 

 

 

2.1.1 Demanda de areia  

 

 

No Brasil, 70% da areia são produzidas em leito de rios. No Estado de São Paulo, a 

relação é diferente, 45% da areia produzida são provenientes de várzeas, 35% de leito de rios, 

e o restante, de outras fontes (BRASIL; 2009). 

As principais empresas produtoras de areia no Brasil encontram-se na região sudeste 

do País, onde entre as dez primeiras empresas ranqueadas através de sua participação 

percentual no valor total da comercialização da produção mineral no estado, metade delas 

encontra-se no estado de São Paulo (BRASIL; 2010). 

Segundo Ribeiro (2010), São Paulo é o estado com maior produção, concentrando, em 

2013, 23% do total nacional, mesma porcentagem dos anos anteriores, porém menor do que a 

que detinha em 2006, que era de 27%.  

Neste cenário de intenso desenvolvimento ocorrem conflitos da mineração com outros 

usos do solo, associados à necessidade de preservação ambiental controlada por vários 

mecanismos legais, tais como a instituição de Unidades de Conservação Ambiental, demandas 

de recuperação ambiental além de proibições de outras naturezas.  

Na Região Metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo La Serna (2011), 

existem cerca de 35 e 30 pedreiras, respectivamente e dezenas de portos de areia, 

evidenciando a presença da mineração em áreas de grandes densidades urbanas. Lembra ainda 

que para amenizar esta problemática e conservar o meio ambiente, as restrições ambientais e 

os zoneamentos delimitaram os espaços e utilização das várzeas e leitos de rios. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2009), os principais locais de 

extração de areia no Estado de São Paulo são: a região do Vale Paraíba, os municípios de 

Sorocaba e Piracicaba e a região do Vale do Ribeira.  

O Vale do Paraíba se destaca como um dos principais polos de extração de areia, por 

sua grande capacidade de exploração, por abastecer não só a RMVPLN, mas também a RMSP 

tanto por sua proximidade e pela qualidade de sua jazida. 
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Bauermeister (1996), já no século passado, identificou que o Vale do Paraíba era 

responsável por mais da metade da produção de areia da época que abastecia a Região 

Metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, a Baixada Santista e a Bacia do Paraná, e 

concluiu que o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo deveria ainda, nas 

próximas décadas, continuar dependendo em mais de 50% da areia do Vale do Paraíba, e pelo 

levantamento deste trabalho nota-se que isso realmente vem acontecendo. 

Segundo os dados levantados pelo Ordenamento Territorial Geomineiro do Vale do 

Paraíba, a produção total destes quinze municípios estudados é de 15.300.000 toneladas/ano, 

onde o número total de habitantes destes municípios perfaz 1.897.176 pelos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014). 

O relatório do Ordenamento Territorial Geomineiro - OTGM do Vale do Paraíba 

estima que 10.361.213 toneladas/ano é exportada para a RMSP o que equivale a 68% da 

produção de areia destes municípios, sendo que apenas 27% da produção são utilizadas para 

consumo próprio e o restante é para o consumo de outros munícipios do Vale do Paraíba. 

A produção na região supre não só o abastecimento dos municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mas também de outras regiões 

metropolitanas do estado, principalmente a Região Metropolitana de São Paulo. 

A produção de areia é um setor da indústria da Construção Civil que gera muitos 

empregos graças à demanda deste material para suprir as necessidades do crescimento urbano 

atual. 

Pelo que se pode ver a produção deste bem mineral está cada vez mais próxima dos 

aglomerados urbanos, que são seus maiores consumidores. O motivo de estarem cada vez 

mais próximas é que o transporte responde por cerca de 2/3 do preço final dos produtos. 

(BRASIL, 2009). 

E, é isso que se nota hoje em dia, as minerações estão cada vez mais presentes e 

inseridas no contexto urbano, como é o caso da área estudada nesta dissertação. 

Além disso, pode ser que em certos locais possam não ter os recursos minerais 

suficientes para atender a demanda regional e obrigatoriamente tenham que transportar a areia 

de outras regiões, exemplo este ocorrido nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

O fato é que já na década de 1980, a Região Metropolitana de São Paulo importava a 

areia extraída no Vale do Paraíba para atender a sua demanda (SÃO PAULO, 2008). 
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Portanto, percebe-se que o processo de industrialização e urbanização não só da região 

do Vale do Paraíba, mas também da Região Metropolitana de São Paulo fez com que a 

mineração de areia no rio Paraíba do Sul crescesse rapidamente. 

O Vale do Paraíba conta com uma produção diversificada de minerais e rochas 

industriais, mas tem seu grande destaque para a mineração de areia, cuja produção, iniciada 

em meados do século passado, extrapola o abastecimento dos centros consumidores locais e 

vem contribuindo de forma vigorosa, sobretudo, para o suprimento da indústria da construção 

civil da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (INSTITUTO..., 2015). 

Segundo IPT (2015), os 15 municípios levantados em 2013 pelo Ordenamento 

Territorial Geomineiro no Vale do Paraíba (Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, 

Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, São 

José dos Campos, Taubaté e Tremembé) tem uma produção estimada anual de 15,3 milhões 

de toneladas/ano com uma população (INSTITUTO, 2014) de 1.897.176.  O relatório ainda 

traz as informações sobre a importação e exportação de areia, terminologia esta adotada no 

próprio relatório do IPT (2015), mostrando a relação produção X consumo do mineral. 

Sobre os municípios estudados, através do Ordenamento Territorial Geomineiro no 

Vale do Paraíba, verificou-se que: 

 Jacareí produz anualmente 3.420.000 toneladas de areia e com sua população de 

224.826 habitantes (INSTITUTO, 2014) consome 494.617 toneladas/ano da areia 

produzida em suas terras, portanto a população consome em torno de 14% do que 

produz. O restante exporta para outros municípios e regiões do estado de São Paulo; 

 São José dos Campos não produz areia, mas com sua população de 681.086 habitantes 

(INSTITUTO, 2014) consome 1.498.389 toneladas/ano devendo assim importar toda 

esta quantidade de outros municípios que produzem areia em suas terras. 

Portanto, identifica-se a disparidade que ocorre na produção e consumo de areia entre 

Jacareí e São José dos Campos, mostrando que São José dos Campos é o município de maior 

população do Vale do Paraíba, com o Produto Interno Bruto - PIB de R$ 22.018.043, 

correspondendo a 76,04% da Sub-Região 1, levantamento no ano de 2009, segundo 

EMPLASA (2012). São José dos Campos é o município que mais consome areia, porém não a 

produz, necessitando assim de importar toda a areia para o seu consumo. 

No entanto, Jacareí, que tem a maior produção de areia da RMVPLN, sua população 

consome aproximadamente 14% do que produz, portanto, produz mais areia do que consome 

e grande parte deste mineral produzido é exportado, às vezes para municípios vizinhos, mas 
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em grande parte esta areia produzida na RMVPLN vai atender a demanda de outras regiões 

metropolitanas. Segundo EMPLASA (2012) o PIB de Jacareí totalizou em 2009 R$4.832.375, 

correspondendo 16,03% da Sub-Região 1. 

2.2 Os Métodos de Exploração de Areia  

 

 

A areia é um material de origem mineral em formato de grãos de composição 

silicática, possuindo diversas granulometrias que tem grande importância nas características 

dos materiais que a utilizam como componente. 

O termo areia industrial é utilizada para designar areias com elevado teor de sílica, 

seus principais usos são nas indústrias cerâmicas, de refratários e cimento; na indústria 

química, na produção de ácidos e fertilizantes, entre outros (INSTITUTO..., 2015). 

Bueno (2010) afirma que a mineração de areia pode estar relacionada a cinco 

ambientes geológicos conforme Figura 1 e descrito abaixo: 

 leitos de rios; 

 planícies e terraços aluviais de fundos de vale; 

 planícies costeiras; 

 coberturas de morros com formações sedimentares arenosos; 

 coberturas de morros de rochas cristalinas quartzosas. 

 

Figura 1: Ambientes geológicos propícios à extração de areia. 
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Fonte: Bueno (2010). 

 

Os agregados, principalmente a areia e a brita, são essenciais para atender demandas 

significativas da sociedade moderna, especialmente na construção civil. 

A areia é muito utilizada como agregado miúdo principalmente na execução de: 

 Concretos e Argamassa; 

 Pavimentação e Revestimentos; 

 Tijolos refratários; 

 Fabricação de vidros. 

Segundo a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção - ANEPAC (2011), o uso da areia para construção divide-se em subsetores de 

revenda, concreto pré-misturado, fabricação de pré-moldados de concreto, argamassa, 

concreto asfáltico e material para compor a base/sub-base de rodovias. O consumo de areia é 

dividido em 35% para argamassa, 20% concreteiras, 15% construtoras, 10% pré-fabricados, 

10% revendedores/lojas, 5% pavimentadoras/usinas de asfalto, 3% órgãos públicos e 2% 

outros. 

O tipo de exploração de areia vai depender do conjunto de operações, sempre com o 

objetivo de aproveitar o máximo da jazida, desde sua extração até seu beneficiamento. 

A extração varia também de acordo com as características da região, das formações 

geológicas, seu relevo e de sua dimensão. 

A mineração de areia é responsável por 90% da produção brasileira no Estado de São 

Paulo, sendo 45% proveniente de várzeas e 35% de leitos de rios e o restante de outras fontes 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (BRASIL, 2010a). 

A extração de areia pode ser feita geralmente em três formas distintas, dependendo 

apenas das características físicas do local de extração, variando entre: leito de rio, cava 

submersa e cava seca.  

 

 

2.2.1 Em leito do rio 

 

 

Para extrair areia do leito do rio, a extração deve ser feita através de bombas de sucção 

conforme Figura 2, instaladas sobre barcaças flutuantes que dragam o sedimento desagregado 
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sem a necessidade de desmonte. Este tipo de extração é feita em rios com profundidades não 

muito elevadas. 

Através deste método é possível extrair uma areia naturalmente selecionada de acordo 

com a sua granulometria, mas esta técnica pode causar sérios danos ao rio e suas margens. 

 

Figura 2: Extração de areia ilegal em leito de rio no município de Caçapava. 

 

Fonte: São Paulo (2008). 

 

Segundo Relatório do Ministério Público de São Paulo (SÃO PAULO, 2008), a 

extração mineral começou a se intensificar na Região do Vale do Paraíba durante a década de 

1950 quando a extração era feita nos bancos de areia no leito do rio Paraíba do Sul, iniciando-

se no município de Jacareí. 

Sua extração era feita com equipamentos manuais, por pequenas empresas, estas sendo 

muitas vezes de familiares locais. Este método de exploração inicial causou modificação no 

curso do Rio Paraíba do Sul danificando suas margens 
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2.2.2 Em cava submersa 

 

 

Figura 3: Lavra por dragagem em leito de rio ou cava submersa. 

 
Fonte: Almeida (2002). 

 

  Segundo Almeida (2002) a extração por cava submersa ocorre de maneira similar à 

extração feita em leito de rio, só que este tipo de extração inicia-se pela superfície do terreno e 

com o andamento da exploração a extração torna-se submersa, conforme demonstrado na 

Figura 3, pois avança abaixo da zona já extraída dando origem a uma cava inundada. Este é o 

método mais utilizado em toda a bacia do Rio Paraíba do Sul. 

A extração é feita na base e nas paredes laterais da cava preenchida com água e uma 

draga instalada sobre um barco e equipada com bombas centrífugas faz a retirada deste 

material (ALMEIDA, 2002). 

  A dragagem hidráulica em leitos submersos (Figura 3) trata-se da extração de um 

material que é retirado sob um leito de água, este material encontra-se em camadas de 

sedimentos arenosos no fundo dos rios, lagoas, represas, cavas submersas, etc.  

  Trata-se de um sistema de bombeamento que promove a sucção da polpa formada a 

partir da superfície de ataque do leito submerso. 
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  Nota-se que este método apresenta uma grande versatilidade, pois a draga pode se 

movimentar em áreas e sentidos diferentes, apresentando alta produtividade e baixos custos 

operacionais, já como desvantagem necessidade de água para propiciar a extração, bem como 

a alta diluição da polpa e a baixa seletividade na lavra. 

Este método de exploração de areia é identificado na década de 1970 na região do 

Vale do Paraíba, contando com cerca de 70 empreendimentos nos municípios de Jacareí, São 

José dos Campos e Caçapava, já sendo introduzida no município de Taubaté. 

A década de 1980 é caracterizada pela expansão da extração de areia em cava 

submersa e neste período já havia 90 empreendimentos minerários na região.  

 

2.2.3 Em cava seca (desmonte hidráulico) 

 

Figura 4: Lavra por desmonte hidráulico em cava seca ou encostas de morro. 

 
Fonte: Almeida (2002). 

 

A operação se inicia com o decapeamento do solo, que se trata da fase de limpeza da 

área, onde se pode aproveitar o solo residual para construção de acessos. Esses cortes de solo 

normalmente são feitos sem projeto prévio, o que pode interferir nas drenagens, na falta de 

solo para a recomposição da vegetação ou na disposição temporária destes solos. 

Segundo Almeida (2002) este método é utilizado para extração de areia localizada em 

encostas ou terraços fluviais elevados. Faz-se uso de jatos de água de alta pressão sobre a base 

do talude, promovendo a desagregação dos sedimentos, formando a polpa, Dessa forma, o 
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material desmorona de forma controlada, sendo carreado em forma de polpa, com o auxílio da 

gravidade até a bacia de acumulação. 

A retirada do minério é realizada pela ação de uma draga de sucção, que fixada em um 

ponto pré-determinado, transfere a polpa, composta por água, areia e finos, para posterior 

tratamento. (Figura 4). 

As principais vantagens deste método de extração são sua alta produção e baixo custo, 

suas desvantagens é a necessidade de água para a extração e estar limitada a depósitos 

inconsolidados que se desagregam hidraulicamente. 

Analisando sua importância na utilização para o desenvolvimento da construção civil 

em relação ao crescimento urbano, preocupa-se então com a intensificação de seu uso com o 

passar dos anos, lembrando que a areia não é um bem mineral renovável, podendo então se 

esgotar por meio de seu uso inconsequente e, com explorações que muitas vezes ocorrem de 

maneira imprudente e ilegal. 

Estamos presenciando o esgotamento de recursos não-renováveis, para os 

quais, não há substitutos (água, solo, talvez alguns minerais) ou são tão 

custosos (em termos puramente econômicos ou em termos de poluição ou de 

alguma outra consideração) que nosso padrão de vida, para não falar a nossa 

própria existência, são ameaçados (HOGAN, 2007, p.38).  

 

A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é um exemplo bastante conhecido de 

escassez de areia, pois há décadas necessita que a areia seja trazida de regiões vizinhas, para 

suprir sua demanda e, isso gera custos de transporte adicionais embutidos no preço do 

produto. Outra preocupação seria a ocorrência da mesma problemática da RMSP se 

estabelecer na RMVPLN, no sentido da não possibilidade e/ou da falta de continuidade da 

exploração do minério, por isso este trabalho se reafirma com a importância de se discutir a 

gestão minerária para os dois municípios e como um todo para a RMVPLN. 

 

 

2.3 O Meio Ambiente e Os Aspectos Legais da Extração de Areia em Jacareí e São José 

dos Campos 

 

 

A exploração de areia está diretamente ligada ao meio ambiente, pois tal bem mineral 

é extraído da natureza. 

Por ser uma atividade que promove degradação ambiental, necessita de legislações que 

definam parâmetros a serem adotados pela mineração, cuidados e planejamentos, planos de 
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recuperação destas áreas exploradas, além de delimitações de zonas de mineração para 

garantir uma minimização deste impacto gerado. 

Os empreendimentos minerários devem explorar os recursos naturais de forma 

consciente, onde aproveite o máximo da exploração, sem gerar desperdícios e tentar sempre 

minimizar os impactos que causam ao meio ambiente.  

Um dos conceitos mais importantes para o entendimento desta pesquisa é o conceito 

de degradação. Este é gerado através dos efeitos negativos decorrentes das ações 

(intervenções) humanas na natureza, mas além destas há também os fenômenos, processos 

naturais que alteram a paisagem. 

De acordo com Bitar (1997) a degradação de uma área ocorre com a destruição da 

vegetação nativa e da fauna, sendo removidas ou expulsas. Lembra ainda que inúmeras cavas 

tem sido geradas e diante do seu abandono geralmente são criadas lagoas, decorrente das 

águas das chuvas e dos mananciais, que não tem função urbana e estão sujeitas à degradação 

ambiental. 

Portanto, nota-se que a degradação ambiental ocorre quando há perda das 

características físicas, químicas e biológicas, tanto da produtividade, quanto da qualidade 

ambiental. 

Sobre a degradação na exploração mineral, é decorrente quando a exploração é 

exercida sem técnicas adequadas, e isso tem provocado grandes consequências e prejuízo ao 

meio ambiente, como por exemplo:  

 Desmatamento da área a ser explorada; 

 Alteração do curso e assoreamento dos rios e córregos; 

 Entulhamentos e inundações in loco e nos seus arredores; 

 Poluição visual; 

 Erosão e escorregamentos das margens; 

 Remodelação da topografia natural; 

 Instabilização de taludes; 

 Poluição do ar e sonora no local e entorno; 

 Degradação da fauna e flora; 

 Problemas à paisagem; 

 Ameaça às edificações. 

A mineração pode gerar também remoção do solo superficial, geração de pilhas de 

material estéril agressivo ao meio ambiente, alteração do “ph” das águas, contaminação dos 
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cursos d'água e do lençol freático por resíduos provenientes dos processos de lavra e 

beneficiamento de minério, destruição de habitat da fauna nativa, poluição do ar, etc.  

Ibrahim (1996) relata que os efeitos da degradação ambiental de áreas mineradas 

podem ser caracterizados em:  

 Físicos: causando a compactação dos solos e deslizamentos das encostas; 

 Topográficos: apresentando diferentes tipos de relevos, com encostas, morrotes, 

depressões e instabilidades de taludes; 

 Químicos: promovendo a contaminação do solo, água e ar; 

 Biológicos: contribuindo com o desaparecimento da fauna e da flora. 

A degradação ocorre geralmente pela utilização de máquinas e métodos muitas vezes 

antigos com tecnologia ultrapassada, causando ainda mais estragos ao local explorado. 

Além disso, a exploração acontece muitas vezes em áreas irregulares, não licenciadas, 

ou até mesmo em áreas de preservação permanente e, depois de exploradas, as áreas, na sua 

grande maioria, não são recuperadas e nem há um cuidado num processo de mitigação da 

degradação ocorrida no local. 

Após a extração de todo o mineral possível, geralmente abandonam a lavra, tornando o 

local propício para doenças graves, por abrigar consideráveis volumes de água parada e se 

tornando muitas vezes local de descartes de materiais e/ou local de construções precárias e 

irregulares. 

Estas alterações no ambiente afetam os diferentes tipos de uso do solo gerando muitas 

vezes situações de risco tanto para o local explorado, quanto para a sua circunvizinhança. 

Como, cada vez mais, está difícil encontrar áreas para habitações de baixa renda e para 

disposição do lixo, as áreas degradadas abandonadas são um grande atrativo para esses usos 

irregulares. 

 

O conceito de recuperação visa dar um novo uso às áreas degradadas de acordo com 

um plano já pré-estabelecido para o solo, buscando manter um ambiente estável e agradável.  

Outro fator relevante para amenizar a problemática das explorações é a preocupação 

que se deve ter com o uso futuro destas áreas exploradas e degradadas.  

De acordo com Rondino (2005), a recuperação de áreas degradadas significa que o 

sítio degradado será retornado a uma forma e utilização de acordo com um plano 

preestabelecido para o uso do solo. 
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A recuperação de uma área implica que uma condição estável será obtida em 

conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhança e também 

que o sítio degradado terá condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, 

desenvolvendo um novo solo e uma nova paisagem.  

A Constituição Federal estabelece-se 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”. (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, o Decreto nº 97.632 prevê a elaboração do Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas - PRAD, sendo este um instrumento técnico-gerencial e legal que 

estabelece um conjunto de procedimentos técnicos necessários ao controle da degradação e à 

reabilitação de uma área específica que foi objeto de exploração, no momento do fechamento 

da mina (BRASIL, 1989). 

Geralmente as medidas de recuperação em áreas degradadas se dão pelas condições 

dos locais e também pelo tipo de exploração que ocorreu no lugar. As propostas de medidas 

de recuperação têm sempre o objetivo principal de reduzir os impactos gerados pela 

exploração. 

E, com isso, os empreendedores devem apresentar os Planos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRADS) que visam definir medidas mitigadoras para os impactos e fazer com o 

proprietário do empreendimento ou empresa defina um uso futuro para quando houver o 

esgotamento da jazida ou atingir a sua cota máxima de extração. 

O local explorado deve ter uma proposta de uso, pós-mineração, prevista antes do 

esgotamento da extração, ou até mesmo antes do seu início, através de um relatório que 

identifica a historicidade do local e especifica o meio de extração, o material extraído, a fauna 

e a flora local, o entorno, o levantamento do terreno, entre outras informações. Geralmente os 

usos variam entre: lazer, recreação e esportes. 

 

O PRAD está sujeito à aprovação do Poder Público e deve levar em conta as 

particularidades do ambiente no qual o empreendimento de mineração se 

insere e deve considerar a solução técnica mais adequada para a 

minimização dos passivos ambientais, deixados pela atividade de mineração 

(INSTITUTO..,2015, p. 178). 

 

O plano estabelece a relação do empreendedor com o organismo licenciador, dos 

instrumentos de controle a serem utilizados, para a outorga da licença ambiental em primeiro 

momento, mas somente consolidada com a execução das obras e serviços com base no plano 

de recuperação (PRAD). 
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Os usos futuros para a área explorada devem garantir a proteção ambiental, devem ser 

compatíveis com as demais aptidões e restrições locais quanto ao uso do solo e, acima de 

tudo, trazer benefícios à comunidade (INSTITUTO..., 2015). 

Segundo Rondino (2005) dentre os usos para as áreas exploradas, a redestinação da 

área como parques em áreas urbanas, ajuda na qualidade de vida da população e faz com que 

aumente a área verde por habitante, o que ajuda na melhoria das cidades e principalmente nos 

grandes centros urbanos. 

A mineração e o desenvolvimento participam diretamente na transformação do uso e 

ocupação do solo, devendo, por questões econômicas, estar relacionadas dentro das políticas 

de planejamento e nos planos de recuperação IPT (2015). 

Portanto, através do planejamento urbano, é possível visar um melhor 

desenvolvimento e integração tanto no âmbito socioeconômico, quanto ambiental para 

minimizar estes impactos e melhorar as condições de vida da população local. 

Fantin (2005) relata que a implementação da política nacional do meio ambiente 

trouxe vários instrumentos aptos para regular a mineração de areia, dentre eles o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras. Enfatiza que este foi o inicio da busca do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Os compromissos de recuperação ambiental devem estar inseridos no planejamento 

municipal de modo a se proporem ações conjuntas para adequação, reabilitação e uso futuro 

das áreas (INSTITUTO..., 2015). 

Um dos principais objetivos dos PRADs é a conservação do meio ambiente e  

mitigação do impacto gerado pela exploração mineral. 

Outro meio, talvez um dos mais importantes de se amenizar esta problematica é 

através da conscietização da população, por meio da educação ambiental para todas as 

gerações, pois sabendo utilizar os recursos naturais de maneira correta, sem desperdícios, e 

utilizando novas alternativas de materiais ecologicamente corretos, pode-se então diminuir o 

impacto que estas explorações geram no meio ambiente e garantir que estes recursos minerais 

não se esgotem tão facilmente. 

 

O sucesso de toda e qualquer alternativa para a harmonização da mineração 

com as políticas públicas de desenvolvimento dependerá da capacidade 

permanente de diálogo, compartilhamento de informações e construção de 

conhecimento conjunto entre Estado, Municípios, Iniciativa Privada, 

Sociedade Civil e Ministério Público (CONSELHO..., 2014). 
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Além deste diálogo em conjunto entre Estado, Municípios, Iniciativa Privada, 

Sociedade Civil e Ministério Público, deve-se atentar as legislações vigentes no tocante à 

temática da exploração mineral nos municípios estudados. 

A mineração de modo geral está submetida a um conjunto de regulamentações 

federais, estaduais e municipais com atribuições em relação à atividade e ao meio ambiente 

(RIBEIRO, 2010). 

Analisando as informações obtidas, nota-se que os municípios estudados dispõem de 

vários instrumentos legais de planejamento e gestão em decorrência da Constituição Federal e 

das leis Estaduais e Municipais, conforme Apêndice A. 

 

A importância da extração minerária para o desenvolvimento econômico do 

município, em especial a extração de areia como matéria prima básica para a 

urbanização dos municípios, faz-se necessário estabelecer uma política 

minerária de caráter regional que comtemple a identificação do potencial 

minerário dos municípios, sua compatibilização em relação as demais 

atividades urbanas e rurais, objetivando estabelecer um Zoneamento Mineral 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 

 No intuito de compreender a gestão minerária, se fez necessário pesquisar a 

periodização da mineração de areia em Jacareí e São José dos Campos, assim como suas 

legislações municipais, para entender sua disparidade e identificar a problemática envolvida 

no caso destes dois municípios que estão contidos numa mesma Região Metropolitana. 

 

2.3.1. A mineração de areia em Jacareí 

 

A exploração de areia no Vale do Paraíba teve seu inicio no município de Jacareí no 

final da década de 1940, graças às características da várzea do rio Paraíba do Sul (JACAREÍ, 

2015). 

A extração de areia se tornou muito importante na região por conta do aumento da 

urbanização demandando assim mais matéria-prima para a construção civil, mas também 

grande parte desta demanda de areia se deu por conta do declínio da exploração nos rios Tietê 

e Pinheiros na cidade de São Paulo. 

Outro fator relevante para este aumento de extração é sua localização privilegiada que 

facilita muito o transporte do material, por estar próxima a Região Metropolitana de São 

Paulo e também por estar na rodovia Presidente Dutra que faz a ligação entre os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro (SÃO PAULO, 2008). 
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Segundo relatório do Ministério Público de São Paulo (SÃO PAULO, 2008), a 

extração mineral começou a se intensificar na região durante a década de 1950 quando a 

extração ainda era feita nos bancos de areia no leito do rio Paraíba do Sul, iniciando-se no 

município de Jacareí. 

Sua extração era feita com equipamentos manuais, por pequenas empresas, estas sendo 

muitas vezes de familiares locais. 

Jacareí passou a ser pioneira na extração de areia por sua localização e por ter uma 

grande jazida de boa qualidade e por estar perto do seu mercado consumidor Fantin (2005). 

Já com o crescimento da demanda por agregados para a construção civil, a exploração 

de areia no Vale do Paraíba teve consequentemente seu crescimento para atender não só o 

mercado regional, mas sim o da Grande São Paulo.  

Sobre a legislação no âmbito minerário-ambiental em Jacareí identificam-se alguns 

artigos muito relevantes para o entendimento da gestão minerária no município. 

Um dos primeiros documentos a tratar sobre a mineração no município de Jacareí é a 

Lei n° 2811 de 01 de Novembro de 1990, (ANEXO A), que dispõe sobre a exploração de 

minerais definidos pela Legislação Federal como integrantes da Classe II (JACAREÍ 1990). 

Nesta lei ainda foram definidos os procedimentos e os documentos necessários por 

parte do minerador para o direito de exploração e aprovação do projeto de implantação, 

instalação, funcionamento do empreendimento e o projeto de recuperação das áreas da 

atividade de mineração no município. Para poder extrair areia no município, o empreendedor 

segundo a Lei n. 2811/90 deve apresentar toda documentação que é exigida e necessita estar 

em dia com o alvará de Funcionamento e cumprir o PRAD definido para a área explorada 

(JACAREÍ, 1990). 

A fiscalização é feita pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 

CETESB e pela prefeitura, visto que a segunda é a maior interessada em controlar esta 

atividade. 

Ainda estabelece as áreas proibitivas à extração mineral, entre elas áreas de mata 

natural, várzeas dos rios Parateí, Comprido, Jaguari e a menos de 50 metros da margem do rio 

Paraíba do Sul e áreas a menos de 100 metros da divisa do município.  

E atribui ao empreendedor a responsabilidade de indenizar o município por danos ao 

meio ambiente, oriundos da exploração dos recursos naturais. 

Para o caso de mineradores em atividade antes da publicação desta lei, o artigo 23 

garante a permanência de suas atividades contanto que tenham aprovação de Estudo de 
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Impacto Ambiental - EIA/Relatório de Impacto Ambiental - RIMA e Plano de Recuperação 

junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Em 2003 foi instituído pela lei complementar n° 49, de 12 de Dezembro de 2003, o 

Plano Diretor do Município de Jacareí. Nele é estabelecido o macrozoneamento de seu 

território em cinco Macrozonas, que tem como objetivo principal o ordenamento territorial do 

município de forma a permitir a identificação e exploração dos seus potenciais; a preservação 

do patrimônio natural, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a contenção do 

espraiamento da área urbana; a minimização dos custos de implantação e manutenção da 

infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais (JACAREÍ, 2003).  

Em 2005 a Lei n°4.847 de 07 de janeiro, sobre o Uso, Ocupação e Urbanização do 

Solo faz algumas conclusões sobre a Macrozona de Mineração determinada em 2004 

(JACAREÍ, 2004).  

 Segundo Ribeiro (2010), a mineração de areia por “cavas” não é tratada 

especifícamente, assim como não restringe suas especificações e a forma esperada de sua 

exploração. 

O macrozoneamento, divide o território do município de Jacareí em 5 (cinco) 

Macrozonas: 

 I - Macrozona de Destinação Urbana;  

II - Macrozona de Destinação Industrial; 

III - Macrozona de Destinação Rural;  

IV - Macrozona de Interesse Ambiental; 

V - Macrozona de Mineração. 

  A Macrozona de Mineração, por meio de diretrizes aponta a delimitação da área 

destinada à extração e eventuais planos de recuperação. 
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Figura 5: Mapa das Macrozonas do município de Jacareí. 

 
Fonte: Legislação Online, 2014.
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A Macrozona de Mineração (MM), identificada na Figura 5 na cor amarela, é 

destinada para o funcionamento de atividades minerárias, sendo a sua representação 

cartográfica contida no plano diretor.  

Destina-se ao exercício das atividades de extração mineral, especialmente areia, com 

os seguintes objetivos:  

I - conservar o ambiente das várzeas e das áreas urbanizadas; 

II - manter a disponibilidade e a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul; 

III - preservar a flora e fauna; 

IV - promover o desenvolvimento socioeconômico associado à preservação 

ambiental. 

A Figura 6 mostra dentro da Macrozona de Mineração do município de Jacareí, a 

divisão das zonas propostas, como por exemplo, a própria zona de mineração, a zona de 

recuperação, a zona de conservação e a zona de proteção. 

Visualiza-se que ao longo do leito do rio, existe uma margem que é determinada 

como zona de proteção do Rio Paraíba do Sul. 

Pela Figura 6 ainda é possível identificar que existem algumas áreas destinadas à 

mineração, outras poucas para recuperação e nota-se que grande parte da área é destinada à 

zona de conservação.  

 

Figura 6: Zoneamento ambiental para mineração de areia em Jacareí 

 
Fonte: Bueno (2010). 
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O artigo nº21 da Macrozona de Mineração, da Lei Complementar nº 49 de 12 de 

dezembro de 2003 (ANEXO B) que Institui o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 

Município de Jacareí, (nos termos do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257, de 10 de 

julho de 2001) define as diretrizes que as atividades minerárias devem seguir, tais como: I - 

respeito à Área de Preservação Permanente correspondente: a) à faixa de 100 m (cem metros) 

ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul; b) às áreas cobertas por vegetação nativa ou 

não, as remanescentes associadas aos meandros do Rio, abandonados ou preservados; II - 

atendimento às normas aplicáveis; III - aprovação prévia de relatórios ambientais, elaborados 

conforme diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes, nas esferas de atribuições 

federal, estadual e municipal.  

Portanto, as atividades minerárias são proibidas, conforme inciso I do artigo nª 21, na 

faixa de 100 metros ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul, em áreas cobertas por 

vegetação nativa ou não e áreas remanescentes associadas aos meandros do rio Paraíba do 

Sul.  

Com isso, nota-se uma diferença entre a Lei n° 2811 de 01 de Novembro de 1990, que 

permitia a extração de areia considerando 50 m (cinquenta metros) da margem do rio Paraíba 

do Sul, sendo esta pioneira na abordagem do assunto e, o artigo nº21 da Macrozona de 

Mineração da Lei Complementar nº 49 de 12 de dezembro de 2003 sendo, portanto, mais 

atual, mostrando então a evolução nos estudos e na definição das áreas do município, 

definindo assim uma faixa de 100 m (cem metros) de Áreas de Preservação Permanente - 

APP ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul. 

O artigo exige ainda a aprovação de relatórios ambientais por órgãos competentes, 

previamente à exploração mineral.  

Para os mineradores que tiverem lavras em funcionamento fora da Macrozona de 

Mineração, o artigo nº 147 permite que as mesmas continuem em funcionamento desde que a 

licença expedida pelo município tenha sido anterior a data de publicação desta lei 

complementar.  

O parágrafo único deste artigo permite ainda que as licenças sejam renovadas até a 

exaustão do minério, desde que não haja ampliação das áreas de lavra.  

O artigo nº 148 permite a extração do minério apenas pelo processo de cava e o artigo 

nº 149 e seu parágrafo único obrigam o minerador a recuperar o meio ambiente degradado, 

devolvendo-o a sociedade com alguma forma de utilização possível. 



40 

 

 

De acordo com o Plano Diretor de Jacareí, ficou definido que as explorações só 

teriam continuidade para os empreendimentos que já havia licenças aprovadas e para os tais 

não seriam aceitas renovações. 

O macrozoneamento do município definiu ainda a proibição da exploração de areia ao 

sul da Rodovia Presidente Dutra, região esta com potencial já praticamente esgotado pelas 

atividades em andamento. 

Esta foi uma tentativa da prefeitura de Jacareí de restringir a área destinada à 

exploração, tentando limitar esta atividade. 

 

 

2.3.2 A mineração de areia em São José dos Campos 

 

 

Sobre a legislação no âmbito minerário-ambiental em São José dos Campos 

identificam-se algumas leis muito relevantes para o entendimento da cronologia da gestão 

minerária no município. 

Na década de 1960 a extração de areia do leito do Rio Paraíba do Sul começou a se 

tornar uma extração mecanizada, adentrando-se ao município de São José dos Campos e 

Caçapava (SÃO PAULO, 2008). 

A intensificação da exploração dessas jazidas na região ocorreu no final da década de 

1960 e início dos anos 70, com o crescimento da construção civil. Portanto, em São José dos 

Campos a mineração foi iniciada em 1960 e já, por volta de 1970, grande parte dos seus 

empreendimentos minerários já se encontravam em situação irregular diante do novo código 

de mineração que trazia como dever do minerador responder pelos danos causados ao meio 

ambiente e população (FANTIN, 2005). 

No final da década de 1970 a extração de areia já se encontrava com cerca de 70 

empreendimentos nos municípios de Jacareí, São José dos Campos e Caçapava e, então se 

iniciava a extração por cavas submersas, já sendo introduzida no município de Taubaté. 

A partir de 1976 a atividade de mineração, por se tratar de uma atividade de grande 

potencial de degradação ambiental, passou a ser submetida ao licenciamento ambiental pela 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento (SÃO PAULO, 2008). 

A década de 1980 é caracterizada pela expansão da extração de areia em cava 

submersa e neste período já havia 90 empreendimentos minerários na região.  
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Em 1986, a Resolução nº 01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

definiu a necessidade de vincular o licenciamento ambiental de todos os empreendimentos 

geradores de impactos ambientais à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA.  

As Leis nº. 3.666 e 3.667 de 1989 normatizaram as atividades minerárias classe 2 

referente aos minerais utilizados na construção civil, como a areia e brita, e também 

proibiram a exploração de areia no perímetro urbano. 

A lei no. 3.666/89 dispõe sobre a exploração de minerais em leitos de rios. Estabelece 

as diretrizes sobre a exploração de minerais (areia e argila) em leitos de rios no município de 

São José dos Campos, assim como as multas e sanções no caso de descumprimento dessa lei. 

A referida legislação estabelece ainda normas ambientais e urbanísticas para 

exploração desses minerais, objetivando exercer maior controle sobre as mesmas. 

 

Com a promulgação da lei municipal nº 3.666/89 que procurou disciplinar a 

exploração dos minerais classe 2 no município, o Poder Público passou a 

exercer um controle mais efetivo sobre as extratoras de areia, fato que 

alterou de forma positiva o quadro de degradação ambiental que vinha 

ocorrendo no município de São José dos Campos. Entretanto este processo 

de degradação ainda encontra-se presente, em decorrência da falta de 

conscientização dos agentes privados e do reduzido número do quadro de 

pessoal fiscalizatório dos órgãos públicos responsáveis pelo controle 

ambiental (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 

 

Os artigos 1° a 14 definem os documentos e procedimentos necessários para a 

regularização da atividade de mineração como: licenciamento municipal, projeto de extração, 

assim como os planos de exploração, operação e recuperação do entorno realizado pelo 

minerador, EIA/RIMA, licença de instalação e parecer do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica - DAEE.  

O § 1° do Artigo 1° especifica as áreas de trecho de rio onde a mineração é proibida, 

como por exemplo, perímetro urbano, vegetação ciliar expressiva e pertençam a Áreas de 

Proteção dos Mananciais ou de Proteção Ambiental. 

O artigo nº 15 responsabiliza o minerador pela indenização por eventuais danos 

causados ao meio-ambiente e patrimônio público que estiverem nas áreas de extração 

mineral. 

Com a mesma data da lei anterior, a prefeitura de São José dos Campos promulgou a 

Lei Municipal n° 3.667, que dispõe sobre a exploração de minerais pelo processo de cava no 

território do município (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989).  

O artigo 2° proíbe a extração: no perímetro urbano, em áreas de preservação 

permanente marginal a rios, em áreas alagadas e frequentemente inundadas, sem que haja 
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obra para evitá-las por parte do interessado, em área em que o Estado tenha planos de 

aproveitamento hidro agrícola e em áreas de Proteção Ambiental. 

O método de extração é definido pela lei no. 3.337/89 que estabelece o processo de 

extração por cava no município. 

E em 1989, o Decreto Federal 97.632, estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação 

do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para as minerações, que será abordado 

no capítulo 2.7 desta pesquisa (BRASIL, 1989). 

Segundo relatório do MP/SP (SÃO PAULO, 2008), na década de 1990, a extração de 

areia por cava submersa passa a ser predominante, com aproximadamente 90% dos 

empreendimentos da região utilizando este método, e já abrangia as cidades de Tremembé e 

Pindamonhangaba, contendo mais de 120 empreendimentos situados em toda a região do 

Vale do Paraíba.  

A Lei Orgânica
2
 municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990, aborda questões 

gerais a respeito da atividade minerária no município. 

Em seus artigos nº22 e nº230 estabelece a responsabilidade ao Município em parceira 

com a União e/ou com Estado de registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito 

de pesquisa e exploração dos recursos minerais e hídricos. 

O artigo nº234 obriga o minerador a recuperar as áreas degradadas por suas atividades 

de acordo com solução técnica aprovado por órgãos competentes, suscetível a sanções 

administrativa quando necessário. 

 

Com as restrições do artigo 258 da Lei Orgânica do Município que proíbe a 

extração de areia na várzea do Rio Paraíba dentro dos limites do perímetro 

urbano e a promulgação da já citada Lei 3.666/89, a extração por método de 

cava ficou inviabilizada nas várzeas do Rio Paraíba, ficando restrita a 

extração no leito do referido rio. Essas legislações modificaram de forma 

positiva o quadro de excessiva degradação ambiental que vinha ocorrendo 

nos últimos anos em São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1994). 

 

O artigo nº259 define que as áreas de várzea serão destinadas apenas para a 

agricultura, evitando a especulação imobiliária, a construção de indústria e os loteamentos. 

                                                 

 

2
 A Lei Orgânica age como uma Constituição Municipal, sendo considerada a lei mais importante que rege os 

municípios e o Distrito Federal. Cada município brasileiro pode determinar as suas próprias leis orgânicas, 

contanto que estas não infrinjam a constituição e as leis federais e estaduais. 
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Portanto, a partir da Lei Orgânica de 1990, a extração de areia passa a ser proibida, 

sendo os terrenos de várzeas do rio destinado exclusivamente à agricultura e à pecuária, como 

relatado nos arts. 258 e 259. 

De 1990 a 1992 ocorreu então, após a legislação estabelecida pelo município, o 

funcionamento irregular da atividade de extração e sem muitas vezes sem a recuperação da 

área degradada. 

A lei 3.974/91 no seu artigo 1º. define a suspensão, em todo o território do Município, 

por 30 dias, todo e qualquer tipo de extração de areia em rios ou cursos d’água. Relata que o 

artigo não se aplica aos extratores de areia que estiverem operando de acordo com a 

legislação vigente. 

Quanto às partes interessadas, estas deverão encontrar e aplicar soluções para os 

problemas decorrentes da extração de areia no prazo estabelecido no artigo anterior. 

Em 1993 a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente reuniu os 

mineradores e estabeleceu critérios para a extração de areia e permitiu que 6 das 12 

mineradoras continuassem a explorar areia no município.  

A lei no. 4.636/94 estabelece normas para evitar a poluição do rio Paraíba do Sul e 

demais cursos d’água nos municípios. 

A lei complementar no. 124/95 dispõe sobre a alteração da redação do art. 213 da lei 

complementar no. 056/92 - Sobre as diretrizes especificas do desenvolvimento econômico 

minerário, o art. 10 define as seguintes diretrizes: 

I – Promover a elaboração do Plano Minerário do município, integrando neste 

processo a participação dos municípios do meio vale do Paraíba; 

II – Promover a regulamentação do zoneamento minerário baseada nas diretrizes 

estabelecidas no “Plano Minerário”; 

III – Fazer gestões junto ao Governo Federal para ampliação da ação fiscalizatória, 

objetivando incrementar a arrecadação e diminuir a evasão de receita. 

Em 1995 o Plano Diretor de São José dos Campos destinou as áreas de várzeas como 

sendo perímetro urbano, fazendo com que assim, de acordo com o disposto nas leis n° 3.666 

e 3.667, a mineração de areia acabasse sendo impossibilitada. 

 

  Em 2001 a Câmara aprovou um projeto alterando a legislação do município 

(lei orgânica) para permitir a atuação dos areeiros. Nesta nova redação do 

artigo 259. as áreas de várzea dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari deveriam 

ser ' protegidas" como patrimônio ambiental e paisagístico destinados às 

atividades agrícola, pecuária, minerária, de lazer e recreação, sendo 

inclusive que estas duas últimas deveriam ser empregadas apenas no caso de 

planos de recuperação das áreas mineradas. Porém, após pressão de 
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entidades ambientalistas, o então prefeito Emanuel Fernandes se negou a 

regulamentar a proposta, e portanto esta não foi regulamentada. (RIBEIRO, 

2010 p.91). 

 

  Em 2006, incluiu-se um artigo que autorizava a exploração das cavas de areia no novo 

Plano Diretor, mas o prefeito da época suprimiu o tópico da lei. 

  Em 2007, ambientalistas foram totalmente contra a proposta que dava ao colegiado 

poder de decisão sobre a extração de areia no município o que acabou no seu arquivamento. 

Diante de tal situação o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu medida cautelar 

contra a modificação na Lei Orgânica pelos vereadores de São José dos Campos e então a 

extração voltou a ser proibida e segue Ação Direta de Inconstitucionalidade. (SÃO PAULO, 

2008). 

Somente após estes 15 anos, estas atividades clandestinas de mineração se encerraram 

totalmente, após iniciativas do Ministério Público do Estado de São Paulo – MP/SP em 

conjunto com o Ministério Público Federal – MPF (SÃO PAULO, 2008). 

Mas alerta que ainda hoje, nenhuma cava apresenta-se recuperada ambientalmente e 

que nenhuma medida mitigadora foi feita para minimizar as perdas ambientais. Relata que 

grande parte destes problemas se deve a falta de fiscalização contínua para garantir o 

resultado esperado (SÃO PAULO, 2008). 

O Plano Diretor do município, instituído pela Lei Complementar de n° 306, de 17 de 

Novembro de 2006, não aborda a temática da mineração em seu texto, apenas afirma ser de 

responsabilidade dos agentes públicos, privados e sociais a preservação, proteção e 

recuperação do meio ambiente natural. 

O Plano Diretor do município de São José dos Campos conta com o 

macrozoneamento do seu território, onde se visualiza facilmente a divisão entre a zona 

urbana e zona rural, conforme pode ser visto na Figura 7. 
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Figura 7: Mapa do macrozoneamento do município de São José dos Campos. 

 
             Fonte: São José dos Campos (2015) 

 

Dentro da zona urbana, contornada na cor vermelha, vemos que está inserida a Área 

de Proteção Ambiental IV- APA. Já na zona rural vemos a existência da APA I, II e III. 
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A APA I tem como atividades permitidas o ecoturismo; serviços de hospedagem; 

restaurante; recreação e lazer; agroindustrial; atividades florestais com espécies nativas, 

admitindo-se as atividades agrícolas e pecuária, mediante técnicas conservacionistas do solo e 

das águas.  

A APA II tem como atividades permitidas a agricultura e pecuária; o ecoturismo; 

serviços de hospedagem; restaurante; recreação e lazer; agroindustrial e exploração de água 

mineral para consumo humano. 

A APA III tem como atividades permitidas a agricultura e pecuária; agroindustrial; 

serviços de hospedagens; spas; clubes recreativos e de lazer. 

No município de São José dos Campos existiram vários conflitos entre a atividade 

mineradora e outras formas de uso e ocupação do solo urbano. Estes conflitos envolveram os 

mineradores em disputas com seus moradores vizinhos e com a regulamentação das áreas de 

proteção ambiental (INSTITUTO..., 2015). 

 

O município de São José dos Campos se difere dos demais municípios que 

compõem o Vale do Paraíba, fato que demonstra a ausência de uma política 

minerária integrada para toda a região. Embora, a atividade areeira seja 

economicamente rentável para os agentes privados e a areia de suma 

importância para o desenvolvimento econômico e social da região, sua 

exploração não tem constituído benefícios para o município, uma vez que o 

imposto recolhido é pouco significativo em relação aos grandes danos 

ambientais e incômodos causados ao meio ambiente urbano e rural. (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 

Diante disso, vemos que a conduta de São José dos Campos é bem diferente de 

Jacareí, mas ambos são pautados em instrumentos urbanísticos, tendo os Planos Diretores e 

Leis de Uso e Ocupação do Solo como condutores da organização do espaço e do 

planejamento urbano visando o que o município considera para si. 

Esta diferença na gestão minerária se mostra mais impactante quando se nota a 

proximidade territorial e se analisa que estes dois municípios pertencem a uma mesma 

Região Metropolitana. 

Todavia a legislação e a gestão municipal, muitas vezes não respondem às questões 

do contexto sócio espacial e sócio-econômico-ambiental, principalmente num modo mais 

amplo, como é o caso de se considerar a Região Metropolitana.  

Nota-se que os interesses de cada município se definem na organização do espaço 

através da atuação da gestão e dos atores locais.  
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2.4 Sociedade civil e organizada 

 

 

 Nota-se que as necessidades do mundo moderno muitas vezes se contrapõem com 

questões ambientais como consequência do processo de urbanização do território e, com isso, 

a extração de areia que, até então, foi exercida sem planejamento gera problemas irreversíveis 

e, por isso, atualmente o rio já não conta mais com tanta areia para ser retirada, e 

consequentemente houve uma degradação ambiental não só local, como regional. 

Como alguns exemplos de problemas ambientais causados no processo da extração de 

areia têm-se: o abandono das cavas mineradas que formam lagoas artificiais; a poluição das 

águas; o assoreamento; a poluição do ar; a degradação do solo, entre outros. 

Diante destes impactos e, com a conscientização de grande parte da população de São José 

dos Campos contando com estudiosos e pesquisadores da área, ambientalistas, Organizações 

Não Governamentais - ONG’s, Universidades é que em 1990 o município conseguiu 

estabelecer a proibição de extração de areia através de cavas submersas pela lei orgânica 

municipal, mas segundo o relatório do Ministério Público de São Paulo (2011), durante os 15 

anos subsequentes ainda existiam cavas com atividade de mineração clandestina, 1990 a 

2005, sem que nenhum órgão fiscalizador (Departamento Estadual de Proteção de Recursos 

Naturais - DEPRN, CETESB, Prefeitura, Polícia Militar Ambiental - PMAmb) as 

identificasse. 

Para compreender melhor como a gestão e o planejamento urbano podem ser 

influenciados diante da atuação e objetivos de alguns movimentos e cidadãos, faz-se 

necessário compreender qual a importância e como se relaciona a sociedade civil e 

organizada em busca de ideais para desenvolvimento da região como um todo. 

Ribeiro (2010) relata que o desenvolvimento regional é impulsionado através de 

decisões dos atores, empresas, trabalhadores, sindicato, governo, entre outros, como agentes 

centrais, na dinâmica territorial para a organização territorial.  

Os integrantes do Segundo e Terceiro Setor podem e devem participar de modo 

espontâneo ou organizado nas tomadas de decisões feitas pelo governo. 

Entende-se como Segundo Setor, a representação pela sociedade, pelas instituições de 

interesse privado, indústrias, comércios e empresas. 

O segundo setor, que abrange o mercado, tem como principal característica 

a finalidade lucrativa. Tal setor é composto por empresas privadas que 

sobrevivem da venda de bens e serviços, oferecidos ou não pelo Estado, cuja 

finalidade é o acúmulo de capital. (BENTO, 2010, p.5). 
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O Terceiro Setor é composto por Organizações não Governamentais (ONG’s), 

Fundações e Associações que representam a sociedade, porém sem fins lucrativos. 

Terceiro setor é a denominação adotada para o espaço composto por 

organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida a 

finalidades coletivas ou públicas. Sua presença no cenário brasileiro é ampla 

e diversificada, constituída por organizações não-governamentais, fundações 

de direito privado, entidades religiosas, associações culturais, educacionais, 

as quais desempenham papéis que não diferem significativamente do padrão 

conhecido de atuação de organizações análogas em países desenvolvidos. 

Essas organizações variam de tamanho, grau de formalização, volume de 

recursos, objetivo institucional e forma de atuação (FISCHER, 2002, p. 45). 

 

As ONGs, já nos anos 90, atuavam em diferentes setores, como por exemplo, voltadas 

às entidades ambientalistas e ecológicas, outras apoiavam organizações populares, menores e 

adolescentes, assim como outras ONGs visavam as associações de defesa dos consumidores. 

As ONGs transformaram-se em uma força de grande importância na 

conjuntura internacional dos anos 90, muitas vezes promovendo maior 

captação de recursos, atuando com melhor desempenho e tendo sua 

legitimidade bem mais reconhecida que iniciativas internacionais 

patrocinadas pelos governos (CASTELLS, 1999, p. 313). 

 

Atualmente este tipo de organização com foco em participar, debater e expor opiniões 

em prol de um conjunto se tornou mais facilmente difundido devido aos meios eletrônicos, 

páginas sociais, por aplicativos em busca de um ideal comum. 

Fantin (2005) lembra que a sociedade pode participar com comentários à 

administração e em audiências públicas, além dos processos judiciais como em ação civil 

pública. 

A sociedade civil pode agir junto à movimentos de oposição em relação a mineração 

no âmbito municipal, participando de debates desenvolvidos em conjunto com secretários 

municipais de planejamento, meio ambiente, desenvolvimento, ministério público, ONGs, 

órgãos estaduais, federais, de fiscalização e licenciamento, empresários do setor, visando 

apontar soluções e recomendações para a melhoria na exploração mineral junto à recuperação 

para uso futuro socioambiental e economicamente sustentável. Conselho de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - CDRMVPLN ( 

CONSELHO...2014). 

 

Portanto, em sentido mais amplo e para o enfrentamento das questões 

socioambientais, será necessária a compreensão, por parte da sociedade, e o 

fortalecimento das bases democráticas de participação popular nas tomadas 

de decisão, junto ao poder público e instituições de natureza público-

privadas (PENIDO, 2013, p.46). 
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Sobre a atuação da sociedade civil na temática da exploração de areia em Jacareí, 

segundo Ribeiro (2010) o município não contou com o auxílio da população, nem de ONGs 

com posicionamento contrário e enfático contra a atividade de extração de areia em suas 

terras. No entanto, quem se fez sempre presente foram os areeiros e o Sindareia – Sindicato 

das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São Paulo, que tem sede no município, estes 

é claro, com objetivo de continuar a exploração de areia no local. 

A autora relata que ainda hoje estes areeiros são bem organizados, estes participaram 

da revisão do plano diretor do município no tocante à mineração de areia, enfatizando a 

importância da exploração deste mineral para a construção civil e para a economia do País. 

Atualmente estes areeiros trabalham de modo mais sério em comparação ao início da 

exploração devido aos PRADs e, por causa das fiscalizações que são feitas por diversos 

órgãos. 

No município de São José dos Campos, Fantin (2005) relata que o início da 

conscientização político-ambiental se deu a partir da década de 1980, diante da 1
a
 área 

considerada como Proteção Ambiental Municipal do Brasil, sendo esta área o Banhado. 

 Diante dos estudos sobre a periodização das etapas da exploração de areia e a gestão 

desta em São José dos Campos, nota-se a grande influência da sociedade, estudiosos e ONGs, 

para a proibição desta atividade no município. 

Ribeiro (2010) faz um levantamento cronológico de como ocorreu esta tramitação da 

permissão à proibição desta atividade, onde em 2001, diante da lei orgânica, a autora relata 

em entrevista com a professora Sandra M. F. Costa da UNIVAP, representante no Comam e 

também conselheira da ONG Vale Verde, que a audiência pública que subsidiou sobre a 

permissão da exploração de areia, foi organizada apressadamente, sendo marcada às vésperas 

de Natal, de modo que a população contrária à atividade fosse surpreendida e questiona-se, se 

essa audiência poderia ter sido então um exemplo de cooptação. 

Para que a atividade de extração de areia passasse então a ser legal, deveria ser 

regulamentada, e esta tentativa ocorreu em 2003, por meio de uma audiência pública. A 

professora Sandra Costa relata à Ribeiro (2010) todo o conflito gerado nesta audiência em 

torno da discussão da liberação da extração de areia no município, e afirmou ter existido 

movimentos a favor da atividade, porém muito menos intensos do que o movimento contra, 

lembra ainda que nesta audiência, houve a participação de diversos órgãos como o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, a Cetesb, o Instituto Nacional de 
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Pesquisas Espaciais - INPE, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, os Ministérios 

Públicos, de além de diversas ONGs presentes. 

 

Diante desta audiência Costa (2010) coloca que no intuito de esclarecer e 

conscientizar ainda mais a sociedade sobre os danos e impactos possíveis 

que a atividade poderia causar à região, iniciou-se, por intermédio da 

sociedade organizada (ONGs, sindicatos, etc.), um movimento de 

conscientização da sociedade. Assim eram realizadas palestras e encontros 

diversos, que expunha os dados ambientais, CREA, ONG vale verde. Costa 

abordou a temática com os seus alunos em sala de aula com o intuito de que 

houvesse mais discussão sobre o assunto antes que fosse decidida a 

regulamentação da atividade. (RIBEIRO, 2010, p.93). 

 

Nota-se então que a atuação destes foram de grande importância para o desenrolar de 

toda a história de repulsa à atividade que a cidade viveu na época.  

Ribeiro (2010) relata ainda que a professora Sandra abordou a temática em sala de 

aula, visando o fato de como esta atividade é prejudicial no âmbito sócio-ambiental para o 

município, mas um dos alunos da professora, que tinha ligação com o vice-presidente da 

Câmara, comentou sobre o assunto e, diante disso, a Câmara se sentiu ameaçada pela 

exposição dos fatos negativos, pois defendia que a atividade fosse regulamentada e, com isso, 

enviaram uma carta à presidência da Univap, dizendo que a professora estava denegrindo a 

imagem da Câmara em sala de aula e que a instituição deveria tomar as providências 

cabíveis, pois não era função de professor discutir este assunto em sala e sim ministrar aulas. 

 

Mesmo tendo sido acusada de fazer algo que não fez, a professora disse que 

este fato acabou ajudando no desencadear de todo o processo seguinte 

relacionado a não-regulamentaçào da atividade. (RIBEIRO, 2010, p.95). 

 

Segundo Ribeiro (2010) a professora escreveu uma carta resposta que foi publicada no 

Jornal Valeparaibano do dia 28 de outubro de 2003, deixando claro a importância da 

instituição como um veículo de informação e expôs novamente toda a problemática envolvida 

na atividade extrativa. Com isso, vários compartilhadores da mesma causa se uniram ao 

movimento de repulsa à atividade.  

 

Diante disto, o prefeito Sr. Emanuel realizou uma reunião, no qual foram 

chamados estudiosos - dentre eles a própria professora Sandra Costa - de 

diversas instituições e membros de organizações, e a estes foi pedido que 

elaborassem pareceres sobre o assunto - como foi o caso do Parecer 

requisitado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos 

Campos AEA-SJC, pela Ordem dos Advogados do Brasil de São José dos 

Campos OAB-SJC, pela ONG Vale Verde, e pela ONG Grupo Consciência 

Ecológica. E diante de todos os pareceres e da exposição dos impactos da 

atividade, o então prefeito Emanuel “engavetou" a proposta de 

regulamentação. Ou seja, a exposição dos malefícios da atividade e a 

pressão do movimento ambientalista e de ambientalistas pontuais, foram 
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pontos determinantes para que a atividade fosse freada (RIBEIRO, 2010, 

p.96). 

Assim, a grande participação da população em geral e suas entidades 

representativas em meio ao processo de discussão sobre a atividade em 

questão, foi de grande peso na tomada de decisões e nas deliberações 

executadas pelo poder público. A participação de todos estes atores foi 

decisiva para tomar ainda mais públicas as informações técnicas e seus 

esclarecimentos. E este processo também acabou sensibilizando ainda mais 

a mídia local (jornal, televisão, revista, etc), atingindo por diversas vezes 

também a regional - o que fomentou ainda mais a discussão na região 

(RIBEIRO, 2010, p.96). 

 

Desde então a atividade de exploração de areia no município está proibida, mas 

continua sendo causadora de grandes polêmicas, como por exemplo, questionamentos 

relacionados ao seu consumo, pois como não produz areia em seu território, necessita então 

importar toda a areia para suprir suas necessidades, de modo geral, acaba sendo conivente 

com a exploração de areia, porém, em outro território. 

Será que a atitude de não explorar suas terras, mas comprar a areia de municípios 

vizinhos que extraem de seus territórios, para suprir sua demanda, minimiza os impactos 

decorrentes da exploração de areia e torna o município ambientalmente “correto”? 

 O que fica claro é a disparidade na gestão dos municípios diante desta temática, pois 

nota-se que existe uma grande diferença não só em relação à extração de areia ser permitida 

ou não, mas sim em relação ao papel da sociedade no processo decisório do planejamento 

urbano e territorial dos municípios analisados. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, que se dá através 

de leituras de outras pesquisas já realizadas sobre o tema abordado, dentre os assuntos, o 

principal foco é a urbanização e os conflitos ambientais, sobretudo no âmbito de áreas de 

exploração de areia localizada entre os municípios de Jacareí e São José dos Campos, além 

do levantamento da legislação e dados pertinentes à exploração mineral regional. 

A escolha dos municípios de Jacareí e São José dos Campos se deu pela vinda da 

pesquisadora para a região, na busca de compreender melhor temática abordada diante do 

local em que se encontra atualmente e, também por saber que desde o final da década de 1940 

até o seu período atual o Vale da Paraíba tem grande importância na extração de areia com o 

intuito de fornecer este bem mineral à construção civil para diversas cidades do Estado de 

São Paulo. 

 

3.1 Área de Estudo 

 

 

3.1.1 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

 

As áreas de estudo analisadas estão inseridas na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (Figura 8) localizada no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Região 1 
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Figura 8: Localização dos municípios estudados na RMVPLN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikimedia Commons, 2012. 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - RMVPLN faz parte de 

uma das cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo e foi criada pela lei 

complementar estadual nº 1166, instituída no ano de 2012. É formada pela união de 35 

municípios situados geograficamente ao longo do Vale do Rio Paraíba e mais quatro 

municípios do Litoral Norte de São Paulo que foram agrupados em cinco sub-regiões 

(EMPLASA, 2011). 

A RMVPLN é uma região que possui um parque industrial altamente desenvolvido e 

se destaca por concentrar uma parcela considerável do PIB do Brasil, destacando-se no setor 

automobilístico, aeroespacial, siderúrgico, entre outros.  

Segundo EMPLASA (2011), a região constitui um grande polo de desenvolvimento 

do Estado de São Paulo, que está em processo de expansão urbana, com efeito de conurbação 

entre seus municípios. 

Por trás deste fenômeno, há uma forte demanda por matérias primas minerais in 

natura representadas pela areia, pedra britada e argila, sem as quais não se consegue manter a 

atividade da construção civil e o aumento da expansão imobiliária (CONSELHO..., 2014). 

BRASIL EST. SÃO PAULO 

Sub-Região 1 

Área de Estudo: Jacareí e 
São José dos Campos 
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Segundo Ribeiro (2010) a Região do Vale do Paraíba é uma das regiões mais 

desenvolvidas do estado e, por isso, tende a explorar mais os recursos naturais presentes em 

seu território. 

Com uma população aproximada de 2,3 milhões de habitantes, 5,5% do total do 

Estado, a região metropolitana está dividida em cinco sub-regiões: 

 Sub-Região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, 

Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos; (Figura 8); 

 Sub-Região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do 

Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé; 

 Sub-Região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 

Lorena, Piquete, Potim e Roseira; 

 Sub-Região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José 

do Barreiro e Silveiras; 

 Sub-Região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

A indústria tem grande relevância principalmente nos municípios situados próximos à 

Rodovia Presidente Dutra, como em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, 

Pindamonhangaba e Guaratinguetá.  

Estes dois municípios localizam-se às margens da rodovia Eurico Gaspar Dutra, mais 

conhecida como rodovia Presidente Dutra (BR-116), exatamente entre as capitais de São 

Paulo e Rio de Janeiro, tendo o seu principal eixo urbano ao longo da rodovia. Eles têm 

grande importância no escoamento da produção industrial, destacando a RMVPLN no 

desenvolvimento econômico do Sudeste do Brasil. 

As cavas de areia destes municípios encontram-se na bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul que está situada na Região Sudeste do Brasil, compreendendo parte dos Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentando grande diversidade e complexidade 

de uso do solo, por ser uma área estrategicamente bem localizada. 

Sobre o rio Paraíba do Sul, este tem mais de 1.150 quilômetros de extensão e passa 

por 184 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais situados na 

região Sudeste do Brasil. 
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3.1.2 São José dos Campos 

 

O município de São José dos Campos está localizado à altura do Médio Vale do Rio 

Paraíba do Sul, entre 23º13’53” de Latitude Sul e 45º51’21” de Latitude Oeste, com 1.102 

km
2 

de área total e altitudes de 530 a 2000 metros acima do nível do mar (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2015). 

Sua população estimada em 2014 foi de 681.036 hab. e densidade demográfica de 

572,96 (hab./km
2
) (INSTITUTO...,2015). 

O território foi ocupado primitivamente por aldeamentos de remanescentes de tribos 

guaranis. A primeira aldeia teve inicio por volta de 1590.  

Segundo Fantin (2005) em 1767 a aldeia foi elevada à categoria de “Vila de São José 

do Paraíba” visando tornar produtivas as novas propriedades da coroa portuguesa. 

Somente em meados do século XIX com a produção do café a Vila começou ter 

algum desenvolvimento econômico e destaque. Em virtude deste desenvolvimento a vila 

torna-se cidade e em 1871 recebe a nomeação de São Jose dos Campos. No inicio do séc. 

XX, São José dos Campos passou pelo período sanatorial, sendo o município escolhido 

devido ao seu clima favorável para tratamentos para abrigar o primeiro grande sanatório do 

Brasil numa época de epidemia de tuberculose (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). 

Em 1935 o município torna-se Estância Climatérica e Hidromineral. A estrutura do 

município chegou a contar com oito sanatórios, pensões, repúblicas, farmácias, para 

tratamento da tuberculose até o final da década de 1940, quando em 1945 houve um declínio 

da função sanatorial de São José dos Campos Fantin (2005). 

Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2012) o desenvolvimento industrial do município inicia-se a partir da Lei 

Municipal de 1920 que concedia a isenção de impostos por 25 anos e concessão de terrenos 

para as empresas que viessem para o município, com isso, o município passa por um processo 

de transformação de seu sistema urbano. 

O processo de industrialização de São José dos Campos tomou impulso a partir da 

instalação, em 1950, do então Centro Técnico Aeroespacial (CTA) - hoje Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) - e inauguração da Via Dutra, em 1951. Nas 

décadas seguintes, com a consolidação da economia industrial, a cidade apresentou 

crescimento demográfico expressivo, que também acelerou o processo de urbanização (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). 
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Nos anos 90 e início do século XXI, São José dos Campos passou por um importante 

incremento no setor terciário. A cidade é um centro regional de compras e serviços, com 

atendimento a aproximadamente 2 milhões de habitantes do Vale do Paraíba e sul de Minas 

Gerais, além de ser um grande polo de pesquisa e produção cientifica e tecnológica do país, 

com uma economia em crescimento e com um mercado abrangente. 

O município conta com aproximadamente 53% do seu território destinado como área 

de proteção ambiental (INSTITUTO..., 2015). 

 

 

3.1.3 Jacareí  

 

 

O município de Jacareí conta com uma área territorial de 463 km
2
, sendo 79% desta 

área rural, 14% urbanizada e 7% inundada.  

Seu relevo é irregular, formado por morros, colinas e várzeas e apresenta uma altitude 

média de 580 m acima do nível do mar, mínima de 400 m e máxima de 822 m acima do nível 

do mar. Sua densidade demográfica é de 454,94 (hab./km
2
) (INSTITUTO..., 2015). 

O município de Jacareí localiza-se no inicio da Bacia do Rio Paraíba do Sul, entre os 

dois principais centros urbanos do país, a 80 km de São Paulo e a 350 km do Rio de Janeiro e 

faz limite ao norte com Igaratá e São José dos Campos, ao sul com Santa Branca e 

Guararema, ao leste com Jambeiro e a oeste com Guararema e Santa Isabel. O Vale do 

Paraíba Paulista, região onde está inserido o município de Jacareí, encontra-se 

estrategicamente localizado entre dois polos econômicos: São Paulo e Rio de Janeiro 

(JACAREÍ, 2015). 

O povoamento de Jacareí começou, em 1652, com o nome de Nossa Senhora da 

Conceição da Parayba, pela iniciativa de Antônio Afonso e seus três filhos. Foi elevada a vila 

em 22 de novembro de 1653 e tornou-se cidade em 3 de abril de 1849. Antigo caminho para 

as "minas gerais", usando o rio Paraíba, Jacareí passou de humilde pousada colonial de 

tropeiros, ao longo dos anos, para cidade progressista, a partir de 1790, com o café no Vale 

do Paraíba (JACAREÍ, 2015). 

Em 27 de outubro de 1700, recebeu o nome de Vila de Paraíba. Em 1849 passou a ser 

município. Existem duas hipóteses diferentes para a origem do nome "Jacareí". 

A partir de 1950, houve uma aceleração da industrialização, com a vinda de empresas 

de grande porte e grupos multinacionais. A inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 
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1951, a instalação de indústrias nas margens dessa Via, e a valorização de terras na região 

central levaram à formação de bairros populares distantes do centro. O processo de 

crescimento urbano deu-se de forma acentuada até a década de 1970, decorrente de um novo 

parque industrial e da migração, sendo constante até a atualidade (JACAREÍ, 2015). 

Com o crescimento das cidades surgiram novas demandas e, com isso, esgotou a 

capacidade de extração de areia no leito do rio, aparecendo assim, as primeiras cavas às 

margens do rio Paraíba do Sul, que foram crescendo de maneira desordenada e sem critérios 

(BRASIL, 2009). 

Nesse contexto, emergiram os problemas das moradias populares, da insuficiência de 

equipamentos urbanos na periferia e da violência urbana. 

Segundo PMJ (JACAREI, 2015) nas décadas de 1980 e 1990, o parque industrial 

diversificou-se e cresceram os setores de serviços e comércio, ocupando respectivamente 

36% e 60% da população economicamente ativa. 

 

3.2 Metodologia 

 

A pesquisa apresentada divide-se em duas etapas principais, sendo a primeira, a 

revisão bibliográfica visando o conhecimento sobre os principais temas e conceitos, 

principalmente na identificação e a análise do processo histórico do desenvolvimento da 

mineração de areia na área de estudo e, a segunda etapa, feita através da análise das 

legislações minerárias e ambiental em relação à gestão dos municípios estudados. 
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Figura 9: Fluxograma das etapas seguidas para o desenvolvimento metodológico da 

pesquisa. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

3.2.1 Revisão bibliográfica sobre os principais temas e conceitos da pesquisa 

 

 

Como fundamentação teórica desta pesquisa foram levantados temas principais 

como: o Planejamento Urbano e Regional; A importância da areia na construção civil, tal 

como sua produção e consumo; Os métodos de exploração de areia e a exploração de areia na 

RMVPLN, com ênfase na Sub-Região 1 levantando o caso dos municípios de São José dos 
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Campos e Jacareí e a atuação da sociedade civil e organizada diante do tema abordado nesta 

pesquisa. 

Inicialmente, foi necessária uma pesquisa bibliográfica para melhor compreensão da 

formação da RMVPLN e entender como se dá a divisão administrativa desta região 

metropolitana e quais suas características e consequentemente realizar assim a seleção da área 

de estudo, que consiste nos municípios de Jacareí e São José dos Campos, inseridos na Sub-

Região 1. Para isso, necessitou-se de uma análise profunda do processo histórico até os dias 

atuais da exploração de areia nestes municípios, identificando seu método de extração, sua 

interação com o meio ambiente, os prós e contras da exploração de areia e ainda uma análise 

da produção de areia dos municípios, identificando quem consome esta areia produzida na 

área estudada. 

Para um melhor embasamento foram estudadas pesquisas relacionadas à urbanização, 

o processo de extração de areia, a análise de degradação e recuperação de áreas de exploração 

mineral, visando os relatos de estudiosos para uma melhor compreensão dos conceitos 

abordados, além de pesquisas relacionadas diretamente na área como, por exemplo: extração 

de areia nos municípios de Jacareí e São José dos Campos, os conflitos ambientais 

relacionados a esta problemática e a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. 

Como eixo norteador no apontamento dos dados abordados nesta pesquisa, foram 

utilizados como a base da fundamentação teórica o Relatório do Ministério Público (SÃO 

PAULO, 2008) que trata da exploração de areia na Região do Vale do Paraíba e o Relatório 

do Ordenamento Territorial Geomineiro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba – IPT 

(INSTITUTO..., 2015), os quais serviram de análise mais direcionada ao tema desta pesquisa. 

 

 

3.2.3 Análise documental das legislações competentes ao tema abordado 

 

 

Como análise documental desta pesquisa, foi feito o levantamento e a análise da 

legislação minerária no âmbito: Federal, Estadual e Municipal. 

Além disso, foram realizados levantamentos da legislação e da gestão minerária nos 

municípios de São José dos Campos e Jacareí, assim como seus planos diretores e 

macrozoneamentos.  
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 Com base na análise documental da legislação minerária, do plano diretor e 

zoneamentos dos municípios estudados foi possível compreender como se dá a atuação dos 

governos federal e estadual na proposição de definições e sua abrangência e como os 

municípios fazem a gestão de seus territórios, de acordo com suas leis e seus interesses. 

Diante dos estudos realizados, efetuou-se a compilação dos dados obtidos e dar uma 

proposição de amenização da problemática levantada, como pode ser visto no capítulo 2.7 

desta pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No decorrer desta pesquisa foram estudados mais especificamente os municípios de 

Jacareí e São José dos Campos, situados na Sub-Região 1 da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN, os quais apresentam uma gestão bem distinta em 

relação à temática da extração de areia em seus territórios.  

Como se pode notar na Figura 10, o eixo do Vale do Paraíba, onde temos o Rio 

Paraíba do Sul e os municípios estudados, é marcado pela produção de areia conforme 

analisado na legenda da imagem.  

 

Figura 10: Mancha urbana e mineração de agregados à leste do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: Fantin (2011). 

 

Nota-se a partir da Figura 10 uma grande presença de explorações de areia ao longo 

do eixo de todo o Vale do Paraíba. 
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Segundo a Tabela 1, elaborada a partir dos dados levantados pelo Ordenamento 

Territorial Geomineiro do Vale do Paraíba que compreende na sua análise os municípios de 

Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, 

Potim, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Lavrinhas, 

no Estado de São Paulo, pode-se verificar o consumo e produção de areia destes 15 

municípios situados na RMVPLN.  

 

Tabela 1: Mercado e comercialização de areia dos municípios do território do OTGM 

do Vale do Paraíba, RMSP e ESP em 2013. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2015). 

 

A produção total destes 15 municípios é de 15.300.000t/ano, sendo 10.361.213t/ano, 

equivalente a 68%, da sua produção exportada para o consumo da RMSP, apenas 27% são 

usados no consumo próprio destes 15 municípios e o restante é para o consumo de outros 

munícipios do Vale do Paraíba. 

A região tem grande potencial para produção destes minérios, suprindo não só o 

abastecimento da construção civil dos municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mas 

outras regiões metropolitanas do estado, principalmente a Região Metropolitana de São 

Paulo, conforme visto na Tabela 1. 

Segundo o relatório de Ordenamento Territorial Geomineiro do IPT (INSTITUTO..., 

2015), apenas os municípios de São José dos Campos e Lavrinhas não possuem mineração de 

areia, já os demais municípios são produtores, sendo que em seis deles a extração ultrapassa o 

montante anual de 1 milhão de toneladas (Gráfico 1).  

%  

ano

Volume 

Estimado 

(t / ano)

t/hab/

ano

Nº 

Habit.

27 4.173.787 - -

5 765.000 - -

- - 3,7 -

- - 2,2 -

68 10.361.213 - -

100 15.300.000 - -

- - - 1.897.176

Produção total dos 15 Mun. OTGM

População dos 15 Mun. OTGM (IBGE/2014) 

Consumo próprio nos 15 Municipios OTGM

Consumo outros Mun. do Vale do Paraíba

Consumo per capita agregado (média nacional)

Consumo per capita de areia (média nacional)

Produção exportada para RMSP / ano

Dados: mercado/comercialização
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Gráfico 1: Produção e consumo de areia nos municípios abrangidos pelo OTGM do 

Vale do Paraíba em 2013. 

 
Fonte: Instituto... (2015). 

 

Conforme o Gráfico 1 pode-se avaliar a distribuição da produção e do consumo de 

areia por município. A maior produção é do município de Jacareí com 3,4 milhões de 

toneladas de areia extraída ao ano. 

Jacareí é seguida de Caçapava com 2,4 milhões de t/ano, Pindamonhangaba com 2,0 

milhões de t/ano, Taubaté com 1,9 milhão de t/ano, Tremembé com 1,7 milhão de t/ano e 

Roseira com 1,1 milhão de t/ano. 

Quanto ao consumo, nota-se que os municípios mais populosos concentram o maior 

consumo, como, por exemplo, São José dos Campos com 1,5 milhão de t/ano e Taubaté com 

0,6 milhão de t/ano.  
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Dos municípios que consomem areia mais do que produzem, São José dos Campos é 

o grande município importador do Vale do Paraíba (1,5 milhão de t/ano) seguido de longe por 

Cruzeiro (88 mil t/ano), Guaratinguetá (80 mil t/ano) e Lavrinhas (15,4 mil t/ano). 

Portanto, através destes dados nota-se a grande disparidade na atividade minerária na 

região, mas identifica-se que não há implicações legais entre a necessidade do consumo em 

relação ao município que produz ou não areia.  

O levantamento dos dados sobre a mineração de areia dos 15 municípios do 

Ordenamento Territorial Geomineiro do Vale do Paraíba aparecem na Tabela 2, onde se 

destacam os dois municípios pertencentes à Sub-Região 1 da RMVPLN que estão levantados 

neste estudo. 

Considerando os 15 municípios abrangidos no Ordenamento Territorial Geomineiro 

do Vale do Paraíba, a produção anual situa-se atualmente em cerca de 15,3 milhões de 

toneladas/ano de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Mineração de areia nos 15 municípios inclusos no OTGM no Vale do 

Paraíba/base 2013. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2015). 

 

 

Portanto, com estes dados, notam-se as disparidades que ocorrem na produção e 

consumo de areia entre alguns municípios da Sub-Região 1 da RMVPLN, no caso Jacareí e 

Municipios do OTGM 

Vale do Paraíba

Produção 

Estimada 

Anual (t)

População 

(IBGE/2014)

Consumo 

Estimado 

Anual (t)

Município 

Exportador de 

Areia 

Município 

Importador de 

Areia

Aparecida 720.000 36.184 79.605 640.395

Caçapava 2.430.000 90.426 198.937 2.231.063

Cachoeira Paulista 540.000 32.046 70.501 469.499

Canas 360.000 4.788 10.534 349.466

Cruzeiro 90.000 80.749 177.648 87.648

Guaratinguetá 180.000 118.378 260.432 80.432

Jacareí 3.420.000 224.826 494.617 2.925.383

Lavrinhas - 7.002 15.404 15.404

Lorena 360.000 86.764 190.881 169.119

Pindamonhangaba 1.980.000 158.864 349.501 1.630.499

Potim 540.000 21.984 48.365 491.635

Roseira 1.080.000 10.257 22.565 1.057.435

São José dos Campos - 681.086 1.498.389 1.498.389

Taubaté 1.890.000 299.423 658.731 1.231.269

Tremembé 1.710.000 44.399 97.678 1.612.322

TOTAL 15.300.000 1.897.176 4.173.788
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São José dos Campos, conforme Tabela 2, mostrando que a grande maioria produz mais areia 

do que consome e grande parte deste mineral produzido é exportado, às vezes para 

municípios vizinhos, mas em grande parte esta areia produzida na RMVPLN vai atender a 

demanda de outras regiões metropolitanas. 

A Tabela 2 ainda mostra a relação entre a produção e consumo de areia entre os 

municípios de Jacareí e São José dos Campos, municípios estes pertencentes à Sub-Região 1 

e que aparecem no Ordenamento Territorial Geomineiro do Vale do Paraíba, como visto na 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Relação da produção e consumo VS importação e exportação de areia 

Fonte: Adaptado de Instituto... (2015). 
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Através do Gráfico 2 podemos verificar a demanda e produção dos municípios 

estudados, vendo que Jacareí produz em média 420.000 toneladas/ano de areia, sendo que 

São José dos Campos não produz areia em seu município. 

Jacareí consome em torno de 14% do que produz, enquanto exporta o resto de sua 

produção. Em comparação São José dos Campos, por não produzir nada tem que importar 

tudo o que consome, aproximadamente 1.498.389 toneladas/ano de areia. 

O recorte dos municípios de Jacareí e São José dos Campos se dá através de sua 

proximidade territorial, podendo ser visto na Figura 11, porém trazendo uma gestão bem 

distinta em relação à temática da extração de areia e por serem os municípios de maior 

produção de areia e de maior consumo de areia na RMVPLN respectivamente. 

A Figura 11 ilustra a imagem orbital colorida da área de estudo, com as delimitações 

municipais de Jacareí e São José dos Campos.  
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Figura 11: Imagem orbital da área de estudo com destaque da área de várzea onde 

ocorre efetivamente a exploração de areia (cor amarela). 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2015). 
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Esta imagem orbital colorida possibilita a visualização da área mais urbanizada destes 

municípios e no perímetro destacado na cor amarela encontra-se o eixo da calha principal do 

Rio Paraíba do Sul onde na sua proximidade encontram-se as cavas de areia ativas ou 

desativadas. 

A Figura 12 representa o recorte da imagem orbital colorida em escala ampliada, onde 

se observa que próximo da calha do Rio Paraíba do Sul até o limite municipal com São José 

dos Campos é possível visualizar a diversidade das cavas de areia (cores claras e distintos 

tons de verde e azuladas), as quais estão associadas com a diversidade de exploração. Ainda 

na Figura 12 pode-se constatar que na calha do rio dentro do município de São José dos 

Campos grande parte do eixo do Rio Paraíba do Sul é circundado por vegetação densa, ora 

mais rasteira, bem como a presença de lagoas em tons escuros que representam as cavas 

abandonadas. 

Portanto, através de uma mesma imagem orbital dos municípios, pode-se dizer que há 

uma grande diferença no aspecto visual entre eles, mostrando que a área territorial de Jacareí 

se caracteriza bem mais degradada por causa da exploração de areia do que de São José dos 

Campos. 

Analisando a proximidade dos municípios de Jacareí e São José dos Campos e a 

forma que estes tratam esta temática de modo tão diferenciado, nota-se a peculiaridade em 

como cada município trata seu planejamento urbano e fazem a gestão minerária de suas 

terras, sendo que ambos estão inseridos numa mesma Sub-Região da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte - RMVPLN. 
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Figura 12: Recorte da imagem orbital com destaque das áreas de exploração de areia nos municípios de Jacareí e São José dos Campos. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2015)  
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Na Figura 12 nota-se que abaixo da linha pontilhada vermelha situa-se o município de 

Jacareí, onde se visualiza as cavas provenientes da exploração de areia formando as grandes 

lagoas, ao longo do eixo do rio Paraíba do Sul. 

Acima da linha pontilhada vermelha situa-se o município de São José dos Campos, onde 

se pode ver através da imagem que grande parte do eixo do Rio Paraíba do Sul é circundado por 

vegetação densa, ora mais rasteira e em certos locais, mais próximo no sentido do município de 

Jacareí visualiza-se a presença de área urbanizada bem próxima ao rio. 

Em comparação, através da imagem orbital onde aparecem estes dois municípios, nota-se 

que Jacareí é tomada pela extração de areia, pois visualmente será fácil perceber as lagoas e 

áreas desmatadas. 

Em São José dos Campos não é possível visualizar facilmente a presença de lagoas 

provenientes das cavas de areia por esta imagem orbital. 

Portanto, através de uma mesma imagem aérea dos municípios, pode-se dizer que há uma 

grande diferença no aspecto visual entre eles, mostrando que a área territorial de Jacareí se 

caracteriza bem mais degradada por causa da exploração de areia do que de São José dos 

Campos. 

A partir dos estudos sobre a historicidade da exploração de areia, das legislações 

minerárias competentes e da análise das gestões minerárias nos municípios de São José dos 

Campos e Jacareí, identificou-se a disparidade na atuação frente à exploração de areia em seus 

territórios. 

De acordo com a Figura 13 pode-se identificar a quantidade de cavas ativas e desativadas 

no município de Jacareí e como elas se dispõe ao longo do eixo do Rio Paraíba do Sul, sendo 

este o maior produtor de areia da Região do Vale do Paraíba. 
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Figura 13: Classificação das cavas de areia no município de Jacareí – ano 2009. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 

 

De acordo com o relatório do MP/SP (SÃO PAULO, 2008), no ano de 2009 o município 

de Jacareí contava com 34 cavas de areia totalizando 331 hectares de área de cavas. 

Destas 34 cavas de areia, 26 estavam desativadas, 2 encontravam-se ativas dentro da zona 

de mineração e outras 6 ativas também, porém, fora da zona de mineração. 

O Gráfico 3 mostra o crescimento no número das áreas das cavas de areia no município de 

Jacareí. 
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Gráfico 3: Área (ha) das cavas de areia de 1986 à 2008 em Jacareí. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 

 

Identifica-se que as áreas de exploração de areia no município cresceu mais que o dobro 

entre os anos de 1990 a 2008, o que acarretou em mais áreas a serem fiscalizadas para controle 

da mineração e medidas de recuperação ambiental. 

 

Gráfico 4: Área (ha) das cavas de areia por zona minerária de 1995 à 2008 em Jacareí. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 
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Destas áreas de cavas de areia, nota-se pelo Gráfico 3 que houve um aumento crescente 

nas zonas de mineração do município no período de 1995 a 2008. 

Quanto a zona de conservação de várzea houve um grande aumento no ano de 2008 se 

comparado com os anos anteriores do levantamento. 

Na Figura 14 identifica-se a quantidade de cavas de areia no município de São José dos 

Campos e como elas se dispõem ao longo do eixo do Rio Paraíba do Sul.  

 

Figura 14: Classificação das cavas de areia em São José dos Campos – 2009. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 

 

Nota-se pela Figura 14 que no ano de 2009 já não havia mais nenhuma cava de areia ativa 

no município, conforme já mencionado no capítulo 2.5.1 desta pesquisa, mas este contava com 

13 cavas de areia desativadas totalizando uma área de 103 hectares. 
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Gráfico 5: Área (ha) das cavas de areia de 1986 à 2008 em São José dos Campos 

 
Fonte: São Paulo (2008). 

 

Pelo Gráfico 5, verifica-se que o crescimento das áreas das cavas de areia no município 

de São José dos Campos se deu até o ano de 2004 quando estagnou-se conforme levantamento de 

2008. 

Lembrando que a partir de 1990 a extração de areia já havia sido proibida pela Lei 

Orgânica do município e, segundo São Paulo (2011) como já informado no capítulo 2.4, a 

exploração de areia continuou clandestinamente nos 15 anos subsequentes à lei. Esta afirmativa é 

comprovada pelo Gráfico 5 que mostra o aumento das áreas das cavas de areia de 1990 à 2004, 

mesmo sendo este período após a proibição da extração de areia em São José dos Campos.  

Estas colocações podem ser constatadas também no Gráfico 6, onde nota-se que tanto a 

Zona de Mineração, a Zona de Recuperação e a Zona de Proteção, mantiveram a mesma 

proporcionalidade dos índices de áreas de cavas de areia nos anos de 2004 a 2008. 
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Gráfico 6: Área (ha) das cavas de areia por zona minerária de 1995 à 2008 em São José dos 

Campos. 

 
Fonte: São Paulo (2008) 

 

No Gráfico 6 ainda nota-se a disparidade nos índices entre os anos de 1995 a 1999 e a 

partir de 1999 mantém-se uma diferença pequena na área de exploração e que a partir de 2004 

apresenta o encerramento total das atividades. 

A Figura 15 ilustra a exploração de areia ao longo da calha do Rio Paraíba do Sul no 

trecho que vai de Jacareí a Pindamonhangaba. 
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Figura 15: Cavas Ativas e Desativadas no trecho de Jacareí a Pindamonhangaba. 

Fonte: São Paulo (2008). 

 

A Figura 15 representa a distribuição espacial das cavas ativas e desativadas nos 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e 

Pindamonhangaba. 

Pode-se constatar que o único município que apresenta a ausência de cavas ativas é o 

município de São José dos Campos. Porém os municípios de Jacareí, Caçapava, Taubaté e 

Tremembé, são os que evidenciam a atividade minerária pela densidade da ocupação por cavas 

de areia tanto ativas, quanto desativadas.  
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Verifica-se também que os municípios de Jacareí, Taubaté e Tremembé, aparentemente 

se apresentam um grande número de cavas de areia desativadas, já no município de Caçapava 

pode-se inferir que a grande maioria das cavas aparecem ativas. 

 Pelo exposto pode-se dizer que embora todos estes municípios estejam sob as mesmas 

legislações, sejam Federais, Estaduais e Municipais os mecanismos de suas implementações 

percorrem caminhos diferenciados e que de certa forma estão retratados na Figura 15, as quais 

em parte podem estar dando evidências de que as ações exercidas pelas instituições diretamente 

ligadas aos setores responsáveis pelas atividades minerárias e o próprio Ministério Público nestes 

últimos anos, tem demonstrado maior efetividade.  

Quanto ao município de Pindamonhangaba notam-se alguns resquícios da exploração de 

areia com alguns pontos de cavas ativas e outros de cavas desativadas. 

Além disso, a Figura 15 relata que neste trecho existem 311 cavas de areia total, destas, 

230 cavas estão abandonadas ou desativadas e 81 cavas estão ativas, sendo 50 delas irregulares. 

A Figura 15 representa também parte do Zoneamento Minerário, onde é possível 

observar que a Zona de Proteção (ZP) insere-se ao longo do rio, já a Zona de Conservação da 

Várzea (ZCV) encontra-se paralelamente a zona de proteção, porém com maior amplitude. A 

Zona de Mineração (ZM) pode ser visualizada em alguns pontos em diversos municípios do 

trecho em análise e a zona de recuperação é a menos identificada na imagem. 

Segundo o Relatório do Ministério Público de São Paulo (SÃO PAULO, 2008), o 

município de Jacareí conta com 38 cavas, sendo 26 desativadas e 12 ativas sendo (11 irregulares 

espacialmente) com área total de 1 337 622.60 m². 

Das 11 cavas que estão ativas e irregulares, 8 delas estão fora da Zona de Mineração 

(parcial ou integralmente) e 3 cavas estão dentro da Zona de Recuperação (ampliadas). 

A área total das cavas de areia, contabilizando as cavas ativas e desativadas no município 

de Jacareí é de 3.060.163,90 m².  

Já o município de São José dos Campos conta com 16 cavas e todas se encontram 

desativadas ou abandonadas. 

Das 16 cavas, 10 estão irregulares por estarem fora da Zona de Mineração (parcial ou 

integralmente) e 2 cavas estão irregulares por estarem dentro da Zona de Recuperação 

(ampliadas). 
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A área total das cavas de areia desativadas ou abandonadas no município de São José dos 

Campos é de 990.495,00 m²  

Se a legislação fosse cumprida na íntegra, se a fiscalização fosse realmente eficaz e não 

houvesse empreendimentos ilegais, atuando nos municípios da região do Vale do Paraíba, 

conforme dados da Figura 15, teríamos uma situação ambiental e político/econômica muito mais 

favorável ao desenvolvimento da RMVPLN. 

O impacto gerado no meio ambiente pela extração de areia é muitas vezes irreversível, 

conforme ilustrado pela Figura 16 e Figura 17. 

 

Figura 16: Cava de areia invadindo área de preservação ambiental no município de 

Jacareí. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 
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Figura 17: Lagoas formadas pela extração de areia no município de Jacareí. 

 
Fonte: São Paulo (2008). 

 

Um dos maiores impactos gerados pela exploração de areia nos municípios estudados foi 

causado pelo rompimento da barragem da lagoa de mineração em Jacareí que ocorreu na sexta-

feira, dia 5 de fevereiro do ano corrente, no Parque Meia-Lua situado na região norte o 

município. (O VALE, 2016). 

Segundo a Prefeitura de Jacareí, o rompimento ocorreu porque a mineradora Rolando 

Comércio de Areia lançou rejeitos, irregularmente, na lagoa da mineração Meia Lua 1, que ficou 

sobrecarregada e se rompeu.  

Segundo o Jornal O VALE (2016), o vazamento causou turbidez na água do rio Paraíba e 

inviabilizou a captação em São José dos Campos e em Pindamonhangaba, deixando mais de 660 

mil pessoas sem água nestes municípios, só em São José dos Campos, mais de 75% da população 

sofreu com o desabastecimento de água, normalizando o abastecimento apenas 2 dias depois do 

ocorrido, ainda assim, contando com água túrbida. 

A matéria publicada no Jornal O VALE (2016), ainda relata que a atividade é alvo de 

investigação do Ministério Público Estadual e Federal, e os municípios cobram mais rigor na 

fiscalização em toda a região para evitar desastres ambientais. A fiscalização dos portos de areia 
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da região cabe à CETESB, que determinou a Rolando Comércio de Areia a recuperação da área 

para conter o vazamento. O vazamento foi contido apenas no dia seguinte com o reparo na barragem 

da lagoa de rejeitos. Este reparo foi feito pela mineradora responsável pelo incidente, Rolando 

Comércio de Areia, com a supervisão de técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB). A empresa foi multada em R$ 11,7 mil. 

 

Figura 18: Rompimento da barragem da lagoa de mineração em Jacareí. 

 
Fonte:O Vale (2016). 

 

 

Há consenso de que é necessário coibir a ilegalidade, a clandestinidade e 

prestigiar a mineração que respeita o meio ambiente através das melhores 

práticas de planejamento mineiro. (CONSELHO..., 2014).  

 

A ocupação urbana e a extração mineral se dá principalmente junto ao mercado imobiliário 

local e a um desenvolvimento perverso que vem aumentando e pode se tornar incontrolável se 

não houver uma gestão que minimize esta problemática e crie um desenvolvimento sustentável 

(FANTIN, 2005). 

Ao longo desta pesquisa foi possível constatar que em 2013 foi instituída a Câmara 

Temática de Mineração, com o objetivo de promover o debate sobre o ordenamento territorial 
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em relação ao tocante da mineração com propostas de soluções para a atividade e o 

desenvolvimento sustentável da RMVPLN. 

Com isso, a Subsecretaria de Mineração vem realizando o Ordenamento Territorial 

Geomineiro – OTGM
3
 que é um instrumento de planejamento da atividade mineral de uma 

região integrando às diretrizes de Governo, aos anseios da sociedade e aos processos de 

desenvolvimentos sustentáveis de determinada região. O OTGM tem por objetivo fornecer 

subsídios técnicos para o planejamento do uso e ocupação do solo municipal, atualização e 

fortalecimento dos Planos Diretores Municipais. 

 Acredita-se que a partir deste Ordenamento Territorial Geomineiro do Vale do Paraíba 

tais discrepâncias abordadas nas gestões minerárias entre os municípios estudados serão 

minimizadas e a produção e consumo da areia na região será mais racional e monitorada. 

Para garantir uma gestão mais eficaz e atuante deve haver uma maior participação popular 

junto com os movimentos ambientalistas que exijam a eficácia da política pública para a 

minimização destes impactos gerados através da exploração mineral. 

A análise das informações obtidas constatou-se a importância de se ter uma legislação 

integradora, visando o desenvolvimento da região metropolitana como um todo. 

Atuando de forma igualitária para toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 

verifica-se que é possível sanar os problemas pontuais, principalmente estes que afetam a 

questão ambiental de forma tão distinta entre municípios vizinhos. 

Com o suporte do planejamento urbano e regional de forma efetiva, diagnosticado através 

de estudos e propostas de intervenções que organizem espacialmente as atividades e regulem de 

maneira coerente, pode-se assim identificar a problemática atual e propor possíveis soluções, 

tanto para mitigar os impactos diagnosticados (Figura 19), quanto para melhorar o 

desenvolvimento econômico e socioambiental dos municípios. 

                                                 

 

3
 OTGM é um instrumento que deve ser integrado ao ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico e incorporado nos 

Planos Diretores Municipais, de modo a inserir a mineração de maneira sustentável no planejamento municipal e 

regional. (IPT, 2015). 
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Figura 19: Foto da extração de areia no município de Jacareí. 

 
Fonte: Leon (2013).  

 

Pelo exposto verifica-se que os municípios em análise, localizados na mesma Região 

Metropolitana, com as mesmas legislações nos âmbitos federal e estadual atuam de maneira bem 

distinta na gestão minerária de seus territórios. 

Na verdade o objetivo não é impedir a exploração de areia para não haver mais 

degradação ambiental, mas sim fazê-la segundo os princípios legais das legislações vigentes, 

mantendo um equilíbrio na extração de areia entre os municípios. Não adianta um município não 

extrair areia nas suas terras com a proposta de ser ambientalmente e legalmente correto, se 

importa toda esta areia do município vizinho que acaba degradando o seu território e, 

consequentemente, torna-se extremamente agressivo ao meio ambiente, para suprir suas 

necessidades e dos municípios vizinhos. No final, a região toda é prejudicada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O grande impasse diagnosticado ao longo desta pesquisa é a problemática existente na 

relação entre a demanda do homem moderno e o equilíbrio ambiental. 

O grande desafio do Planejamento Urbano é tentar solucionar este problema tornando-se 

uma ferramenta eficaz no desenvolvimento do espaço e nas relações sociais. 

A temática desta pesquisa abordou exatamente isso, a relação entre a demanda de areia e 

sua produção nos municípios estudados. 

A exploração de areia ao longo do Vale do Paraíba se tornou muito importante para o 

desenvolvimento urbano a partir da industrialização local e do crescimento das cidades, porém, 

junto a este desenvolvimento veio também a responsabilidade diante das alterações no entorno 

do Rio Paraíba do Sul, gerando os conflitos sócio-econômicos-ambientais. 

A areia é um bem mineral essencial para a construção civil, sendo seu uso inteiramente 

ligado ao crescimento das cidades e ao desenvolvimento urbano, porém, sua extração 

desenfreada acarreta uma problemática como, o esgotamento deste recurso e a degradação das 

áreas de exploração deste minério. 

Sobre os municípios estudados, nota-se a disparidade na gestão minerária de municípios 

que fazem limite entre si, pois enquanto Jacareí produz mais do que consome e comercializa o 

que sobra, São José dos Campos tem que comprar toda a areia para a sua demanda, pois não 

extrai areia em suas terras. Diante disso, pode-se dizer que São José dos Campos explora 

passivamente a areia de outros municípios, não degradando suas terras, porém é conivente na 

degradação da terra do município vizinho. 

A diferença na gestão minerária nos municípios de Jacareí e São José dos Campos se dá 

principalmente por causa dos atores envolvidos, onde em São José dos Campos houve um grande 

movimento contra a exploração de areia no seu território, algo que não ocorreu em Jacareí, 

mesmo pertencendo à mesma Região Metropolitana. 

O município de Jacareí, o maior produtor de areia da RMVPLN, pode correr o risco de 

esgotar o minério em suas terras, por causa da intensa exploração, sem uma fiscalização 

adequada que contribui na degradação do meio ambiente. 

Mesmo sendo uma atividade legal em Jacareí, a mineração está inserida bem próxima a 

população local e existem muitos empreendimentos ilegais e clandestinos que mostram a falha 
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de fiscalização, da gestão pública, causando assim maiores impactos e degradação, não só ao 

meio ambiente, mais no desenvolvimento de toda a região. 

Os municípios, de modo geral, dispõem de vários instrumentos legais de planejamento e 

gestão de seu território seguindo as legislações: Federal e Estadual e que podem implantar uma 

política municipal/regional de gerir os recursos minerais dos territórios em questão, mas além 

das legislações deve-se existir um diálogo em conjunto entre a União, Estado, Municípios, 

Iniciativa Privada, Sociedade Civil e Ministério Público, visando uma melhor fiscalização destas 

explorações, garantindo que a legislação seja cumprida, acompanhando e controlando a 

exploração, além da mitigação dos impactos já causados pela atividade minerária. 

Para uma melhor gestão e aplicabilidade da lei, a conscientização sobre os conflitos 

ambientais deve atingir a população, para que esta se torne cada vez mais participativa, pois é a 

mais prejudicada neste processo. 

Com base nas informações obtidas sobre a extração de areia nos municípios de Jacareí e 

São José dos Campos verifica-se que a grande problemática é de se fazer cumprir a lei e não 

deixar que os interesses particulares corrompam o ideal em busca de um melhor 

desenvolvimento para a região. 

Os municípios estudados tem sua legislação local distinta, porém, pertencem a uma 

mesma região metropolitana, diante disso, analisa-se que o estatuto da metrópole pensa em 

política, mas não abrange tudo que deveria ser abordado, pois não questiona tais relações entre a 

exploração mineral, o território urbano e o meio ambiente. 

A degradação decorrente da exploração de areia não deve ser vista de modo individual, 

mas sim em relação ao todo e, por isso, tratando-se de uma Região Metropolitana, deveria haver 

uma legislação que fosse integradora, isso não significa que esta tenha que proibir a exploração 

de areia em toda a RMVPLN ou então liberar em todos os municípios, mas uma legislação que 

definisse um equilíbrio social, econômico e ambiental no tocante as áreas destinadas à extração 

de areia, diante do uso dos espaços, ao longo da RMVPLN. 

Portanto, se os municípios da RMVPLN, tivessem uma lei de zoneamento minerário da 

metrópole, onde houvesse a identificação do potencial minerário ao longo da região 

metropolitana, compatibilizando com as atividades rurais e urbanas e que unificasse a ação da 

política minerária e a fiscalização, os impactos oriundos da exploração de areia na região 

poderiam ser minimizados. 
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APÊNDICE A: Legislação Minerária: Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

Segundo IPT (2015) constitucionalmente, os recursos minerais são bens da União e 

somente podem ser pesquisados ou lavrados com sua autorização ou concessão.  

Sobre o concessionário este tem a garantia do produto da lavra, mas tem também a 

obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. 

A Constituição Federal e a Constituição do Estado de São Paulo estabelecem, nos seus 

respectivos âmbitos, as competências da União, dos Estados e dos Municípios para o trato das 

questões referentes a administração e aproveitamento de recursos minerais (IPT, 2015). 

A seguir serão relacionadas as principais considerações referentes ao estudo sobre as 

legislações no âmbito da mineração tanto na esfera federal, quanto na estadual e municipal. 

 

 Esfera Federal 

Para entender a trajetória, Silva et al (1993) relata que a extração mineral no Estado de 

São Paulo existe desde a era agrária e com o passar dos tempos foi se adensando e conflitando 

com o seu entorno que se tornou cada vez mais urbanizado. 

A legislação ainda que incipiente estabelecia algumas normas para definir a extração 

mineral. 

Já em 1896, começou haver uma preocupação em fornecer “instruções” para a extração 

de barro empregado na fabricação de cerâmica. 

  Sobre a extração de areia em 1934, esta se fazia mediante às concessões que obedeciam 

aos planos das obras de retificação do rio e o concessionário era obrigado a depositar uma 

caução, com a finalidade de garantir a reconstituição do terreno escavado em excesso (SILVA et 

al., 1993). 

  No Brasil a maioria das leis que regem a atividade mineral é de âmbito federal. 

Em 1940 foi decretado o código de minas – decreto lei nº. 1985 (de 29 de março) que 

define os direitos sobre as jazidas e minas, o seu aproveitamento, regulando a intervenção do 

Estado na indústria de mineração e a fiscalização das empresas que utilizam matéria prima 

mineral (BRASIL, 1940). 
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Em 1967 entra em vigor o código de mineração e, com isso, criou-se a obrigatoriedade do 

registro de licenças municipais no DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral
4
. 

A partir de 1967 passa a vigorar o Código de Mineração
5
, decreto lei nº 227, que regula o 

regime de concessões para exploração de lavras no país, mas somente a partir de 1986, que se 

passa a ter um controle ambiental dessas atividades (BRASIL, 1967).  

O Código de Mineração estabelece que tais atividades devem estar enquadradas em uma 

das seguintes formas legais de aproveitamento: 

 Regime de Autorização; 

 Regime de Concessão; 

 Regime de Licenciamento; 

 Registro de Extração (exclusivo para órgãos da administração direta ou autárquica da 

União, dos Estados ou dos Municípios); 

 Regime de Permissão de Lavra Garimpeira; 

 Regime de Monopolização. 

Este código sofreu diversas alterações, sendo a última datada de 1996 – lei no. 9.314 que 

trata de toda a mineração do território nacional e regulamenta o regime de aproveitamento dos 

recursos minerais explorados, os órgãos envolvidos no licenciamento e na fiscalização, direito de 

lavra, entre outros (RIBEIRO, 2010). 

  O registro da extração de areia era feito pelo regime de licenciamento. Este regime é 

disciplinado pela Lei Federal no 6.567, de 24 de setembro de 1978, que dispõe sobre o 

aproveitamento das substâncias minerais da classe. 

  O art. 1º da Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, alterado pela Lei nº 7.312, de 16 de 

maio de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:  "Art. 1º Poderão ser aproveitados pelo 

regime de licenciamento, ou de autorização e concessão, na forma da lei: 

                                                 

 

4
 Autarquia federal responsável pela aplicação das regras do código de mineração que fiscaliza o exercício desta 

atividades, para conseguir extrair os minerais classificados como classe II, ou seja, jazidas de substâncias minerais 

de emprego imediato na construção civil, sendo os materiais extraídos como: ardósias, areias, cascalhos, quartzitos, 

e saibros, quando utilizados “in natura” para preparo de agregados, argamassas, ou que não se destinem, como 

matéria prima para a indústria de transformação. 

 
5
 É o instrumento legal básico que dispõe sobre as formas e condições de habilitação e execução das atividades de 

pesquisa e lavra de substâncias minerais, 
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I - areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção 

civil, no preparo de agregados e argamassas, desde que não sejam 

submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se destinem 

como matéria-prima à indústria de transformação; 

II - rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para 

paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões e afins; 

III - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 

IV - rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os 

calcários empregados como corretivo de solo na agricultura. 

Parágrafo único. O aproveitamento das substâncias minerais referidas 

neste artigo fica adstrito à área máxima de cinquenta hectares." 

 

No Brasil, o primeiro dispositivo legal, visando a minimizar os impactos negativos 

causados por mineração, foi a Lei nº 6938, de 31/08/1981, que, através do Decreto Federal nº 

88.351, instituiu o Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento de Instalação (LI) e 

Licenciamento de Operação (LO). 

Além do regime de licenciamento, a extração também deve obter sua licença ambiental, 

para regularizar o empreendimento minerário.  

Os artigos 22 e 23 da Constituição Federal enfatizam a competência sobre a mineração e 

seus cuidados. Estes artigos determinam a competência privativa da União para legislar sobre 

jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 

Ao Distrito Federal, Estados e Municípios cabe apenas (em conjunto com a União) 

acompanhar e fiscalizar as concessões para exploração dos recursos minerais em seus territórios. 

Define a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e destaca a 

competência comum de todos os entes da federação para preservar as florestas, a fauna e a flora e 

destaca também a competência comum de todos os entes da federação para registrar, acompanhar 

e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e extração de recursos hídricos e minerais em 

seus territórios.  

As sanções descritas na Constituição Federal foram consolidadas na Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei 9.605/98), para quem executar extração de recursos minerais em desacordo com 

a legislação vigente.  

A Constituição Federal de 1988 enfatiza que os recursos minerais são bens da União, a 

participação no resultado da exploração de recursos minerais em favor dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios em seus territórios. 
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Compete à União legislar sobre os recursos minerais sendo de competência comum entre 

União, Estado e Município registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e 

exploração, além de legislar sobre o direito civil e penal e sobre a responsabilidade por danos ao 

meio ambiente. 

É dela a propriedade dos recursos minerais, lagos, rios e quaisquer cursos de água em 

terrenos de seu domínio ou que banhe mais de um Estado; 

Também deve elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação territorial e 

de desenvolvimento econômico e social. 

  Em 1989, o Decreto Federal nº 97.632 definiu, em seu artigo 1º, que os empreendimentos 

que se destinam à exploração dos recursos minerais deverão submeter seus projetos à aprovação 

dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes e deverão executar o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). E para aqueles empreendimentos já existentes, estes 

deverão regularizar sua situação por meio de um PRAD. 

  No Brasil foi adotada uma legislação de controle ambiental exigindo a elaboração prévia 

de estudos de impacto ambiental para o licenciamento de empreendimentos e isso foi previsto 

pela Resolução Conama n° 001 de 1986, fruto da legislação ambiental criada em 1981 (Lei 

Federal n° 6938 de 31/08/81) que originou as bases do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA. 

  A Resolução CONAMA 1/86 estabeleceu uma polêmica sobre o que efetivamente 

deveria ser exigido para “Estudos de Impactos Ambientais” (EIA/RIMA), visando o 

licenciamento ambiental. No Estado de São Paulo a instituição do “Relatório de Avaliação 

Preliminar - RAP” e as formas de análise para fornecimento do licenciamento de atividades 

causadoras de impactos ambientais foram consolidadas na Resolução SMA 42/94 que 

estabeleceu procedimentos para o licenciamento ambiental pela Secretaria do Meio Ambiente de 

São Paulo.    

A partir de 1986, com a Resolução do CONAMA nº 01, estabeleceram-se as definições, 

as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da 

Avaliação de Impactos Ambientais - AIA como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 



95 

 

 

  A Resolução CONAMA nº 001/86 constituiu um marco da política ambiental brasileira, 

pela instituição da obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental (EIA). Encarregados da 

defesa do meio ambiente, no caso do Brasil, são as resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) que estabelecem normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A legislação Federal é mais ampla e, com isso, consegue exercer seu poder de legislar 

sobre todo o território Nacional visando suas características. 

  A atividade de mineração, do ponto de vista institucional, é um setor bastante 

interessante, pois é regido principalmente por legislação federal, ocorre geralmente em território 

local e implica em ações de fiscalização e controle principalmente no âmbito estadual. Na esfera 

federal os principais órgãos relacionados com a questão mineral são: o Ministério de Minas e 

Energia (MME) e o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). 

 

 Esfera Estadual 

A Esfera Estadual atende a deliberação superior, geralmente é mais restritiva do que a 

Esfera Federal. 

Segundo IPT (2015), cabe à Esfera Estadual: 

 Elaborar e propor o planejamento estratégico do conhecimento geológico de seu território 

e aplicar este conhecimento ao planejamento regional em conjunto com as questões 

ambientais; 

 Fomentar as atividades de mineração, de interesse socioeconômico financeiro para o 

Estado de maneira estável e harmônica com demais formas de ocupação do solo e 

atendimento à legislação ambiental; 

 Executar e incentivar o desenvolvimento tecnológico aplicado à pesquisa, exploração 

racional e beneficiamento de recursos minerais; 

 Controlar e fiscalizar as obras, atividades, processos produtivos, empreendimentos e a 

exploração de recursos naturais de qualquer espécie, objetivando resguardar o equilíbrio 

ambiental; 
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 Apoiar a formação de consórcios entre os municípios para solução de problemas comuns 

referentes à proteção ambiental, em particular à preservação e ao uso equilibrado dos 

recursos naturais; 

O decreto estadual nº. 8.468, de 1976 classifica as atividades de extração mineral como 

poluidoras e determinam seu registro na CETESB (SÃO PAULO, 1976). 

  Cabe à Esfera Estadual realizar o licenciamento ambiental e analisar o impacto ambiental 

(lei federal 6938/1981) (BRASIL, 1981). 

  A Constituição Estadual de São Paulo de 1989 delibera que o estado e os municípios, 

juntamente com a participação da coletividade deverão fazer a preservação, conservação, defesa, 

recuperação e melhoria do meio ambiente (SÃO PAULO, 1989).  

  A Resolução SMA nº. 18 de 1989 obriga a apresentação de planos de recuperação para 

empreendimentos já existentes e a resolução SMA nº. 26 de 1993 estabelece normas para o 

licenciamento ambiental destes empreendimentos. 

Em 1994 são aprovados procedimentos de análise de EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

e RIMA – Relatório de Impacto Ambiental de empreendimentos minerários, por meio da 

resolução SMA nº. 42. 

  Em São Paulo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA tem papel 

normativo recursal. 

  Uma das tarefas cotidianas da Secretaria do Meio Ambiente é a condução do processo de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e das atividades sujeitas a ela. 

 A SMA tem a responsabilidade legal sobre as atividades de produção por causa da 

degradação ambiental, seja na definição de parâmetros e nas suas técnicas, seja nos processos de 

licenciamento ambiental. 

  Sobre a legislação na Esfera Estadual no âmbito da mineração da área estudada, 

identificou-se que: 

   A sanção da Lei 8982/95 restabeleceu a possibilidade de aproveitamento dos bens 

minerais pelo regime de autorizações e concessão.  

  Foi nesta década que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) procurou refinar a 

legislação minerária. 

A SMA, com o apoio do Consórcio para o Desenvolvimento Integrado do Vale do 

Paraíba - CODIVAP publicou a Resolução SMA 32/95, onde criou um Grupo de Trabalho para 
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estudar e propor diretrizes específicas para o disciplinamento e licenciamento dos 

empreendimentos de extração de areia de várzea no Vale do Paraíba. 

A resolução SMA 42/96 (ANEXO C) trata-se de uma legislação específica para o Vale do 

Paraíba, em ação conjunta do setor de mineração e o Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA) que definiu um modelo de revegetação do entorno das cavas de areia, 

fundamentado em várias exigências. 

  A Resolução CONAMA 237/1997, art 6º define o licenciamento ambiental para 

atividades de impacto ambiental local e para aquelas atividades que lhe são delegadas pelo 

Estado por meio de instrumento legal ou convênio.  

            A efetiva exigência legal de se recuperar áreas degradadas de maneira ecologicamente 

correta induz a necessidade de recuperação de áreas de preservação permanente (APP), muitas 

vezes obtidas em “passivos ambientais”, ou de reserva legal com plantios que levem em conta a 

sustentabilidade do novo sistema implantado. 

No final da década de 90, com o crescente aumento do número de cavas em todo o Vale 

do Paraíba e com a necessidade de melhor disciplinar a atividade minerária e aperfeiçoar os 

instrumentos de gestão, a SMA estabeleceu, no trecho situado entre as cidades de Jacareí e 

Pindamonhangaba, o ZONEAMENTO AMBIENTAL MINERÁRIO – Resolução SMA 28/99 

(ANEXO D), destacando, entre outras obrigações, que aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, nos termos do disposto no art. 225, § 2º, da Constituição Federal, no 

art. 194 da Constituição do Estado e no art. 4º, V, da Lei 9.509/97.  

Neste diploma legal são instituídas quatro zonas onde: a mineração de areia é vedada sob 

quaisquer circunstâncias; onde pode ser realizada segundo algumas restrições; e onde é 

permitida. 

Este zoneamento teve como princípio identificar e indicar áreas mais aptas à exploração 

de areia, de maneira a garantir os estoques do minério, além de preservar áreas de maior 

fragilidade e que tinham por objetivo garantir o respeito às APP, a recomposição vegetal e o 

controle do material particulado, e o disciplinamento da atividade extrativa de areia. 

Deste zoneamento foram delimitadas quatro zonas abrangidas por uma faixa de potencial 

mineral: Zona de Preservação; Zona de Mineração de Areia; Zona de Recuperação; e Zona de 

Conservação da Várzea. 



98 

 

 

 A Zona de Preservação é a mais restrita e destina-se exclusivamente à manutenção dos 

remanescentes de vegetação bem como do ecossistema associado aos meandros 

abandonados do rio Paraíba do Sul; 

 A Zona de Mineração de Areia é aquela onde há comprovado potencial mineral e onde a 

mineração pode ser praticada sob determinadas condições de implantação; 

 A Zona de Recuperação compreende as áreas prioritárias para a recuperação ambiental, 

com objetivo de compatibilizá-las com outras formas de uso que não a mineração; 

 A Zona de Conservação da Várzea visa a proteção da planície aluvionar e dos recursos 

hídricos da várzea do rio Paraíba do Sul. Nela, a atividade de mineração de areia para fins 

comerciais é permitida quando associada a outro bem mineral que já tenha sido objeto de 

licenciamento ou concessão de lavra até a data de publicação da Resolução SMA 28/99. 

Figura 20: Restrições impostas pela resolução SMA 28/99. 

 
Fonte: IPT (2015). 
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  A Resolução SMA 47, de 26/11/2003, por exemplo, também fixou orientação para o 

reflorestamento de áreas degradadas no Estado, onde critérios mínimos para projetos de 

reflorestamento foram estabelecidos para os Relatórios Ambientais Preliminares (RAPs) e para 

os Estudos de Impactos Ambientais (EIAs), ou mesmo, para avaliar no estabelecimento de 

Termos de Ajustamento de Conduta - TACs e na avaliação dos Planos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRADs). 

A Resolução SMA 51/06 define um novo regramento para o licenciamento ambiental das 

atividades minerárias em todo o Estado de São Paulo, assim como, a responsabilidade e 

atribuições dos órgãos públicos. Isso devido à necessidade de atualização do licenciamento 

ambiental e definição de critérios técnicos para adequação ambiental dos empreendimentos. 

A resolução SMA 130/10, pelo impacto causado à paisagem através da mineração, esta 

resolução trata de estimular medidas mitigadoras de revegetação e monitorar a sua implantação e 

eficiência, estabelecendo uma conectividade efetiva entre os fragmentos de mata existentes. Com 

a compreensão dos efeitos das minerações sobre a paisagem entendeu-se a necessidade e a 

importância de ser ter medidas mitigadoras e usos futuros para os locais de empreendimento de 

extração mineral. Com isso foram pesquisados dados sobre a legislação mineral brasileira. Na 

Esfera Estadual, cada órgão é competente por uma ação quando da sua relação com a atividade 

de mineração, conforme Figura 21. 
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Figura 21: Órgãos envolvidos no processamento de direitos minerários no Estado de São 

Paulo. 

  
Fonte: IPT (2015). 

 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) é o órgão que recebe 

a documentação necessária para o licenciamento ambiental e analisa o Plano de Controle 

Ambiental - PCA; 

A Secretaria do Meio Ambiente avalia a possibilidade de dispensa do EIA/RIMA. O 

Departamento de Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente analisa a elaboração por parte 

da mineração do EIA/RIMA, já o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) é 

responsável pela aprovação do EIA/RIMA; 
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O Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) é responsável pela 

licença para desmate de áreas que não são de preservação permanente; 

Já o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo - CONDEPHAAT emite licença para áreas protegidas pelo patrimônio 

histórico.  

 

Esfera Municipal 

 

  Cabe aos Municípios: 

 Legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a legislação federal e 

estadual no que couber; 

 Promover o ordenamento territorial, pelo planejamento urbano, segundo o uso, controle, 

parcelamento e ocupação do solo urbano, visando à proteção do meio ambiente e o 

combate à poluição em qualquer de suas formas, além da preservação das florestas, da 

vida selvagem e da flora; 

 Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seu território; 

 Implantar o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, para cidades com mais de 

20 mil habitantes, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana e estabelecer, normas de zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação 

do solo, proteção ambiental, entre outras diretrizes do plano diretor; 

 Incentivar e participar com a comunidade, na preservação, conservação, recuperação, 

defesa e melhoria do meio ambiente e orientar sobre a utilização racional dos recursos 

naturais de forma sustentável para a preservação do meio ambiente. 

O Poder Público Municipal normatizou a instalação das atividades minerárias classe II 

(areia, argila e cascalho) no município, através da Lei Municipal n.º 3.666/89 e da Lei Municipal 

3.667/89.  

Esta legislação estabeleceu normas ambientais e urbanísticas para exploração desses 

minerais, objetivando exercer maior controle sobre os mesmos.  

A Prefeitura Municipal também é responsável pela outorga do licenciamento ambiental 

municipal. 
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Quando as prefeituras não têm equipes de licenciamento local recorre-se ao organismo 

estadual, o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental  - DAIA. 

Muitas vezes há sobreposições de licenciamento de atividades minerárias em áreas de 

proteção aos mananciais, o que obriga o empreendedor a apresentar o projeto ao organismo 

estadual. 

  Sobre o aspecto local da área estudada, o Grupo de Mineração de caráter técnico-

multidisciplinar, criado em 18 de janeiro de 1992, pela PORTARIA nº326, surge pela 

necessidade do poder público municipal acompanhar as atividades extrativas minerárias no 

município, buscando minimizar os conflitos frequentes entre a atividade e a população local 

criando condições para impedir o abandono da área degradada.  

  Como a equipe tinha atribuições de analisar os pedidos de Licença Especial de instalação 

e financiamento das minerações do município, monitorar as operações de lavra, executar 

levantamento das características e condições da área degradada e do entorno, eles tinham que 

avaliar e controlar a execução dos EIAs – Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo RIMA 

– Relatório de Impacto Ambiental e dos PRADs – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 

  Visando alcançar os objetivos de melhorias o Grupo de Mineração vem atuando 

conjuntamente com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, acompanhando e fiscalizando a 

execução das medidas de recuperação das áreas lavradas. 

  O Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD estabelece a relação da prefeitura 

com o minerador através da fixação dos instrumentos de controle a serem utilizados, pela 

outorga da licença ambiental em primeiro momento, mas somente consolidada com a execução 

das obras e serviços com base num plano de recuperação. 

  A implementação do plano estará sujeita a ajustes e complementação de modo a adequá-

lo à singularidade do empreendimento e às características locais controlada pelo 

desenvolvimento de etapas sucessivas previamente fixadas a partir da expedição de licença de 

instalação e concluídas com o término da recuperação da área garantindo as condições para uso 

futuro adequado. 

  O não cumprimento das obrigações pode paralisar temporariamente ou parcialmente o 

empreendimento podendo haver aplicações de multas e até a cassação da autorização. 
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O zoneamento ambiental para mineração de areia no subtrecho da bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul inserido nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, 

Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba foi instituído pela Resolução SMA nº 28/1999, em 

cumprimento ao previsto no Art. 1º da Resolução SMA nº 42/1996. 

Conforme consta no parágrafo 1º do Artigo 1º da Res. SMA nº 28/99, o zoneamento e a 

área a que se refere este artigo encontram-se delimitados em mapas, na escala 1:25.000, cujos 

originais encontram-se depositados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, junto ao 

processo SMA nº 7.000/99. Pelo que estabelece a referida Resolução, a área do zoneamento foi 

subdividida em quatro zonas, a saber: 

 Zona de Proteção (ZP) – objetivo de resguardar o ecossistema local; 

 Zona de Mineração de Areia (ZM) – permitida a atividade minerária com aproveitamento 

econômico; 

 Zona de Recuperação (ZR) – áreas prioritárias à recuperação ambiental, sendo permitida a 

atividade minerária licenciada, mas vedada a ampliação das áreas licenciadas; e 

 Zona de Conservação da Várzea (ZCV) – objetivo de proteção e conservação da planície 

aluvionar. 
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ANEXO A: LEI Nº 2811, DE 01 DE NOVEMBRO DE 1990. 

 

 

Dispões sobre a exploração de minerais definidos pela Legislação Federal como integrantes da 

Classe II; de argilas e de calcário dolomítico e dá outras providências. 

O SR. JOSÉ CHRISTOVÃO AROUCA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JACAREÍ, DE CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO 7°, DO ARTIGO 41, DA LEI 

MUNICIPAL N° 2.761, DE 31 DE MARÇO DE 1.990 – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

JACAREÍ, PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1°        A exploração dos minerais definidos pela Legislação Federal como integrantes da 

classe II; de argila e de calcário dolomítico no Município de Jacareí fica sujeita a prévia fixação 

de diretrizes, aprovação de projetos e concessão de licença pela Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2°        O licenciamento da atividade está sujeito ao cumprimento de exigências 

estabelecidas em fases distintas na seguinte ordem cronológica: 

 I       -        solicitação de certidão de diretrizes; 

 II      -        licença especifica com aprovação do projeto técnico; 

III     -        alvará de instalação e funcionamento; 

IV     -        inscrição municipal. 

 

Art. 3°        A Prefeitura expedirá por sua Secretaria de Planejamento, ouvidas as Secretarias do 

Meio Ambiente e de Obras e Viação, diretrizes no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data 

do protocolo do pedido, o qual deverá ser instruído com duas (02) vias da cópia do mapa do 

município na escala 1:10.000, contendo: 

a)     localização da área da jazida pretendida; 

b)     rota de tráfego a ser utilizada. 

 

Art. 4°        O projeto técnico de implantação, instalação e funcionamento deverá ser instruído 

com os seguintes documentos: 

I       -        prova de propriedade da área a ser licencia da ou autorização específica do 

proprietário quanto a destinação pretendida; 

II      -        planta planialtimétrica na escala    1:1.000 contendo a área da jazida; 

III     -        projeto das instalações da empresa na escala 1:100; 

IV     -        planta de aproveitamento econômico da jazida a ser explorada; 

V      -        delimitação e dimensionamento da jazida a ser explorada; 

VI     -        plano de recuperação da área com cronograma físico das atividades e previsão de uso 

futuro; 

VII    -        parecer do Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE; 

Inciso revogado pela Lei nº. 3187/1992 

VIII   -        licença de instalação da Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico - 

CETESB; 

Inciso revogado pela Lei nº. 3187/1992 

IX     -        aprovação, quando necessário, do Relatório de Impacto Ambiental pela Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado com Anotação de Responsabilidade Técnica dos autores dos estudos; 
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X      -        Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) de profissional legalmente habilitado 

na área de mineração. 

 Art. 5°          O projeto técnico deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

Parágrafo único.   Todos os marcos que delimitem a área de exploração bem como área 

abrangida pela jazida, deverão ser mantidos em condições de fácil acesso e verificação. 

Art. 6°          É vedada: 

I       -        a exploração dos minerais no artigo 1° desta lei: 

a)     em áreas de mata natural; 

b)     a menos de 50 metros da margem do Rio Paraíba do Sul; 

c)     em área de proteção de mananciais constante de Lei Federal, Estadual ou Municipal; 

d)     em áreas declaradas de interesse histórico, arqueológico ou turístico; 

e)     quando colocar em risco o sistema de comunicação, transporte ou abastecimento; 

f)      em várzeas dos rios Parateí, Comprido e Jaguari; 

g)     em áreas a menos de 100 metros da divisa do Município; 

h)     quando colocar em risco locais urbanizados ou em urbanização; 

i)      quando colocar em risco os trecho, dos cursos d'água, as obras de arte ou outras. 

II      -        a utilização de materiais nocivos à saúde ou que possam, provocar dano a paisagem, à 

fauna ou flora para recomposição do solo; 

III     -        lançamento em cursos d'água de qualquer material sólido dragado; 

IV      -       a abertura de canais laterais ou a utilização de outros meios que possam provocar 

assoreamento das margens ou o desvio do leito natural de curso d'água; 

V      -        a utilização do sistema viário interno de áreas residenciais para acesso às jazidas; 

VI     -        a extração mineral em áreas envoltórias aos hospitais e clínicas de repouso ou 

quaisquer casas de saúde, num raio de 1 (hum) Km. 

 

Art. 7°        As atividades de mineração mencionadas no artigo 1° desta Lei deverão ser 

orientadas através de fixação permanente de marcos de concreto que delimitem a área de 

exploração, bem como toda área abrangida pela jazida ou cota de curso d' água, segundo as 

coordenadas cartesianas, sistema de Projeção Plano-Retangular UTM fuso 23, Mc 045WGR 

referência do Elipsoid Internacional de Hayford.  

§ 1º  Além do disposto no “caput” deste artigo, ficam os mineradores e/ou proprietários 

obrigados a adotar, como medidas de segurança, o cercamento de cavas abandonadas 

por empreendimentos já encerrados ou paralisados. 

 § 2º  Deverão ser totalmente cercados os empreendimentos que tenham cavas em 

funcionamento, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao empreendimento. 

 § 3º  O cercamento deverá ser feito de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SMA. 

 § 4º  Os mineradores e/ou proprietários deverão colocar placas indicativas de perigo em 

locais estratégicos que permitam boa visibilidade. 

 § 5º  O não cumprimento das medidas de segurança no prazo legal sujeitará o infrator às 

penalidades previstas na presente Lei. 

Parágrafos incluídos pela Lei nº. 4359/2000 

 

Art. 8°        O Plano de Recuperação deverá especificar a forma de aproveitamento da área de 

exploração e a recuperação de seu entorno, cujo cronograma deverá estabelecer seu início nos 6 
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(seis) primeiros meses, evolução semestral e conclusão. 

 § 1°   a área de entorno engloba a faixa de preservação permanente marginal aos cursos 

d'água e a faixa que separa uma jazida de outra, necessária as atividades extrativas; 

  

§ 2°   o plano de Recuperação da área deverá especificar medidas de proteção contra a 

contaminação das águas superficiais, subterrâneas, do solo e do subsolo; 

  

Art. 9°          A validade do Alvará de Funcionamento fica condicionada: 

I       -        a apresentação periódica de levantamentos barimétricos em prazos não superiores a 6 

(seis) meses; 

II      -        ao cumprimento do Plano de Recuperação 

III     -        ao limite de área licenciada. 

 

Art. 10.        O pedido de funcionamento e da correspondente inscrição municipal deverá ser 

instruído com os seguintes documentos: 

I       -        Autorização do Ministério da Marinha no caso de áreas pertencentes ao domínio da 

União ou de margens de correntes de águas públicas, acompanhada de prova do cumprimento 

das exigências da Portomarinst 31 01-A, Capítulo V, item 2.2, subitens b, c, d, e. 

II      -        Licença de funcionamento expedida pela Companhia Estadual de Tecnologia e 

Saneamento Básico - CETESB. 

 

Art. 11.        As atividades de mineração mencionadas no artigo 1° desta Lei, sujeitam-se ao 

oferecimento de garantia real da fidejussória as quais consistirão exclusivamente de: 

I       -        depósito em dinheiro; 

II      -        caução de título da dívida pública do Estado de São Paulo ou de União; 

III     -        fiança bancária; 

IV     -        seguro garantia; 

V      -        bens imóveis situados no Município de Jacareí. 

Inciso alterado pela Lei nº. 3386/1993 

Inciso alterado pela Lei nº. 3100/1992 

VI     -        outra espécie de garantia prevista em lei. 

Inciso incluído pela Lei nº. 3100/1992 

 § 1°   em se tratando das garantias mencionada nos incisos I, II, III e IV, o seu  valor, 

transformado em Valor de Referência do Município - VRM, deverá corresponder à 

previsão semestral orçada no Plano de Recuperação da área e será objeto de caução na 

Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal. 

 § 2°   se, durante a atividade de mineração, constatar-se que a garantia é insuficiente passa a 

execução do Plano de Recuperação da Área, o seu valor deverá ser complementado no 

prazo de trinta dias, contados da respectiva notificação, segundo estimativa 

orçamentárias do órgão competente da municipalidade, sob pena de suspensão das 

atividades de extração até que a obrigação seja atendida. 

Art. 12.        Do Termo da Garantia, ou da escritura de hipoteca, constarão obrigatoriamente 

todas as obrigações e exigências legais quanto à execução do Plano de Recuperação da Área. 

 

Art. 13.        Apuradas as responsabilidades decorrentes das atividades de mineração, após o 

decurso do prazo fixado no Plano de Recuperação da Área, reverterão em favor do Município 
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os valores das garantias mencionadas nos incisos I, II, III, IV e V do artigo II, no limite das 

obras não executadas, segundo seu custo na data da reversão. 

 

Parágrafo único.   Na hipótese do “caput” deste artigo a Municipalidade promoverá por via 

administrativa, o recebimento dos valores até o montante devido, se insuficientes promoverá 

a cobrança administrativa ou judicial do remanescente. 

Art. 14.       É de responsabilidade do empreendedor a indenização por danos causados ao meio 

ambiente; ao patrimônio público, situados nas áreas de exploração e de recuperação, bem 

como naquelas indiretamente afetadas por suas atividades. 

 

Art. 15.       Ao outorgar a autorização mencionada no inciso I da artigo 4°, o proprietário obriga-

se a permitir a ação do Poder Público, visando a recuperação da área, se ocorrida a 

inadimplência do empreendedor. 

 

Art. 16.       Fica a Prefeitura Municipal autorizada a celebrar convênio com órgãos ou empresas 

públicas e ou privadas para cumprimento das disposições desta Lei. 

 

Art. 17.        Sem prejuízo da fiscalização da União e do Estado, segundo suas atribuições, é de 

competência da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jacareí a 

fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei. 

 

Art. 18.       Constitui infração a inobservância a qualquer dispositivo da presente Lei, ou o 

descumprimento de qualquer obrigação imposta, ficando o infrator, sem prejuízo da 

aplicação de legislação estadual e federal pertinentes, sujeito a multa de 100 (cem) a 1.000 

(mil) Valores de Referência do Município – VRM, cuja graduação levará em consideração a 

natureza, a gravidade e as consequências lesivas da conduta à coletividade. 

Artigo alterado pela Lei nº. 3443/1993 

 § 1° Em se tratando de irregularidade sanável, o infrator será notificado para saná-la no 

prazo de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias, a critério do Prefeito Municipal, sem 

prejuízo da aplicação da multa estabelecida no “caput” deste artigo e da suspensão das 

atividades até a correção da irregularidade. 

§ 2° VETADO 

§ 3° Quando a irregularidade for insanável, a multa será aplicada de imediato, tendo o 

infrator atividade paralisada, quando for o caso, a sua licença específica será cassada. 

§ 4° A licença específica concedida pelo Prefeito Municipal poderá ser por este cassada a 

qualquer momento mediante parecer fundamentado da Secretaria de meio Ambiente ou 

de danos não reparados na forma do parágrafo primeiro. 

§ 5° As multas decorrentes da reincidência será aplicadas em dobro, progressivamente. 

 

Art. 19.        Das multas aplicadas em decorrência de infração às disposições desta Lei caberão 

recurso, no praza de 15 (quinze) dias, contidos da data da ciência da imposição, o qual 

somente será conhecido mediante o depósito prévio do valor da multa. 

 

Parágrafo único.    Ocorrendo provimento ao recurso e consequente cancelamento da penalidade, 

o valor depositado   será restituído, corrigido monetariamente segundo a variação mensal do 

Bônus do Tesouro Nacional (BTN). 
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Art. 20.       Toda pessoa física ou jurídica autorizada pela Prefeitura a promover a exploração 

dos minerais mencionados no artigo 1° da presente Lei, fica obrigada, sob pena de multa, a 

identificar seus empreendimentos através da colocação de placa à entrada da área objeto da 

exploração, da qual deverá constar seu nome ou razão social, local de seu domicilio ou sede, 

tipo de atividade e a área de exploração autorizada; o número dos respectivos alvarás de 

funcionamento expedido pelos órgãos federais, estaduais e municipais e o nome do técnico 

responsável, com o número da devida anotação de responsabilidade técnico (ATM). 

Art. 21.        As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam atividades de pesquisa, lavra, 

beneficiamento, distribuição, consumo ou industrialização de recursos minerais, são 

obrigadas a facilitar aos agentes dos órgãos públicos competentes a inspeção de instalações, 

equipamentos e trabalhos, bem como a fornecer-lhes informações sobre: 

I       -        volume da produção e características qualitativas dos produtos; 

II      -        condições técnicas e econômicas da execução dos serviços ou da exploração das 

atividades mencionadas no "caput” deste artigo; 

III     -        quantidade e condições técnicas e econômicas do consumo de produto minerais. 

 

Art. 22.        Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão 

publicados no jornal oficial do Município, bem como em um periódico regional de grande 

circulação. 

 

Art. 23.        Os mineradores que já estavam em atividade no Município antes da promulgação 

desta Lei, ficam autorizados a permanecer instalados e em funcionamento desde que o 

rescedimento de apreciação do EIA/RIMA e Plano de Recuperação junto à Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo - SEMA através de processo próprio.  

§ 1°   a comprovação exigida, será feita mediante a exibição à Prefeitura Municipal de 

Jacareí, de cópia dos processos específicos apresentados e cópia autêntica do protocolo 

expedido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SEMA. 

§ 2°   Os mineradores de que trata o "caput" deste artigo, terão um prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados da publicação da apreciação do EIA/RIMA e Plano de 

Recuperação pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SENA, para 

adaptar suas atividades de acordo com as disposições contidas nesta legislação. 

Parágrafo alterado pela Lei nº. 3004/1991 

Prazo prorrogado pela Lei nº. 2919/1991  

§ 3°   ficará automaticamente cancelada a autorização de funcionamento, nas seguintes 

hipóteses:  

a)     deixar de ser aprovado pelo SEMA o respectivo Plano de Recuperação ou seu 

substitutivo;  

b)     se for descumprido o Plano de Recuperação; e  

c)     expirar o prazo previsto no § 2°, deste artigo. 

 

Art. 24.       Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário especialmente a Lei n° 2.030, de 17.01.81. 

 

Câmara Municipal de Jacareí, 01 de novembro de 1990. 

JOSÉ CHRISTOVÃO AROUCA 
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PRESIDENTE Publicado em: 28/08/1990, no Diário de Jacareí nº. 70. 
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ANEXO B: LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003. 

 

 

Institui o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí, nos termos 

do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras 

providências. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei: 

  

Disposições Preliminares 

  

Art. 1º Esta Lei institui no município de Jacareí o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, 

nos termos do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. 

  

TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 

  

Art. 2º Plano Diretor de Ordenamento Territorial integra o processo de planejamento e 

gestão urbana do município e recomenda a integração e interação das ações de diferentes 

setores do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida 

de seus moradores e usuários, ampliar e tornar mais eficientes as atividades econômicas, 

resguardar e recuperar o meio ambiente, de modo a permitir o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

  

Art. 3º Plano Diretor de Ordenamento Territorial é o instrumento básico e estratégico da 

política de desenvolvimento do município, com ênfase na estruturação do seu território, 

devendo ser observado por todos os agentes públicos e privados. 

§ 1º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem observar os 

objetivos e as diretrizes contidos neste Plano. 

§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial estabelece as exigências fundamentais de 

ordenamento da cidade, com o principal objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento de 

suas funções sociais e garantir o bem-estar  de seus habitantes, nos termos do artigo 182 

da Constituição Federal. 

§ 3º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial estabelece, nos termos dos artigos 2º e 4º 

do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257/01, os objetivos, as diretrizes e 

instrumentos para o processo de planejamento municipal, em especial para os seguintes 

itens: 

a) estrutura do ordenamento territorial; 

b) ordenamento do espaço urbano; 

c) mobilidade urbana; 

d) zonas especiais; 

e) promoção econômica; 

f) qualidade ambiental; 

g) equipamentos e serviços públicos; 
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h) sistema de planejamento e gestão. 

 

 Art. 4º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial ajustar-se-á aos planos nacional, 

regional e estadual de ordenamento do território e deverá ser considerado no 

planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 

  

Art. 5º São partes integrantes e sistemáticas desta Lei: 

I - ANEXO I: contendo os seguintes mapas: 

a) MAPA 01, Macrozoneamento; 

a) MAPA 01, Delimitação das Macrozonas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 

76/2012) 

b) MAPA 02, Zona de Destinação Urbana; 

b) MAPA 02, Subdivisões da Macrozona de Destinação Urbana e Zonas Especiais; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 76/2012) 

c) MAPA 03, Unidades de Planejamento; 

d) MAPA 04, Plano Viário Funcional Básico; 

e) MAPA 05, Áreas Especiais e Sistema de Áreas Verdes; 

e) MAPA 05, Demarcação das Z. Especiais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 

76/2012)  

II - ANEXO II: contendo as seguintes tabelas: 

a) TABELA 01, Unidades de Planejamento; 

a) TABELA 01, Unidades de Planejamento e Loteamentos/ Bairros; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

b) TABELA 02, Plano Viário Funcional Básico; 

b) TABELA 02, Plano Viário Funcional Básico – Vias Existentes; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

c) TABELA 03, Equipamentos Sociais; 

d) TABELA 04, Sistema Verde. 

III - ANEXO III: contendo os seguintes memoriais descritivos das macrozonas: 

a) MEMORIAL 01 - memorial descritivo da Macrozona de Destinação Urbana; 

b) MEMORIAL 02 - memorial descritivo da Macrozona de Destinação Industrial; 

c) MEMORIAL 03 - memorial descritivo da Macrozona de Destinação Rural; 

d) MEMORIAL 04 - memorial descritivo da Macrozona de Interesse Ambiental; 

Inciso incluído pela Lei Complementar nº 62/2007 

e) MEMORIAL 05 - memorial descritivo da Macrozona de Mineração; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

f) MEMORIAL 06 - memorial descritivo da Zonas Especiais. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

  

Art. 6º Para os efeitos desta Lei, as seguintes expressões ficam assim definidas: 

I - adensamento: é a relação entre o número de habitantes e a área da unidade territorial 

considerada; 

II - adensamento bruto: é a relação entre o número de habitantes e o total da área 

considerada, englobando o sistema de áreas públicas; 

III - adensamento líquido: é a relação entre o número total de habitantes e a área do terreno, 

descontando o sistema de áreas públicas; 
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IV - alienação onerosa: é a cessão ou transferência de bens que se realiza mediante 

contrapartida ou pagamento; 

V - coeficiente de aproveitamento: é a relação entre a área de construção do terreno e a área 

do terreno; 

VI - coeficiente de aproveitamento básico: é o coeficiente de aproveitamento do solo 

estabelecido para todos os terrenos do município; 

  

VII - declividade: é relação entre a diferença de nível entre o ponto médio da testada e o do 

alinhamento de fundos e a distância horizontal entre eles; 

VIII - declividade natural: é a relação percentual sobre a diferença entre as cotas altimétricas 

de dois pontos de um terreno e a distância horizontal de 100 m (cem metros) entre eles, 

perpendicular às curvas de nível, sem modificação decorrente de aterro ou corte; 

IX - equipamentos comunitários: são os prédios ou instalações públicas destinadas ao 

atendimento da população; 

X - função urbana: é a ação própria ou natural da cidade, como habitar, trabalhar, circular e 

recrear; 

XI - gabarito: é a altura máxima da edificação, medida a partir do nível do ponto médio da 

guia até o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da mesma, no plano da 

fachada, excetuando-se as obras de caixa d’água e casa de máquinas; 

XII - grau de degradação: é a condição de aviltamento, deterioração, desgaste ou estrago de 

uma determinada construção ou área no município; 

XIII - habitação espontânea: é a ocupação informal, caracterizada por favela, com situação 

fundiária total ou parcialmente ilegal e a infraestrutura básica precária; 

XIV - infraestrutura urbana: é a rede formada por estruturas, equipamentos urbanos, 

equipamentos comunitários e serviços que se estende pelo município e subsidia o 

desenvolvimento das funções urbanas; 

XV - parâmetro urbanístico: é qualquer variável ou constante associada à urbanização ou ao 

uso e ocupação do solo; 

XVI - potencial construtivo: é a aplicação do coeficiente de aproveitamento na área do 

imóvel considerado; 

XVII - recuo: é o afastamento obrigatório mínimo da edificação em relação à via pública ou 

ao vizinho; 

XVIII - serviço público: é o serviço indispensável ao pleno desenvolvimento das funções 

urbanas, como abastecimento de água, afastamento de esgoto sanitário, fornecimento de 

energia elétrica e transporte público; 

XIX - taxa de ocupação: é a relação entre a área correspondente à projeção horizontal da 

construção e a área total do terreno; 

XX - taxa de permeabilidade: é a relação entre a área da parcela do terreno que permite a 

infiltração de água, sem qualquer construção, pavimentação ou aterro, e a área total do 

terreno; 

XXI - unidade habitacional: é a edificação ou parte de edificação destinada à moradia de 

caráter permanente, com acesso independente e contendo pelo menos 1 (uma) instalação 

sanitária; 

XXII - unidade imobiliária: é a fração autônoma resultante de empreendimento imobiliário, 

seja este parcelamento do solo ou incorporação em condomínio; 

XXIII - urbanização em condomínio: é a forma de beneficiamento do solo não resultante de 
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loteamento; 

XXIV - uso predominante: é a atividade desenvolvida em maior intensidade ou quantidade 

em uma determinada área ou região da cidade. 

XXV - gleba: é a porção de terras que ainda não foi objeto de parcelamento para fins 

urbanos; 

XXVI - terreno urbanizado: terreno dotado de infraestrutura (água, esgoto, gás, eletricidade) 

e serviços urbanos (transporte, escola, saúde e outros). 

Incisos incluídos pela Lei Complementar nº 62/2007 

  

TÍTULO II 

Da Estrutura do Ordenamento Territorial 

CAPÍTULO I - Do Macrozoneamento 

 Art. 7º O Macrozoneamento fundamenta-se na Carta Geotécnica e Hidrológica do 

Município de Jacareí, datado de 1992, e divide seu território considerando as condições 

do meio físico quanto : 

I - ao relevo; 

II - ao suporte geotécnico; 

III - a hidrografia; 

IV - a infraestrutura urbana, serviços públicos essenciais instalados e potenciais; 

V - a situação atual do uso e ocupação do solo até a data da publicação desta Lei. 

  

Art. 8º  O Macrozoneamento tem como objetivo o ordenamento territorial do município de 

forma a permitir: 

I – a identificação e exploração dos seus potenciais; 

II - a preservação do patrimônio natural, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

III - a contenção do espraiamento da área urbana; 

IV – a minimização dos custos de implantação e manutenção da infraestrutura urbana e 

serviços públicos essenciais. 

  

Art. 9º  O Macrozoneamento, expresso no Mapa 01 do ANEXO I, divide o território do 

município em 5 (cinco) Macrozonas: 

I - Macrozona de Destinação Urbana; 

II - Macrozona de Destinação Industrial; 

III - Macrozona de Destinação Rural; 

IV - Macrozona de Interesse Ambiental; 

V - Macrozona de Mineração. 

  

CAPÍTULO II 

Da Macrozona de Destinação Urbana 

Art. 10 Compõem a Macrozona de Destinação Urbana as porções do território municipal 

destinadas a concentrar as funções urbanas, com os seguintes objetivos: 

I - otimizar a infraestrutura urbana instalada; 

II - condicionar o crescimento urbano à capacidade de oferta de infraestrutura urbana; 

III - orientar o processo de expansão urbana; 

IV - permitir o pleno desenvolvimento das funções urbanas; 

V - garantir o desenvolvimento da gestão da política urbana; 
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VI - permitir o acesso à infraestrutura urbana. 

 

Art. 11 O uso e ocupação do solo na Macrozona de Destinação Urbana deve observar as 

seguintes diretrizes: 

I - garantia da distribuição equitativa das funções urbanas; 

II - identificação das áreas nas quais a ocupação deve ser intensificada, controlada ou 

restringida, com base na capacidade da infraestrutura urbana existente e a sustentação 

ambiental; 

III - articulação dos diferentes usos do solo; 

IV - recuperação dos investimentos públicos que resulte em valorização imobiliária, 

utilizando-se, para tal fim, dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, Lei Federal 

n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Parágrafo Único. As ocupações com frente às vias limítrofes de Macrozona de Destinação 

Urbana e Macrozona de Destinação Industrial deverão seguir os parâmetros de uso e 

ocupação do solo da Macrozona de Destinação Urbana. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

  

Art. 12 A Macrozona de Destinação Urbana tem seus limites expressos no ANEXO I - 

Mapa 01 e seu memorial descritivo no ANEXO III, memorial descritivo 01. 

Caput alterado pela Lei Complementar nº 62/2007 

I - à área delimitada pela divisa com o município de São José dos Campos, pela BR 116 - 

Rodovia Presidente Dutra, pela SP 70 -Rodovia Carvalho Pinto,  pela SP 65 - Rodovia 

D. Pedro I  e  pelo antigo leito da mesma SP 65 - Rodovia D. Pedro I, excluída a faixa 

de destinação Industrial ao longo das margens da BR 116 - Rodovia Presidente Dutra; 

II - às áreas correspondentes aos loteamentos Veraneio Ijal, Veraneio Irajá, Chácara 

Lagoinha e Jardim Alvorada; 

III - área oficialmente cadastrada junto à Administração Municipal como parcelamento 

urbano no bairro Pagador Andrade e nos Distritos de São Silvestre e Meia Lua. 

Incisos revogados pela Lei Complementar nº 62/2007 

  

Art. 13 A Macrozona de Destinação Urbana é subdividida em: 

I - Zona de Adensamento Preferencial; 

I - Zona de Adensamento Preferencial 1 e 2; (Redação dada pela Lei Complementar nº 

76/2012) 

II - Zona de Adensamento Controlado; 

III - Zona de Adensamento Restrito. 

  

CAPÍTULO III 

Da Macrozona de Destinação Industrial 

Art. 14 Compõem a Macrozona de Destinação Industrial as porções do território municipal 

destinadas à instalação de indústrias e atividades correlatas, com os seguintes objetivos: 

I - orientar os investimentos para estimular o desenvolvimento da atividade Industrial, de 

forma harmônica com as outras atividades exercidas no município; 

II - minimizar os impactos derivados da atividade industrial; 

III - aproveitar a oferta de infraestrutura existente voltada à atividade industrial. 
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Art. 15 A Macrozona de Destinação Industrial tem seus limites expressos no Mapa 01, 

constante do Anexo I, e corresponde ao memorial descritivo constante do Anexo III – 

memorial descritivo 02, obedecendo a uma faixa de cerca de 1.000 m (um mil metros) 

de ambos os lados da Rodovia D.Pedro I – antiga SP 65, desde a BR 116 – Rodovia 

Presidente Dutra até o Rio Parateí, excetuando-se o loteamento Jardim Alvorada e Zonas 

de Interesse Social. 

Caput alterado pela Lei Complementar nº 62/2007 

  

Art. 15 A Macrozona de Destinação Industrial tem seus limites expressos no Mapa 01, 

constante do Anexo I, e corresponde ao memorial descritivo constante do Anexo III – 

memorial descritivo 02. (Redação dada pela Lei Complementar nº 76/2012) 

I - à faixa de 1.000 m (mil metros) ao longo da antiga SP 65 – Rodovia Dom Pedro I, lado 

direito, sentido Campinas, desde a BR 116 – Rodovia Presidente Dutra até o Rio Parateí, 

excetuando-se o loteamento Jd. Alvorada e Zonas de Interesse Social; 

II - à área delimitada pela BR 116 – Rodovia Presidente Dutra, pela SP 65 – Rodovia Dom 

Pedro I, pela SP 70 – Rodovia Carvalho Pinto e pela divisa com o município de 

Guararema, excetuando-se os loteamentos Veraneio Ijal e Irajá; 

III - à área delimitada pela RFFSA, pelo Rio Parateí e pela divisa com o município de São 

José dos Campos; 

IV - à área delimitada em torno da VCP-Votorantim Papel e Celulose, no Distrito de São 

Silvestre; 

V - à faixa de 1.000 m (mil metros) no lado direito, ao longo da BR 116 – Rodovia 

Presidente Dutra, sentido São Paulo, excluindo a área urbanizada do Distrito do Meia 

Lua, Chácara Lagoinha e a faixa entre o leito novo e o leito antigo da SP 65 – Rodovia 

Dom Pedro I; 

VI - à faixa de 500 m (quinhentos metros) ao longo da BR 116 – Rodovia Presidente Dutra, 

no lado esquerdo, sentido São Paulo, desde a divisa com o município de São José dos 

Campos até  encontrar a Estrada do Limoeiro; segue por esta última até a divisa de 

fundos dos lotes que dão frente para a Rua Moacir Coimbra, seguindo até o córrego 

Seco e por este até atingir a linha da RFFSA; segue por esta última, sentido São José dos 

Campos, até encontrar-se novamente com a faixa de 500 metros acima citada chegando 

ao encontro com o Rio Paraíba do Sul e por este último, à montante, até a 

desembocadura do canal do São Luís até encontrar a Av. Humberto de Alencar Castelo 

Branco, deflete à esquerda até encontrar os fundos dos lotes que dão frente para a Av. 

Industrial e por este até o encontro com o canal São Luís e novamente seguindo pela 

faixa de 500 metros até alcançar a cota 575 metros encontrando-se com a Av. Lucas 

Nogueira Garcês; 

VII - à faixa de 1.000m (mil metros) no lado esquerdo, sentido bairro, ao longo da JCR 340 

– Estrada Biagino Chieffi, desde a BR 116 – Rodovia Presidente Dutra até o Bairro do 

Pagador Andrade. 

Incisos revogados pela Lei Complementar nº 62/2007 

  

CAPÍTULO IV 

Da Macrozona de Destinação Rural 

Art. 16 Compõem a Macrozona de Destinação Rural as porções do território municipal 

destinadas a concentrar as atividades agropecuárias, extrativas vegetais, agroindustriais e 
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compatíveis, com os seguintes objetivos: 

I - proteger as propriedades rurais produtivas; 

II - valorizar a atividade agropecuária enquanto elemento essencial para o desenvolvimento 

socioeconômico. 

  

Art. 17 A Macrozona de Destinação Rural tem os seus limites expressos no Mapa 01 do 

ANEXO I e seu memorial descrito no ANEXO III - MEMORIAL 03. 

Caput alterado pela Lei Complementar nº 62/2007 

I - à área delimitada pelas rodovias BR 116 – Rodovia Presidente Dutra, SP 65 – Rodovia 

Dom Pedro I e pelas divisas com os municípios de Igaratá, Santa Isabel e Guararema, 

excluindo a faixa de destinação Industrial de 1.000m (mil metros) às margens da BR 116 

– Rodovia Presidente Dutra; 

II - à área delimitada pelo Rio Parateí, pela SP 65 - Rodovia Dom Pedro I, pelo antigo leito 

da Rodovia Dom Pedro I, pela BR 116 – Rodovia Presidente Dutra e pela JCR 340 – 

Estrada Biagino Chieffi, excluindo as faixas de destinação industrial de 1.000m (mil 

metros) às margens da SP 65 - Rodovia Dom Pedro I, BR 116 – Rodovia Presidente 

Dutra e JCR 340 – Estrada Biagino Chieffi e a área de destinação urbana do Bairro do 

Pagador Andrade; 

III - à área delimitada pela SP 70 - Rodovia Carvalho Pinto, pelas divisas com os municípios 

de Guararema e Santa Branca, pela SP 77 - Rodovia Nilo Máximo, pela linha de alta 

tensão LT Mogi das Cruzes – São José II e pela divisa com o município de São José dos 

Campos, excluídas as áreas de destinação urbana e industrial no Distrito de São 

Silvestre; 

IV - à área delimitada pelo Rio Paraíba do Sul, pela BR 116 – Rodovia Presidente Dutra, 

pela JCR 340 – Estrada Biagino Chieffi, pela linha férrea da RFFSA e pela divisa com o 

município de São José dos Campos, excluindo a faixa de 1.500m (mil e quinhentos 

metros) de mineração às margens do Rio Paraíba do Sul. 

Incisos revogados pela Lei Complementar nº 62/2007 

  

CAPÍTULO V 

Da Macrozona de Interesse Ambiental 

Art. 18 Compõem a Macrozona de Interesse Ambiental as porções do território do 

município destinadas à concentração de atividades de recreação, de lazer, turística e 

extrativa vegetal que conciliem a proteção dos bens naturais e culturais, de forma a: 

I - combinar o desenvolvimento socioeconômico com preservação do patrimônio ambiental 

do município para a presente e as futuras gerações; 

II - garantir a qualidade ambiental e paisagística das margens e das águas dos reservatórios 

do Rio Jaguari, ao norte, e de Santa Branca, ao sul do município. 

  

Art. 19 A Macrozona de Interesse Ambiental tem seus limites expressos no Mapa 01 do 

ANEXO I e seu memorial descrito no ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO. 

Artigo alterado pela Lei Complementar nº 62/2007 

I - à área delimitada pela linha de alta tensão LT Mogi das Cruzes – São José II, pela SP 77 

- Rodovia Nilo Máximo e pelas divisas com os municípios de Santa Branca, Jambeiro e 

São José dos Campos; 

II - à área delimitada pela SP 65 - Rodovia Dom Pedro I, pelo Rio Parateí e pela divisa com 
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os municípios de Igaratá e São José dos Campos. 

Inciso revogado pela Lei Complementar nº 62/2007 

 CAPÍTULO VI 

Da Macrozona de Mineração 

Art. 20 Destina-se ao exercício das atividades de extração mineral, especialmente areia, com 

os seguintes objetivos (Redação dada pela Lei Complementar nº 76/2012): 

I - conservar o ambiente das várzeas e das áreas urbanizadas; 

II - manter a disponibilidade e a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul; 

III - preservar a flora e fauna; 

IV - promover o desenvolvimento socioeconômico associado à preservação ambiental. 

  

Art. 21 Para alcançar os objetivos expressos no artigo 20, o exercício de atividades 

minerárias deve observar as seguintes diretrizes: 

I - respeito à Área de Preservação Permanente correspondente: 

a) à faixa de 100 m (cem metros) ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul; 

b) às áreas cobertas por vegetação nativa ou não, as remanescentes associadas aos meandros 

do Rio, abandonados ou preservados; 

II - atendimento à Resolução da Secretaria de Estado do Meio Ambiente n.º 28 - 

Zoneamento Minerário da Várzea do Rio Paraíba do Sul; 

II - atendimento às normas aplicáveis; (Redação dada pela Lei Complementar nº 76/2012) 

III - aprovação prévia de relatórios ambientais, elaborados conforme diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos competentes, nas esferas de atribuições federal, estadual e municipal. 

  

Art. 22 A área destinada à atividade de extração de minerais, especialmente a extração de 

areia, inicia-se no encontro da Estrada Municipal JCR 340 e a faixa correspondente a 

macrozona de destinação industrial, estende-se por esta faixa no sentido Rio de Janeiro 

até o encontro com limite do Município de São José dos Campos, segue por este até o 

encontro com a cota de nível 572 (UTM), segue por esta até a Estrada Municipal JCR 

340 seguindo por esta até o ponto inicial fechando o perímetro. 

  

Art. 22 A Macrozona de Mineração tem seus limites expressos no Mapa 01, constante no 

Anexo I, e seu memorial descritivo no Anexo III – Memorial 5. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 76/2012) 

  

Parágrafo Único.  Exclui-se da Macrozona de Mineração descrita no “caput” deste artigo a 

área de interesse social que se inicia no encontro da Estrada do Poço com uma linha 

paralela de 1.100m (um mil e cem metros) da faixa delimitadora da Macrozona de 

Destinação Industrial, descrita no Mapa 1, seguindo por esta linha no sentido Rio de 

Janeiro até encontrar a Estrada Municipal do Meia-Lua, seguindo por esta no sentido 

bairro até o encontro da via de acesso ao assentamento denominado Lagoa Azul, de 

onde deflete à esquerda, perpendicularmente à Estrada Municipal do Meia-Lua, por uma 

extensão de 500m (quinhentos metros), defletindo desta vez à direita, seguindo uma 

linha paralela à Estrada do Meia-Lua, até encontrar a linha delimitadora da Macrozona 

de Destinação Industrial, segue por esta no sentido São Paulo até o encontro com a 

Estrada Municipal do Poço, segue por esta até o ponto inicial, encerrando o perímetro. 
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Art. 23 O Poder Executivo Municipal deverá rever a Lei Municipal 2.811/90, que trata da 

extração minerária, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da publicação desta Lei. 

 

 Prefeitura Municipal de Jacareí, 12 de dezembro de 2003. 

 

MARCO AURÉLIO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Publicado em: 13/12/2003, no Boletim Municipal. 

 

AUTOR DO PROJETO: PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURÉLIO DE SOUZA. 

 

AUTORES DAS EMENDAS: VEREADORES ADRIANO DA ÓTICA, JOSÉ 

CARLOS DIOGO, MARINO FARIA, ALMIR SANTOS GONÇALVES, ELIANA DO 

PANORAMA, ROSE GASPAR, FLÁVIO DO BANESPA. 
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ANEXO C: RESOLUÇÃO SMA 42, DE 16 DE SETEMBRO DE 1996. 

 

 

Disciplina o licenciamento ambiental dos empreendimentos minerários de extração de 

areia na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

 

O Secretário do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e considerando que 

o CONSEMA, em sua 42a Reunião Plenária Extraordinária, através da Deliberação 

024/96, aprovou a "minuta" de Resolução que disciplina o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos minerários de extração de areia na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul. 

 

RESOLVE: 

Art. 1o . O licenciamento ambiental das atividades minerárias de extração de areia na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul fica condicionada à prévia definição das áreas aptas 

para essas atividades nessa Bacia. 

 

Parágrafo único . O licenciamento de que trata este artigo só poderá ser outorgado nas 

áreas que vierem a ser definidas como aptas para extração de areia. 

 

Art. 2o . Excetuam-se do disposto no artigo 1o as atividades de extração de areia objeto de 

pedido de licença, protocolado na CETESB ou na SMA, em data anterior a 02/09/96, 

desde que obedecidas todas as demais disposições desta Resolução. 

§ 1o . Em casos de infração a qualquer dessas disposições, as atividades de que trata este 

artigo deverão ser intimadas a paralisar suas operações, sob as penas da lei. 

§ 2o . A obediência às disposições desta Resolução não dá ao minerador direito à 

licença, que poderá ser outorgada ou negada, ao fim do processo regular. 

 

Art. 3o  . O zoneamento minerário para fins de definição das zonas aptas para a extração 

de areia será concluído pela SMA no prazo de quatro meses, contados a partir da data 

da publicação desta Resolução. 

 

Parágrafo único . Decorrido o prazo definido neste artigo, as solicitações de licenças serão 

acolhidas na forma da lei, conforme o que estabelecem, tanto esta como as Resoluções 

SMA 26/93 e 66/95. 

 

Art. 4o . As atividades referidas no art. 20 deverão adotar procedimentos operacionais que 

objetivem mitigar os impactos por elas provocados como também medidas para 

recuperação da área degradada, a saber: 

Demarcação, em campo, com marcos resistentes e de fácil visualização, do "pit" final para 

as cavas e da área de dragagem para os casos de leito. Estes marcos deverão ser 

acompanhados de memorial descritivo que permita sua amarração com a cartografia 

oficial; 
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 Cercamento do empreendimento; 

  Retirada das instalações e dos acessos existentes em Área de Preservação; 

 Permanente, exceto do previsto no item VI do art. 6o para extração em leito e do 

que 

 for avaliado pelos órgãos de controle como tecnicamente inviável; 

 Revegetação da Área de Preservação Permanente exclusivamente com espécies 

nativas; 

 Umectação das vias de acesso (particulares e/ou municipais) duas vezes ao dia nos 

períodos de estiagem; 

 

Apresentação dos seguintes documentos: 

 atos constitutivos da pessoa jurídica responsável pelo empreendimento; 

 registro definitivo da empresa mineradora no CREA e indicação  de um 

profissional habilitado, responsável pela operação e desativação do 

empreendimento, como também pela recuperação da área degradada; 

 contrato de arrendamento e o termo de compromisso de aceite do proprietário do solo 

com a recuperação proposta, prevendo-se que o minerador será responsável pela 

área até que se consolide a recuperação prevista, e que, a partir desta etapa, o 

proprietário  se responsabilizará pela sua preservação; 

 Protocolo, na Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, de acordo com o estabelecido pela Portaria nº 25 

de 29/12/94; 

 Termo de Ajustamento de Conduta da empresa mineradora e do responsável(is) 

técnico(s), obrigando-se a adotar procedimentos para minimização dos impactos 

ambientais nas fases de execução do projeto de lavra, de recuperação da área 

degradada e de desativação do empreendimento; 

 Termo de Fiança dos titulares da empresa mineradora, responsabilizando-se, 

solidariamente, pela recuperação de área degradada. 

Art. 5o. Além do cumprimento das exigências estabelecidas no artigo anterior, a extração de 

areia em cava submersa deverá também atender as seguintes determinações: 

 Obediência ao estabelecido pela Norma Cetesb D 7.010/90; 

 Não realizar dragagem em Área de Preservação Permanente, e nas situações de 

invasão dessa área, executar o aterro com finos na base e capeamento argiloso; 

 Executar os taludes de cava com altura máxima de 10m. Deverão ser feitas bermas 

subdividindo essa amplitude nas cavas finais com profundidade superior a 10m; 

 Deverão os primeiros 5m horizontais dos taludes emersos e submersos, a partir do 

nível mínimo da água, voltados para o interior das cavas, obedecer a uma inclinação 

máxima de 17o ou 30%; 

 Para os taludes estáveis (com vegetação de gramíneas ou de maior porte, e sem 

sulcos erosivos, abatimentos ou outros indícios de ruptura) localizados junto a 

frentes que não mais serão lavradas, não há necessidade de obediência aos itens III e 

IV deste artigo; 

 Deverá o funcionamento ser feito em circuito fechado e a água de retorno das pilhas 

ou classificadores/sílos ser direcionada para a cava; 
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 Não será permitido desmatamento e uma distância mínima de segurança de 10 

metros deverá ser mantida entre a borda da cava a ser lavrada e a área de mata.; 

 Deverá executar-se concomitante  ás operações de  lavra,  o decapeamento,  e o 

material removido (solo orgânico ou argiloso) deverá ser estocado para fins de 

revegetação; 

 Deverá ser de 50m a distância mínima entre cavas de até 20ha, respeitadas as 

distâncias mínimas de 25m entre elase e o limite da propriedade arrendada. 

 

Art. 6o . Além das exigências estabelecidas no artigo 40, a extração de areia em leito de 

rio, deverá também cumprir as seguintes exigências: 

 Adequar as atividades e a disposição das instalações operacionais ao disposto na 

Norma CETESB D 7.010/90; 

 Não realizar dragagem de ilhas; 

 Identificar o trecho licenciado através de marcos de concreto e bandeiras, ou outro 

sistema de fácil reconhecimento e difícil remoção ou transferência; 

 Realizar a extração somente no pacote de areia de assoreamento, sem alterar 

margens ou leito fluvial do curso d'água. implantar obras e/ou medidas de 

proteção das margens no local de atracação das barcaças; 

 Não deverão ser formadas baias de atracação, exceto para guarda da draga e em 

área definida pelo órgão licenciador, com o compromisso de recuperação; 

 Redução da área de pátio de manobras/operação para um máximo de 4.500m², 

quando situada em Área de Preservação Permanente. Nesses casos, deverão 

distar, no mínimo, 50 metros da margem do rio e não Ter mais de 90 metros de 

largura, em paralelo com o rio. Cada empreendimento poderá ter apenas um pátio, 

sendo permitido um acesso de 10m de largura interligando-o ao rio. Nas demais 

áreas de preservação permanente (faixa de 100m) no domínio do empreendimento, 

deverão ser plantadas espécies arbóreas nativas, obedecidos os critérios de 

sucessão ecológica; 

 Deverá ser revegetada a área do pátio ao término das operações de lavra e/ou das 

licenças concedidas pela Cetesb; 

 Deverão as águas residuárias provenientes dos silos classificadores sofrer 

decantação dos finos, antes de retornarem ao corpo d'água, de forma a atender ao 

Artigo 18 do Decreto Estadual nº 8.468/76; 

 

Art. 7o . Além das exigências estabelecidas no artigo 4o, a extração de areia por desmonte 

hidráulico, deverá também adotar os seguintes procedimentos: 

 Aqueles estabelecidos pela Norma Cetesb D7.011/90; 

 Implantar bacias de decantação que permitam a adequada sedimentação dos 

resíduos sólidos e clarificação da água; 

 Apresentar projeto das bacias de decantação de acordo com o disposto no 

"Manual de Pequenas Centrais Hidrelétricas", item "Barragem de Terra"  elaborado 

pela Eletrobrás e pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 

DNAEE, assim como à norma NBR- 13028/1993 e anexo da ABNT, intitulada 

"Elaboração e apresentação de projeto de disposição de rejeitos de beneficiamento 

em barramento em mineração"; 
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 Dispor de forma organizada os rejeitos, a partir do corpo de terra do dique ou 

barramento; 

 Executar a circulação da água no processo em circuito fechado; 

 Levar em consideração, na implantação de vertedouros e desvios de drenagem, os 

dados contidos nos estudos hidrológicos e hidráulicos; 

 Possuir o "pit" final da jazida taludes com amplitude máximas inferiores a 15 metros 

e suas inclinações deverá ter, como limite máximo, o ângulo de 45o. Nesses taludes 

deverão ser executadas bermas quando necessário; 

 Revegetar com gramíneas os taludes dos diques ou barragens; 

 Conduzir as águas pluviais provenientes dos silos ou da área de armazenagem de 

areia a céu aberto às bacias de decantação e retorná-las, em seguida, ao 

circuito de mineração; 

 Implantar previamente bermas e sistemas de drenagens nos limites dos 

remanescentes de vegetação nativa. 

Art. 8o . Além das exigências estabelecidas nos arts. 4o, 5o, 6o e 7o, todas as atividades 

de extração de areia referidas no art. 2o, deverão adotar as seguintes medidas de 

recuperação das áreas degradadas: 

 A camada superior do solo da área a ser minerada deverá ser imediatamente 

aproveitada ou estocada em depósitos previamente projetados. O prazo de 

estocagem não pode ultrapassar dois anos; 

 A camada superficial do solo deverá ser disposta por toda a área a ser revegetada, 

com a espessura de 20 a 30 cm. Caso não haja volume de material disponível, o 

solo deverá ser disposto, preferencialmente, nas covas; 

 Quanto à fertilidade, as medidas corretivas deverão envolver calagem, 

incorporação de matéria orgânica, adubação fosfatada ou adubação verde, 

aplicação de fertilizantes potássicos e adubação nitrogenada de cobertura, sempre 

que necessário; 

 

A revegetação das áreas degradadas deve obedecer os seguintes critérios: 

 nas áreas marginais ao rio Paraíba do Sul deverá ser feito um plantio misto 

constituído exclusivamente de espécies nativas da região realizado em duas etapas: 

- primeira etapa: plantio de espécies arbóreas pioneiras e secundárias iniciais, ou seja, com 

caraterísticas mais agressivas e de rápido crescimento, em número mínimo de 4 

espécies, sendo que nenhuma espécie pode exceder 25% do número total de espécies 

plantadas por hectare, com espaçamento mínimo de 3x2,5m (1330/ha), dispostas 

intercaladamente e colocadas em covas com dimensões mínimas de 0,60x0,60x0,60 

metros preenchidas com terra vegetal e devidamente adubadas. 

- Segunda etapa: após estabelecimento dos indivíduos plantados na primeira etapa, que 

pode ser constatado pelo sombreamento total da área revegetada ou ao se atingir uma 

altura média mínima dos indivíduos de 3 metros de altura deverão ser introduzidas 

espécies arbóreas secundárias tardias e climáticas com intuito de aumentar a 

biodiversidade local e reabilitar as áreas de preservação permanente, para que 

cumpram seu papel de abrigar a flora e fauna silvestre, proteger o solo e os recursos 

hídricos, bem como propiciar uma melhoria na paisagem. 

- A etapa de que trata o item anterior deverá conter um número mínimo de quinze espécies 
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e cada hectare, um número mínimo de 10 indivíduos de cada espécies por hectare, 

dispostas intercaladamente, com espaçamento mínimo de 6x6 metros e colocadas 

em covas similares às descritas na primeira etapa. 

- O empreendedor pode também optar pela implantação de um modelo de revegetação que 

contemple todos os estágios sucessionais simultaneamente no ato do plantio, desde que 

sejam mantidos a diversidade e o adensamento estabelecido para o plantio em duas 

etapas. 

- Nas margens das cavas e nas áreas não consideradas pela legislação vigente como de 

preservação permanente, dependendo da intenção de usos futuros do solo, poderão 

ser utilizados plantios homogêneos de espécies exóticas e nativas, ou outras 

alternativas, mediante aprovação do projeto pela SMA, desde que cumpram a função de 

proteção do solo e dos recursos hídricos. 

- Nos taludes situados na Área de Preservação Permanente, ao longo do Rio Paraíba do Sul, 

onde as faixas remanescentes de solo entre cava e rio são bastante estreitas, serão 

admitidas declividades mais acentuadas (até 1V: 1,5H),. 

- Como medidas complementares à revegetação, dever-se-ão prever o cercamento das áreas, 

para impedirem-se o trânsito no local e o acesso de animais, e o plantio de cortina 

vegetal no entorno da propriedade, com o objetivo de barrar-se o vento, conter-se a 

poeira gerada no transporte de areia por veículos e minimizar-se o impacto visual, 

utilizando-se para isto, espécies arbóreas de rápido crescimento, plantadas em duas 

fileiras, numa faixa de 3m de largura e 1,5 de distância entre indivíduos. 

- Os empreendimentos que promoveram desmatamento e/ou degradação irregular 

deverão incluir áreas equivalentes às mencionadas para  recuperação, numa 

proporção igual ou superior à área degradada, a critério da SMA. 

- Caberá aos mineradores o início imediato das medidas de revegetação em Área de 

Preservação Permanente, onde devem ser obedecidas as diretrizes elencadas. 

- A manutenção das áreas revegetadas, de extrema importância para o sucesso da 

recuperação, deverá envolver a limpeza (roçadas e coroamentos periódicos), a reposição 

de mudas mortas ou danificadas, o controle de pragas e doenças, adubação e irrigação 

periódica, até que se alcance o sombreamento total da área de plantio, ou que os 

indivíduos atinjam uma altura mínima de 3 metros, principalmente em áreas onde 

não foi feito o recapeamento com solo fértil. 

- Como forma de orientar o controle e o uso futuro das cavas, deverão ser adotadas as 

seguintes medidas: 

 monitoramento da qualidade da água de forma a orientar o uso futuro e/ou 

estabelecer medidas necessárias para a proteção da saúde dos trabalhadores, bem 

como das populações circunvizinhas; 

 realizarem-se análises, a princípio, semestralmente, em diferentes estações do ano 

(inverno e verão), por laboratório idôneo; 

I.-  Somente serão considerados reabilitados os corpos d'água que atingirem, no 

mínimo, a Classe 2, de acordo com a classificação estabelecida na Resolução 

CONAMA no 20/86. 

 

Art. 9o . A fiscalização das disposições desta Resolução como dos licenciamentos dela 

decorrentes, deverá ser feita de forma integrada entre a CETESB, o DAIA e o DEPRN. 

Parágrafo único. A SMA deverá propor, através de consórcios, convênios ou outras formas 
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juridicamente possíveis, a integração dos Municípios envolvidos, bem como da União 

e dos seus órgãos ambientais, na realização da atividade de que trata este artigo. 

Art. 10 . A Licença de Instalação só será outorgada se constatado o cumprimento do 

disposto nos incisos I e nas alíneas "a", "c", "e" e "f" do inciso VI do art. 4º, e nos arts. 

5º, 6º e 7º desta Resolução, e se: 

 Comprovado o início da revegetação de que trata o inciso IV do art. 4º. 

 Protocolado o pedido de registro de que trata o inciso VI do art. 4º. 

 Assinado o Termo de Compromisso pelo qual o empreendedor se obriga a executar 

todas as medidas de recuperação propostas no processo de licenciamento e no plano 

de revegetação apresentado, e a cumprir todas as exigências técnicas determinadas 

no Laudo de Vistoria, bem como a pagar a multa diária prevista no artigo 11. 

 

Art. 11 . O não cumprimento de quaisquer das obrigações principais e acessórias 

assumidas, sujeitará o empreendedor à interdição do empreendimento, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal, bem como do pagamento de multa diária de 1.000 

UFESP. 

 

Art. 12 . A Licença de Funcionamento só será outorgada após o cumprimento das 

disposições do art. 4º e deverá ser reavaliada, no máximo, a cada (18) dezoito meses, 

facultando-se o órgão competente sua cassação, no caso do não cumprimento dos 

critérios estabelecidos na concessão da licença. 

 

Art. 13 . As atividades minerárias de que trata o art. 3º deverão no prazo máximo de 

noventa (90) dias, contados a partir da data de publicação desta Resolução, apresentar 

todos os documentos e comprovações exigidos por este instrumento legal para a 

obtenção da Licença de Instalação, sob pena de imediata interdição de suas atividades. 

 

Parágrafo único. A SMA se manifestará sobre o pedido de licença no prazo máximo de 

cento e vinte (120) dias, contados a partir da data do protocolo dos documentos. Art. 14 . 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO D: RESOLUÇÃO SMA Nº 28, de 22 DE SETEMBRO DE 1999. 

 

 

Dispõe sobre o zoneamento ambiental para mineração de areia no subtrecho da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul inserido nos municípios de Jacareí, São José dos 

Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, e dá providências 

correlatas. 

 

O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, em cumprimento ao disposto no art. 13 da Lei 

nº 9.509, de 20 de março de 1997, e 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, nos termos do estatuído no art. 225 da Constituição Federal; 

Considerando que o Estado deve providenciar, com a participação da coletividade, a 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, em 

harmonia com o desenvolvimento social e econômico, consoante o preconizado no 

art. 191 da Constituição do Estado; 

Considerando que a atividade econômica deve assentar-se sobre a defesa do meio 

ambiente, nos termos do art. 170, VI, da Constituição Federal; 

Considerando que o Estado deve adotar medidas junto ao setor privado para manter e 

promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a 

degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais 

negativos e recuperando o meio ambiente degradado, como determina o art. 193, II, da 

Constituição do Estado; 

Considerando que incumbe à Pasta do Meio Ambiente controlar e fiscalizar  obras, 

atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, 

possam causar degradação do  meio  ambiente,  adotando  medidas  preventivas  ou  

corretivas   e  aplicando  as  sanções administrativas pertinentes, em cumprimento ao 

fixado no art. 193, XX, da Constituição do Estado; Considerando que compete ao 

Estado fomentar as atividades de mineração, de interesse sócio- econômico-

financeiro, em particular de cooperativas, pequenos e médios mineradores, assegurando 

o suprimento de recursos necessários ao atendimento da agricultura, da indústria de 

transformação e da construção civil do Estado, de maneira estável e harmônica com as 

demais formas de ocupação do solo e atendimento à legislação ambiental, segundo 

a diretriz estatuída no art. 214, IV, da Constituição do Estado; 

Considerando que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, nos termos do disposto no art. 225, § 2º, da Constituição Federal, no art. 

194 da Constituição do Estado e no art. 4º, V, da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997; 

Considerando a experiência adquirida com a aplicação da Resolução SMA nº 42, de 16 de 

setembro de 1996 e as conclusões alcançadas no âmbito do estudo apresentado pelos 

órgãos técnicos da Pasta do Meio Ambiente, com a colaboração de universidades, 

institutos de pesquisa, comunidades locais, poderes públicos dos Municípios de 
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Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, 

Sindicato da Indústria e Extração de Areia do Estado de São Paulo. 

Sindareia, e dos trabalhos da Câmara Técnica de Mineração do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente, consubstanciados no an. I da Deliberação CONSEMA nº 18/98, 

RESOLVE: 

Disposições Preliminares 

Art. 1º . Em cumprimento ao previsto no art. 1º da Resolução SMA nº 42, de 16 de setembro 

de 1996, esta resolução estabelece o zoneamento ambiental para mineração de areia 

na várzea do Rio Paraíba do Sul, no subtrecho inserido nos municípios de Jacareí, São 

José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. 

§ 1º . O zoneamento e a área a que se refere este artigo encontram-se delimitados em 

mapas, na escala 1:25.000, cujos originais encontram-se depositados na Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, junto ao processo SMA nº 7.000/99. 

§ 2º . O disposto nesta resolução aplica-se às seguintes formas de aproveitamento minerário: 

 extração em leito de rio; 

 extração em cava. 

§ 3º . A mineração de areia não poderá ser desenvolvida em prejuízo do uso prioritário 

da várzea para agropecuária e silvicultura, na forma do disposto no art. 5º do Decreto 

federal nº 87.561, de 13 de setembro 1982. 

 

Zoneamento Ambiental 

Art. 2º . A área do subtrecho a que se refere o art. 1º é subdividida em quatro zonas: 

 zona de proteção - ZP; 

 zona de mineração de areia - ZM; 

 zona de recuperação - ZR; 

 zona de conservação da várzea - ZCV. 

 

Art. 3º . A zona de proteção tem por objetivo resguardar o ecossistema formado pelo 

Rio Paraíba do Sul, a vegetação remanescente preservada e especialmente as 

associadas aos meandros abandonados, de acordo com os seguintes critérios: 

 proteção das áreas de reserva ecológica (preservação permanente) indicadas no art. 

2º da Lei federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal; 

 proteção dos pontos de captação de água para abastecimento público e de obras de 

arte de engenharia. 

 

Art. 4º . A zona de mineração de areia é a área onde comprovadamente a atividade 

minerária pode se desenvolver com aproveitamento econômico, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 comprovação da existência de áreas com potencial de areia para instalação de 

novos empreendimentos ou ampliação dos já existentes; 

 inexistência de vegetação significativa; 

 existência de "polders" incultos ou não instalados totalmente; 

 inexistência de áreas cultivadas; 

 proximidade com o sistema viário, sem interferência nas áreas urbanizadas; 

 manutenção de distância tecnicamente adequada, das obras de arte, de estações de 

tratamento de esgotos, de pontos de captação de água e de áreas urbanizadas, sendo 
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esta distância definida por estudo geotécnico, a ser apreciado pela área de 

licenciamento da Pasta, ouvido o poder público local no que lhe for pertinente. 

 

 

Parágrafo único. A ampliação de empreendimento na zona de mineração condiciona-se ao 

prévio cumprimento do projeto de recuperação da área já explorada. 

Art. 5º . A zona de recuperação compreende as áreas definidas como prioritárias à 

recuperação ambiental, objetivando compatibilizá-las com os usos urbanos, 

agropecuário ou de preservação, segundo sua localização específica, observados os 

seguintes critérios: 

 apresenta empreendimentos em processo avançado de esgotamento das reservas de 

areia, com grande número de cavas que inviabilizem a sua ampliação; 

 existência de empreendimentos desativados; 

 localização de empreendimentos lindeiros à zona de proteção - ZP; 

 proximidade de áreas urbanizadas. 

§ 1º . Na zona de recuperação, os empreendimentos que ainda não iniciaram suas 

atividades poderão fazê-lo, obedecidos os requisitos da licença ambiental. 

§ 2º . Na zona de recuperação não será expedida licença de ampliação de área para os 

empreendimentos em funcionamento já licenciados ambientalmente. 

 

Art. 6º . A zona de conservação de várzea - ZCV visa proteger e conservar a planície 

aluvionar, garantindo a permeabilidade dos solos e a não contaminação das águas, 

mediante usos compatíveis com sua função ecológica. 

 

Parágrafo único . Na zona de conservação de várzea, o aproveitamento de areia para fins 

comerciais só será licenciado quando associado à lavra de outros bens minerais, que já 

tenham sido objeto de licença ambiental e de concessão de lavra, até a data da 

publicação desta resolução. 

 

Atividade Minerária 

Art. 7º . O desenvolvimento da atividade de extração de areia na várzea: 

 deve possibilitar a conservação das matas primárias e das secundárias em estágio 

médio e avançado de regeneração e a preservação da fauna associada; 

 deve possibilitar o saneamento ambiental; 

 não deve implicar na impermeabilização do solo. 

 

Parágrafo único. Concomitantemente ao desenvolvimento dos trabalhos de exploração, a 

área respectiva e as utilizadas para dar suporte à atividade devem ser objeto de 

recuperação ambiental. 

 

Art. 8º . Não serão licenciados novos empreendimentos destinados à extração de areia em 

leito de rio. 

§ 1º . Excetuam-se da vedação de que trata este artigo: 

 os casos de desassoreamento, mesmo que para fins comerciais, desde que autorizado 

pelos órgãos competentes; 

 comprovação técnica (batimetria) quanto à possibilidade de a atividade 
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minerária poder desenvolver-se com  aproveitamento econômico, observado  o 

disposto no art. 3º e nos incisos V e VI do art. 4º. 

§ 2º . Não serão expedidas licenças para ampliação de área para os empreendimentos em 

funcionamento já licenciados ambientalmente. 

Art. 9º . As atividades de extração de areia em leito de rio submetem-se ao disposto no 

art. 6º da Resolução SMA nº 42, de 16 de setembro de 1996. 

 

Art. 10 . As atividades de extrações de areia em cava submetem-se ao disposto nos arts. 4º, 

I e II, e 5º da Resolução SMA nº 42, de 16 de setembro de 1996, e, ainda, às seguintes 

exigências: 

 executar o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas das cavas e do 

lençol freático (NBR 13.875, ABNT, Jun/97 - norma de monitoramento de água 

subterrânea) em regiões próximas às áreas agrícolas, de forma a se obter dados 

sobre o comportamento dessas águas com relação à contaminação e rebaixamento 

do nível freático; 

 assegurar que os trabalhos de lavra fiquem distantes de obras de arte e 

equipamentos públicos, sendo esta distância definida por estudo geotécnico, a ser 

apreciado pela área de licenciamento da Pasta, ouvido o poder público local 

quando as obras de arte e equipamentos for de seu domínio; 

 assegurar que as operações de lavra em cava fiquem a uma distância de 50 metros 

da base dos diques. Esta distância pode ser reduzida para até o mínimo de 25 

metros desde que comprovada tecnicamente sua estabilidade, não dispensados, 

quando couber, estudos geotécnicos específicos que indiquem a estabilidade; 

 assegurar que os primeiros 5 metros horizontais dos taludes emersos, a partir do 

nível mínimo da água e voltados para o interior da cava, obedeçam a inclinação 

máxima de 17º (dezessete graus) ou 30% (trinta por cento), não dispensados 

estudos geotécnicos quando couber; 

 impedir, mediante contenção, que fontes de poluição contaminem a água das 

cavas, conforme critérios estabelecidos pela CETESB. 

 executar a correção batimétrica objetivando criar uma área litorânea nas cavas, 

utilizando quando necessário o rejeito das cavas para correção do ângulo do talude. 

 

 

Recuperação 

Art. 11 . A recuperação das áreas degradadas pela mineração de areia deve obedecer ao 

disposto no art. 8º da Resolução SMA nº 42, de 16 de setembro de 1996, observadas 

as normas estabelecidas pelos municípios, tendo em vista o uso futuro da área (art. 14). 

 

Disposições Gerais 

Art. 12 . É vedada a disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza na várzea. 

§ 1º . Excetua-se do disposto no "caput" o reenchimento de cavas com terra ou material 

oriundo da construção civil (Norma NBR 10004 da ABNT sobre resíduos inertes 

classe III desde que estudo técnico específico, sob responsabilidade do empreendedor, 

aprovado pela CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ateste 

que esta solução é menos impactante que a permanência da cava. 

§ 2º . A operação de reenchimento de cavas sujeita-se a licenciamento pela CETESB. 
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§ 3º . A licença de operação definirá parâmetros para o monitoramento da qualidade do 

solo, da qualidade das águas da cava de reenchimento e das águas subterrâneas em 

seu entorno, obrigando-se o licenciado a efetuar esse monitoramento, fornecendo 

bimestralmente os correlatos dados à CETESB. 

 

Art. 13 . A utilização das cavas para piscicultura e pesca esportiva será precedida de estudo 

sobre a qualidade  da  água  e  dos  sedimentos  existentes  na  cava,  bem  como  do  

monitoramento  dos indicadores da qualidade desses fatores, de modo a adequá-los à 

aprovação ambiental, após obter- se os resultados de uma série histórica. 

 

Art. 14. Observado o disposto no art. 5º, XXII, e no art. 174 da Constituição Federal, os 

municípios poderão propor a definição do uso futuro das áreas a ser recuperadas pelo 

empreendedor após a extração mineral. 

 

Parágrafo único. Os planos de recuperação de área degradada - PRADs aprovados até a 

data da publicação desta resolução serão, se for o caso e com observância do fixado no 

"caput", redefinidos pela Secretaria do Meio Ambiente. 

 

Art. 15. A Secretaria do Meio Ambiente orientará os municípios na elaboração de planos 

municipais de zoneamento ambiental, buscando compatibilizá-los com as normas 

estaduais. 

 

Art. 16. Fica constituído um grupo de trabalho para acompanhamento e avaliação do 

disposto nesta resolução, que, no prazo de dois anos a contar da data de sua 

publicação, deverá apresentar relatório circunstanciado de seus trabalhos para 

informação do Conselho Estadual do Meio Ambiente- CONSEMA. 

 

Art. 17 . O disposto nesta resolução deve ser objeto de revisão, inclusive conceitual, dentro 

de prazo não superior a 6 anos. 

 

Art. 18. Aplica-se à esta resolução o disposto no art. 1º da Resolução SMA nº 3, de 22 de 

janeiro de 1.999. 

Art. 19. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 


