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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento tem por finalidade apresentar de forma sucinta, 

proposição do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para implantação de 

equipamento ambiental a ser instalado no município de Quipapá. Trata-se de 

um Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP), a ser construído por iniciativa 

privada, com a devida aprovação do poder público municipal, conforme carta 

de anuência anexa a este processo documento, expedida pelo chefe do 

executivo local.  

A prefeitura municipal de Quipapá visa atender às orientações das leis 

nas esferas Nacional (Lei nº 12.305/2010) e Estadual (Lei nº 14.236/2010), que 

instituem as Políticas de Resíduos Sólidos. A Lei Estadual em seu Art. 6º item 

I: 

      “São objetivos da Política Estadual de  

       Resíduos Sólidos: I - proteger o meio  

       ambiente, garantir o uso racional dos  

       recursos naturais e estimular a   

       recuperação de áreas degradadas. ” 

 

O empreendimento é uma importante ação no contexto da preservação 

ambiental, qualidade de vida e saúde pública, bem como, no auxílio ao 

gerenciamento e operacionalização do serviço de limpeza pública do município.  
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO PROPONENTE DA 

EMPRESA DE CONSULTORIA E DA EQUIPE TÉCNICA 

2.1 Identificação do empreendimento: Aterro Sanitário de Quipapá 

2.2 Identificação do Proponente  

 

MEGA MAK - TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 15.121.099/0001-57 

Endereço: Rua São José, nº 08, Sala 12 CEP: 55570-000. Centro – Rio Formoso, PE. 

Telefone: (81) 982133519 

Responsáveis Legais: Bruno Moraes Lôbo Alves da Silva 

 

2.3 Identificação da Empresa de Consultoria e da Equipe Técnica 

 
2.3.1 RECITEC – CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

 

RECITEC – CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS 

CNPJ: 16.595.861/0001-08 

Endereço:  

Rua João Fernandes Vieira, 574, Sala 407 – Boa Vista – Recife-PE – 50050-245 

Rua Germano Magalhães, 176, Sala 14 CEP: 56.506-550. Centro - Arcoverde, PE 

Telefone: (81) 99887.0031 / (81) 99696 3367 / (87) 3821.199612 

Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental (IBAMA): Nº 6250718 
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2.3.2 EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 
 

 COORDENAÇÃO GERAL 
 

Silvania de Melo Cabral 

(Bióloga e Mestre em Tecnologia Ambiental) 

 

Valdemir Francisco Barbosa 

(Biólogo e Mestre em Tecnologia Ambiental e Doutor em Educação) 

 

 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

 

Manoel Milton de Barros Pereira 

(Engenheiro Civil/Cartográfico e Doutorando em Alternativas de Energias) 

 

Relva Beltrão Pereira da Silva 

(Bióloga, mestre em Tecnologia Ambiental) 
 
Raphael Holder Marcos da Silva 

(Engenheiro Ambiental) 

 

Evelyne Maria Galvão de Medeiros 

(Assistente Social e Técnica em Gestão Ambiental) 
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2.4 Função desempenhada por cada profissional no RAS  

 
NOME QUALIFICAÇÃO FUNÇÃO NA EQUIPE 

Valdemir Francisco Barbosa 
Biólogo 

Mestre em Tecnologia Ambiental 

Doutor em Educação Coordenação 

Silvania Maria de Melo Cabral Bióloga 
Mestre em Tecnologia Ambiental 

Manoel Milton de Barros Pereira Engenheiro Civil/Cartográfico 

Doutorando em Alternativas de 

Energias 

Geologia 

Relva Beltrão Pereira da Silva 
Bióloga 

Mestre em Tecnologia Ambiental 
Avaliação dos 

Impactos 

Valdemir Francisco Barbosa 
Biólogo 

Mestre em Tecnologia Ambiental 

Doutor em Educação 

Avaliação dos 
Impactos /Fauna 

 Silvania Maria de Melo Cabral Bióloga 
Mestre em Tecnologia Ambiental 

Raphael Holder Marcos da Silva 
Engenheiro Ambiental Flora / Hidrologia 

Evelyne Maria Galvão de 
Medeiros 

Assistente Social 
Técnica em Gestão Ambiental 

 

Meio  
Socioeconômico 
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3. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Objetivos do empreendimento 

 

o Atender os parâmetros estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

o Receber os rejeitos gerados pelo município de Quipapá; 

o Encerrar o envio dos resíduos gerados em Quipapá para o aterro 

sanitário de Lajedo. 

  

3.2 Justificativa do Empreendimento 

 

A Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

tem como um dos seus pilares fundamentais o encerramento dos lixões até o 

ano de 2014, e o enorme desafio de garantir que somente o denominado 

rejeito, ou seja, o material que esgotou suas possibilidades de reciclagem 

adentre os locais de destinação final. 

Desde o ano de 2016, os resíduos gerados em Quipapá já têm destino 

ambientalmente correto, sendo enviado ao aterro sanitário licenciado localizado 

em Lajedo/PE, onde são pesados e dispostos em célula específica. Entretanto, 

tal aterro está localizado a mais de 50 km da sede de Quipapá, tornando assim, 

o custo do transporte oneroso para o município, principalmente pela baixa 

quantidade gerada e transportada ao destino adequado.  

Diante disso, a concepção do aterro sanitário de pequeno porte, torna-se 

uma alternativa viável não somente para o descarte ambientalmente adequado, 

bem como para economia do município de Quipapá. O empreendimento será 

dimensionado para receber uma quantidade de 16,30 toneladas por dia de 

resíduos sólidos domiciliares, oriundos da coleta pública regular deste 

município.  

A previsão de vida útil, considerando a área apresentada, quantidade 

depositada pelo município por dia, o grau de compactação adequado e as 

locações das células dentro do aterro, será de pelo menos 40 anos. 
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4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 

O município de Quipapá está localizado na Zona da Mata Sul 

(Meridional) do Estado de Pernambuco (Figuras 1 e 2), limitando-se a norte 

com o município de Panelas (PE), a sul com Ibateguara, município do Estado 

de Alagoas (AL), a leste com o município de São Benedito do Sul (PE) e a 

oeste com Canhotinho e Jurema (PE). A área municipal ocupa cerca de 224,70 

km² (0,23% PE), e a sede do município tem uma altitude aproximada de 462 m 

e coordenadas geográficas de 8°49’40’’ de latitude sul e 36°00’42’’ de longitude 

oeste. O acesso a partir de Recife é feito através das rodovias pavimentadas 

BR-101, BR 104, PE-126 e PE-177 com percurso total em torno de 200,80 km. 

Seus principais distritos são: Quipapá e Pau Ferro, já seus Povoados são: 

Usina Água Branca e Cruzeiro. 

 

Figuras 1 e 2. Mapa de localização do município de Quipapá/PE dentro do Brasil 
e dentro do estado de Pernambuco. 

 

Fonte: Wikipédia, 2018 
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A área municipal ocupa 224,70 km2 (0,23% PE), inserida na mesorregião 

do Agreste Pernambucano e na microrregião de Garanhuns, 

predominantemente nas Folhas Garanhuns (SC.24-X-B-VI) e Palmares (SC.25-

V-A-IV) na escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1973.  

A sede do município tem uma altitude aproximada de 462m e 

coordenadas geográficas de 8°49’40’’ de latitude sul e 36°00’42’’ de longitude 

oeste. O acesso a partir de Recife é feito através das rodovias pavimentadas 

BR-101, PE-126 e PE-177 com percurso total em torno de 200,80 km. 

A implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte (Figura 3) que visa 

atender ao correto destino dos resíduos gerados no município de Quipapá, na 

Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco, possui 9,0445 hectares e um 

perímetro de 2.250,41 metros.  

Especificamente o aterro será implantado dentro de uma gleba de 9,04 

hectares localizada às margens de trevo que bifurca a rota para Maceió pela 

Rodovia Federal BR-104 e para o município de Canhotinho/PE pela Rodovia 

Estadual PE-177, tomando por referência quem vem de Quipapá no sentido sul 

de Pernambuco.  

Dentro desta gleba será utilizado inicialmente um setor de 5,6 hectares 

para implantação do aterro sanitário. Este recorte está posicionado na esquina 

do terreno com uma frente de 970m (medida aproximada) em relação à rodovia 

PE-177 e de 510m (medida aproximada) em relação a BR-104. 
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Figura 3. Área de instalação do Aterro Sanitário 

 
 

5.1 Caracterização da área 

 

O Aterro Sanitário objeto desse Relatório Ambiental Simplificado será 

implantado no município de Quipapá, na Mesorregião da Zona da Mata Sul do 

Estado de Pernambuco, Microrregião da Mata Meridional Pernambucana. Os 

acessos ao empreendimento poderão ser realizados através da BR-104 ou PE-

177. O aterro possui 9,0445 hectares e um perímetro de 2.250,41 metros, 

ficando distante cerca de 3km do centro urbano de Quipapá. 

 

a) Planta de situação da área 

No anexo Q é exibida a planta de situação da área juntamente com as 

plantas do projeto, planta de locação do empreendimento plantas baixas, 

cortes e detalhes. 
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Através da documentação apresenta, é possível compreender que o 

empreendimento não se sobrepõe às rodovias BR-104 e PE-177, nem as suas 

faixas de domínio. 

 

5.2 Ordenamento do uso do solo na propriedade 

a) A propriedade para implantação do empreendimento está situada na 

área rural do município de Quipapá, titulada em nome do Sr. Cícero 

Gomes de Oliveira, brasileiro, divorciado, trabalhador rural, portador do 

CPF nº 334881504-53, RG nº 1.591.013 SSP/PE, residente domiciliado 

no Sítio Pirangi deste município.  

b) Foram constatados que o processo de ocupação ocorreu de forma 

desordenada na área urbana, onde foram quantificados 43 setores de 

risco no município com assentamentos de infraestrutura precária devido 

ao relevo ser muito dissecado. Desta forma, essas áreas são 

classificadas como de risco. Diversas propriedades foram catalogadas 

como que apresentam usos informais, o que compromete o estado de 

conservação dos recursos ambientais. Silva & Listo (2018) apontaram 

sobre o uso e ocupação do solo nas propriedades que em diversos 

pontos haviam realizado a remoção da cobertura vegetal, além disso, 

foram vistos pontos de lançamento e concentração de águas pluviais e 

servidas; vazamento na rede de água e de esgoto; execução de cortes 

com alturas e inclinações acima de limites tecnicamente seguros; 

execução deficiente de aterros (quanto à compactação, geometria e 

fundação); lançamento de lixo e entulho; presença de medidas 

mitigadoras pouco eficientes (ex. lonas plásticas); cultivos inadequados 

(ex. bananeiras); entre outros. 

c) Com relação à infraestrutura, o aterro terá acesso tanto pela BR-104 

como pela PE-177 (Figura 4). A única instalação encontrada na área e 

arredores é uma linha de transmissão de energia que passa nas 

proximidades do terreno do empreendimento. Esta instalação irá 

favorecer diretamente o empreendimento, através do abastecimento de 
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energia a obra de implantação e também o aterro, na fase de operação. 

Vale ressaltar que outras instalações públicas e/ou privadas não foram 

registradas nas imediações da área de implantação do ASPP Quipapá.  

 

Figura 4. Acesso ao Aterro de Pequeno Porte de Quipapá pela BR-104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019 

 

d) Parcelamento e o uso e ocupação do solo pretendido para toda a 

propriedade 

- célula: 100 x 100 metros na primeira base de aterramento; 

- caixa de contenção de chorume que antecede a lagoa: 4m²; 

- balança rodoviária: 30m²; 

- guarita de entrada: 4,95m²; 

- sala apoio da pesagem: 12,90m²; 

- área verde: a ser adequada e desenvolvida no projeto.  
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5.3 Características técnicas do empreendimento 

 
 Considerando que o projeto executivo do Aterro Sanitário de Pequeno 

Porte do município de Quipapá ainda se encontra em fase de elaboração, 

disponibilizamos alguns dados gerais do referido projeto para fins de subsidiar 

o Relatório Ambiental Simplificado. Lembramos que o projeto poderá vir a 

sofrer algum tipo de ajuste ao longo da elaboração, ajustes estes que estarão 

bem definidos quando da conclusão do mesmo, não sendo nada, no entanto 

que venha a modificar a linha geral de funcionamento do equipamento de 

disposição final dos resíduos ora proposto. 

 

Descrição do dimensionamento e das características técnicas do 

empreendimento: 

a) O empreendimento Aterro Sanitário de Pequeno Porte a ser instalado em 

Quipapá prevê adequação aos instrumentos das Políticas Nacional e Estadual 

de Resíduos Sólidos, mais especificamente no tocante aos incentivos fiscais 

gerados pela implantação do equipamento no município em questão, cujos 

recursos serão oriundos do ICMS socioambiental. Estes recursos são 

incentivos repassados pelo Estado àqueles municípios que adotam as boas 

práticas ambientais, mantendo um equipamento de destinação final 

ambientalmente adequado em boas condições operacionais, sendo fiscalizado 

pelos órgãos de controle. O equipamento aterro sanitário uma vez licenciado e 

atendendo às normas legais ambientais, adequa o município na Lei Federal do 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), cujo objeto ler-se a seguir:  

“A Lei 11.445/07 – Lei Federal do Saneamento Básico aborda o 

conjunto de serviços de abastecimento público de água 

potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos 

sólidos. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

considerados na lei como serviços públicos são compostos 

pelas atividades de: coleta, transbordo e transporte dos  
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resíduos; triagem para fins de reuso ou reciclagem; tratamento, 

incluindo compostagem, e disposição final dos resíduos. 

Refere-se também ao lixo originário da varrição, capina e poda 

de árvores em vias e logradouros públicos e outros serviços de 

limpeza pública urbana, relacionados no art. 3º da Lei.”  

 

 b) O Aterro Sanitário de Pequeno Porte de Quipapá terá uma 

capacidade de recebimento de resíduos/rejeitos na ordem de 16,30 toneladas 

por dia de lixo domiciliar. Pelo porte do empreendimento, o regime de operação 

do mesmo será de funcionamento das 08:00 horas da manhã até 17:00 horas 

em turno único de 8 horas por dia de segunda a sexta feira, e aos sábados das 

08:00 às 12:00 horas, 26 dias por mês em todos os meses do ano, com uma 

hora para intervalo de almoço dos funcionários, em regime ininterrupto, de 

forma a não deixar de receber os caminhões de entrega de lixo durante este 

horário de funcionamento. O empreendimento atenderá o regime de coleta da 

prefeitura local, especificamente nos finais de semana, horário que será 

ajustado conforme necessidade extra da coleta.  

 c) Caracterização dos resíduos domiciliares classe II – não perigosos a 

serem recebidos no aterro sanitário, classificados de acordo com a Norma 

Brasileira NBR nº 10.004/2004: 

 Resto de alimentos – A001 (origem domiciliar); 

 Resíduo de papel e papelão – A006 (origem domiciliar); 

 Resíduo de madeira – A009 (origem domiciliar e eventualmente de 

varrição pública e volumosos recolhidos pela prefeitura); 

 Resíduo de varrição não perigoso – A0030 (origem pública; recolhidos 

pela prefeitura); 

 Resíduos de plástico em geral – A007 (origem domiciliar; eventualmente 

da varrição pública); 

 Outros resíduos não perigosos – A099 (origem domiciliar). 
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 A caracterização quantitativa segue resumidamente na Tabela 1, 

cujo detalhamento se encontra no estudo de composição gravimétrica 

realizada pelo Governo de Pernambuco (Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos – PERS/2012) com os resíduos domiciliares oriundos da coleta 

pública regular do município de Quipapá:  

Tabela 1. Caracterização quantitativa dos resíduos sólidos da coleta domiciliar de 

Quipapá 

TIPOLOGIA    (%) 

VIDRO 0,08 

METAL 0,41 

PAPEL 0,08 

PLÁSTICO 3,99 

RECICLÁVEIS 4,56 

REJEITOS 18,50 

MAT. ORGÂNICA 76,94 

Fonte: PERS – SEMAS/ITEP, 2012 

  d) O funcionamento do aterro se desenvolverá em completo rigor 

operacional e em total atendimento da legislação ambiental em vigor. As 

premissas operacionais serão as seguintes: 

 Serão recebidos apenas resíduos classificados como Classe II de origem 

domiciliar e/ou industrial segundo a norma NBR 10.004 de 2004; 

 Ficará proibido qualquer tipo de queima de resíduos no local; 

 Ficará proibida a catação de resíduos nas frentes de descarrego do aterro; 

 Os veículos de transporte dos resíduos até o aterro são de propriedade da 

prefeitura municipal de Quipapá. Todo veículo que adentrar ao 

empreendimento deverá ser pesado na entrada e na saída, de modo a se ter 

armazenado no sistema da balança o valor líquido de cada viagem que chega 

ao aterro. A disposição de resíduos não se dará de forma aleatória, mas será 
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norteada pela geometria proposta neste projeto e na presença de um 

funcionário da equipe do aterro sanitário, que orientará o motorista para que o 

mesmo descarregue no local correto na frente de operação, de modo a seguir 

sempre a sequência de compactação e cobertura pré-definidas. Após o 

descarrego conforme citado, a compactação será realizada pelo trator de 

esteiras e, em seguida, realizada a cobertura dos resíduos depositados com 

material inerte, geralmente solo proveniente da área interna do próprio aterro. A 

operação será realizada em regime de aterro sanitário, com cobertura periódica 

de resíduos, de tal forma a garantir que a única área exposta corresponda à 

frente de operação; 

 Ao longo da operação deverá ser seguido rigorosamente o programa de 

monitoramento ambiental proposto. 

o Para a demanda do aterro será requerido: 

 01 trator de esteira D4 ou similar; 

 01 Retroescavadeira; 

 01 Caçamba (tempo parcial); 

 01 Veículo de passeio tipo gol. 

 
e) SISTEMAS DE DRENAGEM E DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

 

o Drenagem de chorume 

 A base da célula será dotada de drenos de captação de chorume. Os drenos 

terão uma seção de 0,50m x 0,50m revestido integralmente em geotêxtil (RT-

09) ou similar e conformação em brita nº 4. A seção ainda estará reforçada por 

uma tubulação de drenagem de PEAD de 4” (100mm).O arremate do sistema 

de drenos será feito através de uma caixa anelar pré-moldada de concreto de 

80cm com laje e tampa de concreto (Figura 5). 
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Figura 5. Esquema do dreno de chorume previsto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RECITEC, 2018 

o Tratamento de efluentes 

 O volume de chorume gerado nas células irá aumentando na medida em 

que aumente o porte do aterro. Nos primeiros anos de operação espera-se que 

esta geração seja mínima ou ainda inexistente, no entanto, foi prevista uma 

lagoa de contenção de chorume com dimensões externas de 25m x 27m e 

profundidade total de 2,5m sendo 0,50 de borda livre.  

 A lagoa será implantada sobre o terreno previamente nivelado, escavando 

com taludes de 1h:1v. A seção escavada será revestida com manta de PEAD 

de 2mm. O perímetro da lagoa será cercado com mourões de concreto ou 

guarda-corpo de ferro para evitar acidentes. Seguem desenhos preliminares 

com localização da lagoa e do ponto de lançamento no corpo receptor 

(desenhos esquemáticos apenas para se ter noção de locação das unidades), 

que serão ajustados conforme necessidade se for o caso, em pranchas 

definitivas dentro do projeto executivo versão final.  

É de vital importância dentro de projetos de equipamentos de destinação 

final de resíduos sólidos domiciliares, contextualizar a dinâmica de controle 

ambiental sobre o efluente gerado nos mesmos. Um ASPP – Aterro Sanitário 

de Pequeno Porte que receberá algo em torno de 16 toneladas de resíduos por 

dia de resíduos terá uma diminuta quantidade de efluente bruto gerada, o que 
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numa economia de escala não justifica, ou até inviabiliza a instalação no ASPP 

de uma estação de tratamento de efluentes (ETE) robusta. A implantação de 

uma ETE robusta, com etapas primária, secundária e terciária é vista em 

aterros de grande porte, que chegam a receber uma média de 5.000t de 

resíduos por dia, quantidade que um aterro de porte pequeno recebe em 6 

meses ou mais. O investimento na ordem de 2 a 3 milhões de reais numa ETE, 

dentro de um equipamento que custará 400 a 500 mil reais em sua construção 

total, poderia deixar o investimento inviável e o município sem receber o aterro 

como forma de adequação às políticas nacional e estadual de resíduos sólidos. 

Não obstante a contextualização apresentada, a gestão do efluente gerado no 

aterro de pequeno porte de Quipapá seguirá a seguinte ordem: análises 

periódicas serão feitas em laboratórios credenciados para este fim, como forma 

de determinar o grau de eficiência do sistema e tentar aprimorá-lo dentro de 

uma concepção simples, caso os parâmetros estejam em desacordo com as 

normas legais. A lagoa ficará sempre com nível de segurança rigorosamente 

controlado, de forma a não gerar risco de transbordamento. Caso o nível venha 

a subir até patamar considerado de risco, mesmo assim ainda deixando espaço 

livre no nível da lagoa, o efluente será retirado e enviado a local de tratamento 

adequado (ETEs licenciadas). Por fim, conforme desenho esquemático em 

anexo, o efluente tratado será lançado no riacho Pirangi, em quantidade 

compatível com a capacidade de recebimento do mesmo e dentro do mais 

rigoroso controle dos parâmetros legais vigentes. 

o Drenagem de gás 

  Mesmo em aterros de pequeno porte é importante prever a drenagem de 

biogás produzido no interior das células pela decomposição da matéria 

orgânica. Esta drenagem é baseada na implantação de drenos verticais de 

drenagem de gás (poços de alívio e exaustão/queima de gás). Apesar destes 

poços trabalharem com a função de permitir o escape de gás contido na massa 

de resíduos para a atmosfera, eles também propiciam que o percolado, que a 

eles aflui, seja conduzido, por gravidade, tanto pela camada de rachão do seu 

entorno, como pelo interior das chaminés, até a rede de drenos principais que 

se situa na camada de fundação.  
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Neste caso os drenos de gás terão diâmetro total de 100cm, conformado 

por um eixo central de tubos de concreto de 400mm, envolto em uma camisa 

de rachão com espessura mínima de 60 cm para sua proteção mecânica e 

aumento de sua capacidade drenante. A tubulação de concreto será dotada de 

furos com diâmetro mínimo de 5 cm, espaçados em linhas, a cada 20 cm, 

sendo ainda, em linhas adjacentes, desencontrados em metade do 

espaçamento. Os drenos terão espaçamento de 50m a 60m entre eles. 

O arremate final dos drenos na camada superior será protegido com tela 

tapume para evitar a entrada de solo e eventual entupimento ou perda da 

capacidade de drenagem. Observe-se que cada final de camada de 6 metros 

de altura ainda receberá camadas posteriores na operação, daí que o arremate 

dos drenos não deverá ser realizado em padrão final, apenas na última camada 

prevista para encerramento da célula projetada. 

 

o Drenagem pluvial 

   O sistema de drenagem pluvial previsto objetiva disciplinar o 

escoamento superficial, de tal forma a proteger as superfícies finalizadas de 

processos erosivos, diminuir a necessidade de manutenção corretiva e facilitar 

a transposição de vazões geradas a montante, evitando que se contaminem 

com os resíduos aterrados no local. Igualmente, o sistema facilita o rápido 

escoamento dos deflúvios diminuindo o potencial de infiltração de água na 

massa de resíduos. 

Os dispositivos propostos são descritos a seguir, salientando que os 

mesmos poderão ser substituídos pelo operador do aterro desde que seja 

conservado o conceito funcional proposto. 

o Dispositivo Tipo 01 - Valeta de Platô 

No platô superior previsto na cota 290m deverá ser implantada uma 

valeta temporária de fácil manutenção conformada com manta de PEAD de 

1mm texturizada (Figura 6 e 7). A valeta terá geometria triangular com 1m de 

largura e profundidade de 0,30m. Entre a borda da valeta e a crista do talude 

da última camada do aterro deverá existir uma distância de 1,5m com uma 
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sobre-elevação que funcione como limitador dos deflúvios evitando que 

eventualmente transponham a valeta e escoem sobre a superfície do talude 

gerando erosão.  

Esta valeta deverá ser implantada em trechos máximos de 50m a 60m 

com declividades mínimas de 0,5% e desaguando em um dispositivo de 

descida de talude. 

 

Figura 6. Seção tipo da valeta de platô 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

 

Figura 7 - Preparação manual da calha para implantação de valeta de platô. 

 
Fonte: RECITEC, 2018 
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o Dispositivo Tipo 02 – Descida de taludes 

As descidas do sistema de drenagem desde as camadas superiores 

serão realizadas em valetas conformadas com meia seção de tubulação de 

concreto de 60cm (Figuras 8 e 9). A valeta será escavada no talude e apoiada 

sobre geotêxtil RT-09 ou similar. Para diminuir a velocidade do fluxo na descida 

serão implantados corta fluxos pré-moldados de concreto conformando um 

obstáculo de 7cm de altura. Estes elementos deverão ser implantados a cada 

duas seções de canaleta. As juntas intermediárias deverão ser vedadas com 

argamassa impermeabilizante semi-flexível. 

 

Figura 8. Seção típica de dispositivo para descida de taludes 

 
Fonte: RECITEC, 2018 

Os dispositivos de descida de talude serão contínuos discorrendo ora 

pelo talude das camadas ora pela berma intermediária. Na travessia pela 

berma não serão requeridos os corta fluxos, muito pelo contrário, nos setores 

onde seja requerido manter a circulação de veículos, o dispositivo adotará uma 

conformação de filtro, sendo reforçado com dupla tubulação de drenagem 

corrugada de PEAD de 150mm, brita n° 3 e camada superior de pó de pedra.  
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Figura 9. Seção típica de dispositivo para descida de taludes na travessia por 
berma com circulação de veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

o Dispositivo tipo 03 – Valeta de berma 

Nas bermas intermediárias serão utilizadas valetas meia cana de concreto de 

400mm (Figura 10). 

Figura 10. Seção típica de valeta de berma 

 
Fonte: RECITEC, 2018 

 

o Dispostivo tipo 04 - Valeta coletora de pé de aterro 

Entre o anel viário e o pé da célula do lado leste foi prevista uma calha 

coletora em padrão definitivo, tendo em vista que desse lado não haverá 

nenhuma outra intervenção e as intervenções futuras deverão estar focadas no 

revestimento vegetal do talude para o encerramento definitivo desse setor. O 

dispositivo será conformado por uma canaleta meia-cana de concreto de 

600mm apoiada sobre um berço de concreto magro como mostra a Figura 11.  
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Figura 11. Calha coletora de pé de aterro 

 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

 Bueiros 

Para transposição do anel viário previsto no nível inferior do aterro deverão ser 

implantados bueiros tubulares de concreto com diâmetros entre 400 e 600mm 

conforme indicado nas plantas. A implantação destes bueiros seguirá a norma 

DNIT 023/2004 - ES (*) - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto. 

 Caixas de passagem 

Na descarga das descidas de taludes na valeta de pé de aterro deverão 

ser instaladas caixas de passagem com dimensões internas mínimas de 

0,60x0,60x0,60m. As caixas serão compostas por um fundo de concreto Fck 

20MPa de 10cm de espessura e paredes em alvenaria de tijolo maciço 

assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Já a interligação de valetas de platô, valetas de berma com as descidas 

deverão ser realizadas através de caixas escavadas de geometria variável 

revestidas com concreto magro. Este revestimento com concreto precisará de 

tela metálica chumbada para garantir a fixação do concreto. O operador do 

aterro sanitário deverá definir o melhor arranjo de interligação em cada caso 

para aperfeiçoar a eficiência e funcionalidade do sistema. 
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 Dissipação em rachão 

Nos pontos de entrega das águas pluviais no terreno serão construídas 

bacias de dissipação, constituídas por uma vala rasa escavada com dimensões 

de 1,50x1,00x0,30m. As paredes internas serão revestidas com geotêxtil não 

tecido Bidim RT 09 ou similar e posteriormente a cavidade será preenchida 

com pedra rachão, deixando o nível de pedra acima do nível do terreno de tal 

forma a criar um obstáculo para o fluxo de água. 

 Drenagem auxiliar 

A drenagem auxiliar é aquela que cumprirá sua função durante o período 

de inverno e depois será retirada ou refeita para o próximo inverno. Os 

sistemas de drenagem temporários estarão fundamentados em três (03) 

dispositivos principais: 

 Valetas em sacos de solo com diversos formatos; 

 Valetas triangulares escavadas nas camadas de cobertura 

intermediárias; 

 Valas de escoamento no nível inferior do aterro; 

A drenagem temporária não apresenta um projeto específico de 

implantação, devendo ser implementada pelo encarregado do aterro em função 

das necessidades de cada setor, visando sempre minimizar os processos 

erosivos, minimizar o carreamento de solo para a drenagem natural e terrenos 

vizinhos e maximizar o escoamento de deflúvios na área de célula. 

f) O canteiro de obras previsto para a fase de implantação será de simples 

concepção, considerando o pequeno porte dos serviços a serem executados, 

principalmente no tocante às obras civis. O maior movimento de uma obra 

desta natureza está na movimentação de máquinas para cortes e aterros 

necessários à execução da célula de aterramento e lagoas. As edificações a 

serem implantadas são basicamente a cerca de fechamento com portão de 

entrada e saída de veículos, guarita de segurança, escritório com sala de 

pesagem e banheiro, além dos serviços de obras civis para implantação da 
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balança rodoviária. Não se necessita, portanto, de grande área para 

almoxarifado, por exemplo.  

O canteiro será formado por um contêiner locado para funcionar como 

escritório de obra. O banheiro que servirá ao canteiro será do tipo químico, 

também locado, cujos efluentes são levados da obra pelo locador quando da 

sua desativação e/ou troca se necessário, fazendo a destinação final de 

efluentes em local legalizado para tal. Uma edificação simples de alvenaria 

singela chapiscada e telhas de fibrocimento de uma água, medindo 3 x 6 

metros, servirá de almoxarifado para materiais e equipamentos de pequeno 

porte. Anexo a este almoxarifado, área em piso cimentado com coberta em 

telhas fibrocimento e sem alvenarias para facilitar ventilação, servirá de 

pequena central para acondicionamento provisório dos resíduos que, pelo 

pequeno porte da obra, terá dimensões de 3 x 3 metros, o que atende 

plenamente ao que se precisa para este fim.  

O abastecimento d’água será feito através de carros pipa, pois o local da 

obra é zona rural e não dispõe de água encanada oferecida pela 

concessionária estatal. Será armazenada em caixa d’água de fibrocimento ou 

polietileno de média densidade, a qual poderá ser aproveitada nas instalações 

definitivas do aterro sanitário.  

Todo resíduo gerado na fase de implantação do equipamento terá uma 

gestão adequada. Os resíduos Classe II de uma maneira geral serão 

segregados e doados para receptores cadastrados, que farão o reuso ou 

reciclagem dos mesmos, a saber: embalagens diversas de materiais de 

construção (plásticos, papelões, madeiras, etc.); latas de alumínio e 

embalagens PET; restos de alimentos, dentre outros. Aqueles que não 

houverem como reaproveitar serão tratados como rejeitos e destinados através 

da própria obra para local aonde a coleta regular da prefeitura de Quipapá 

chegue, destinando os mesmos para o aterro sanitário de Lajedo, local onde os 

resíduos municipais já são enviados regularmente. Os resíduos classe I – 

perigosos gerados na implantação do ASPP serão basicamente eventuais 

embalagens de óleo lubrificante e óleo usado das máquinas que farão os 

serviços de corte, aterro e terraplenagem inerentes à obra. Os mesmos serão 
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devidamente acondicionados e repassados à empresas que trabalham com o 

reciclagem de óleo, além das embalagens que serão armazenadas e 

destinadas a aterro sanitário classe I. Qualquer outro resíduo não especificado 

aqui e por ventura gerado nesta fase do empreendimento, passarão pelos 

mesmos procedimentos acima descritos, sempre com os cuidados específicos 

de cada tipo de resíduo, seu acondicionamento, seu reaproveitamento e seu 

destino, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

Federal nº 12305/2010). Com o avanço das técnicas empregadas na 

construção civil como um todo, os desperdícios de material diminuíram 

consideravelmente, fazendo a geração de resíduos de materiais de construção 

também reduzir significativamente. Podemos exemplificar as ferragens 

utilizadas nas estruturas de concreto armado, que já são disponibilizadas 

prontas na obra, de acordo com o cálculo estrutural, não havendo corte de ferro 

no local e, consequentemente, sobras deste material no canteiro. Outro fator 

positivo na redução da geração de resíduos na fase de implantação é a 

utilização de estruturas prontas, como escritório contêiner e banheiro químico, 

visto que as mesmas, por serem provisórias, seriam demolidas quando do 

término das obras se acaso fossem feitas em alvenaria, telhas e piso 

cimentado, gerando entulho de construção civil.  

g) Pelas características do terreno onde será implantado o ASPP de 

Quipapá e a locação da célula de aterramento de resíduos prevista, não 

teremos um volume expressivo de movimentação de terras na implantação 

deste equipamento de destinação final de resíduos, no que diz respeito a corte 

de material. No entanto, será feito um rebaixamento de cota para implantação 

de trincheira na área da célula, sendo previsto um volume total de escavação 

na ordem de 20.000 m³, considerando uma base de célula de 100 x 100 metros 

e um rebaixamento de 2 metros, além de pequenos ajustes de cota e 

escavações da lagoa de contenção de efluentes. Este volume será 

movimentado gradativamente, a medida que a célula for sendo ocupada, e o 

material retirado será utilizado para cobertura das camadas de lixo 

depositadas, como forma de tornar sustentável o empreendimento na questão 

de utilização de jazidas externas. Caso seja necessária num momento futuro a 
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utilização de material de empréstimo, este será oriundo de locais licenciados 

para exploração de jazida.  

h) Existem áreas de exploração de jazidas próximas ao local de 

implantação do ASPP de Quipapá, num raio de 5 km do terreno, estando 

disponível caso venha a ser necessária a utilização das mesmas. Como citado 

anteriormente, serão requisitados locais legalizados para esta finalidade, cuja 

licença de funcionamento será disponibilizada aos órgãos de controle 

ambiental caso necessário.  

i) Quanto às diretrizes infraestruturais já falando em termos de operação do 

empreendimento, o esgotamento sanitário será atendido por meio de fossa 

séptica seguida de sumidouro, solução simples que se adequa à pequena 

demanda que terá no aterro. Na fase final de elaboração do projeto executivo 

do ASPP, já estará disponível o teste de absorção para definição do 

dimensionamento do sistema final de esgoto, dentro da norma técnica 

pertinente. A drenagem pluvial foi abordada no item e) acima, com maior 

ênfase à parte do aterro de resíduos. Na área administrativa as edificações 

terão calhas nas cobertas, direcionando as águas para caixas de passagem 

com derivação para o terreno natural em local de declive; todos terão calçadas 

em seu entorno para facilitar a drenagem. A infraestrutura no que diz respeito 

aos resíduos sólidos terá o mesmo tratamento quando da fase de implantação 

do empreendimento, em se tratando dos resíduos gerados pela operação 

rotineira na administração e almoxarifado. Segregação e acondicionamento, 

para posterior destinação a receptores para reciclagem dos mesmos. Quando 

licenciado, o ASPP poderá receber e destinar em célula própria os rejeitos ali 

gerados. Os efluentes líquidos do sistema final de esgoto estão previstos para 

solução em projeto de fossa/sumidouro, e os do aterro sanitário em sistema de 

tratamento específico já mencionado acima, com lagoas de contenção e 

descarte apenas se dentro dos parâmetros fixados em legislação ambiental, 

sendo previsto tratamento ex-situ caso não atinja os parâmetros legais de 

descarte.  
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O abastecimento de energia elétrica para atender a demanda do 

empreendimento será fornecido pela concessionária de energia, cuja rede de 

alta e baixa tensão estão próximas ao local do empreendimento, não pondo em 

risco o investimento. Quanto à canalização de gás, este item não compromete 

a instalação e funcionamento do empreendimento aqui tratado e não terá 

demanda específica para o mesmo. 

O abastecimento d’água será através de carros pipa, sendo armazenada 

em cisterna para atendimento ao escritório e banheiro do empreendimento. A 

concessionária estatal de água não tem previsão de atendimento de água 

encanada no local, até mesmo por se tratar de zona rural afastada cerca de 3 

km do centro urbano do município (Figura 12).  

 

Figura 12. Distância do local do empreendimento até o centro urbano  

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019 

 

j) Segurança e prevenção de acidentes ambientais: 

1. Na fase de implantação do empreendimento, os procedimentos de 

segurança ao meio ambiente estão diretamente ligados à execução da obra. 

Ainda sem o recebimento de resíduos no local, mas esta fase terá um 

controle nos limites de escavação e corte de solo, evitando 
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desmoronamentos acidentais, como também não adentrar em áreas fora dos 

limites do terreno objeto de licenciamento ambiental, não ocasionando danos 

ao ambiente externo à obra. Em uma obra de simples execução e porte 

pequeno como a do ASPP de Quipapá, variáveis com potencial de 

ocorrências acidentais não farão parte da mesma, a saber: ponto de 

abastecimento de combustível para os veículos da obra (risco de acidente 

no transporte de combustível e no ponto de abastecimento no local); usinas 

de concreto e asfalto (transporte até a obra e operação de descarrego para 

recebimento de cimento a granel, de emulsões asfálticas, itens com alto 

poder poluidor em caso de vazamentos e transbordamento, tanto nas 

rodovias como no destino final); dentre outros. 

2. Na fase de operação do equipamento de destinação final ora em processo 

de licenciamento, os dispositivos e procedimentos relacionados à prevenção 

de acidentes ambientais estarão todos previstos dentro dos planos de 

controle ambiental do empreendimento (operacional, monitoramento e 

manutenção). Entendendo estes planos, se consegue observar as medidas 

que garantem a segurança ao empreendimento como um todo. 

o Plano de controle operacional 

 O aterro, mesmo de pequeno porte, deve possuir uma rotina para a 

ordenação dos trabalhos e uma consequente eficiência operacional. Sendo 

assim, apresentam-se a seguir os procedimentos operacionais a serem 

implementados no aterro sanitário, nas suas várias atividades, tanto no campo 

administrativo como operacional. 

o Controle de entrada de pessoas 

 Será realizado um cadastro dos colaboradores empregados no aterro 

sanitário, bem como das pessoas autorizadas para adentrar o local. A todas as 

pessoas cadastradas será fornecido um crachá de identificação, ora de 

funcionário, ora de visitante que será de uso obrigatório enquanto estiver 

dentro das instalações do aterro. O responsável pela segurança, ou pessoa por 
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ele designado, só deverá permitir o acesso da pessoa que satisfizer aos dois 

critérios abaixo descritos: 

 Ter seu nome na lista de funcionários a ele fornecido; e, 

 Estar mostrando o seu crachá de identificação. 

 

o Controle da tipologia de resíduos 

 O Controle do recebimento dos resíduos consiste na operação preliminar 

de vistoria, que será efetuada na entrada do aterro, onde os caminhões que 

transportam resíduos deverão ser vistoriados pelo encarregado do aterro.  

Este encarregado será instruído para não permitir que determinados tipos de 

resíduos e/ou firmas não autorizadas adentrem ao sistema do aterro sanitário.  

 Os seguintes tipos de resíduos terão seu acesso autorizado: 

 Resíduos urbanos domiciliares (Classe IIA); 

 Resíduos urbanos com predomínio de Classe IIB; 

 Resíduos de origem industrial Classe II; 

 Podas de Árvores. 

 

 Para que tal operação de controle seja a mais efetiva possível, é 

necessário que seja realizado um cadastro prévio de todos os veículos que 

deverão utilizar o aterro para depósito de resíduos, ficando tal documento 

sempre disponível na portaria para consulta pelo encarregado e/ou funcionários 

de plantão. Qualquer veículo que conste da relação terá acesso garantido ao 

aterro, desde que não contenha carga inadequada ao depósito. 

 Caminhões que não constem do cadastro já mencionado só poderão 

adentrar, se forem devidamente acompanhados de autorização por escrito da 

Prefeitura de Quipapá ou do empreendedor responsável pelo equipamento, 

com descrição detalhada do veículo (tipo, nº da placa, motorista, etc). 
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o Controle da quantidade de resíduos que adentram o aterro 

 Cada veículo que adentre ao aterro terá no seu cadastro sua capacidade 

de carga previamente estabelecida. Caberá ao encarregado do aterro registrar 

o horário de entrada, tipo de carga, horário de saída e emitir o ticket respectivo 

para controle e rastreabilidade.  

 Os resíduos da construção civil devidamente separados na fonte 

(apenas a parcela limpa de metralha) serão depositados em áreas previamente 

selecionadas para serem utilizados posteriormente na forração de acessos.  

 

o Controle de entrada de materiais 

 Deverá haver um controle dos materiais de maior consumo na execução 

de serviços de cobertura, drenagem e manutenção de acessos, por serem 

estes os insumos de maior consumo e frequência de utilização em todas as 

fases do aterro sanitário. Para tanto será feito um acompanhamento da 

aplicação destes materiais, através de uma planilha de balanço de material, 

onde constarão informações sobre o local de utilização e estoques para cada 

tipo de material. 

o Controle nos resíduos gerados na operação do aterro 

A gestão do aterro prevê um processo interno de coleta seletiva dos 

resíduos gerados durante operação: 

 Resíduos perigosos incluindo embalagens de óleo, o próprio óleo, e 

materiais contaminados com óleo serão acondicionados em uma baia 

específica prevista no bloco de apoio. A destinação final será através dos 

convênios de logística reversa ou através de receptores devidamente 

licenciados; 

 Resíduos recicláveis serão separados e estocados na baia contígua e 

destinados para cooperativas; 

 Rejeitos serão destinados à célula do aterro. 
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o Atividades de controle do preenchimento da célula 

 Configuração da frente de serviço 

 A demarcação da frente de serviço estabelece a formação de uma célula 

diária. O preenchimento de determinada área com células diárias, a um mesmo 

nível, estabelece a formação de uma camada, que por sua vez estabelece a 

formação do aterro celular com diversos patamares. Dessa forma, o controle 

tecnológico sobre esta operação deverá ser rigoroso de forma a garantir os 

resultados esperados, caso contrário, correr-se-á o risco de reduzir o grau de 

compactação do lixo, previsto para 0,60 t/m³. 

 Inicialmente, devem ser demarcados os limites laterais, a altura 

projetada e o avanço da frente de serviço através de piquetes, com o qual 

poderá se obter o controle sobre o índice de compactação aplicado ao lixo. Em 

seguida, os caminhões coletores deverão bascular o resíduo na parte inferior 

da rampa de lixo. 

 As demarcações da frente de serviço poderão ocorrer em períodos 

semanais, de modo a se obter uma medição mais precisa e consequentemente 

um menor erro na avaliação do nível de compactação.  

 

 Ocupação da célula 

 O preenchimento de cada faixa será feito por camadas, que é o 

resultado de vários dias de compactação de lixo ao mesmo nível. Os taludes 

temporários não-confinados da célula terão uma inclinação de 3H: 1V. Já os 

taludes finais deverão ter uma inclinação de 2H: 1V. Esta medida controla a 

estabilidade dos taludes ocupados por resíduos, contribuindo para a segurança 

do aterro.  

 Na medida em que a célula vai alcançando os níveis de projeto, deverá 

ser executada a cobertura com solo compactado.   

 A frente de escavação deverá conservar uma distância máxima de 20 

metros com a frente de aterramento de lixo, nessa faixa deverão se executar 

simultaneamente os trabalhos de compactação e construção de drenos. 
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 Gerenciamento de pneus 

 Como parte da operação da célula deverá ser realizado o gerenciamento 

dos pneus que eventualmente forem identificados dentro da massa de lixo. 

Estes pneus deverão ser retirados do lixo e transportados diariamente para um 

setor específico do pátio de apoio onde serão colocados de forma organizada. 

Durante o período de inverno deverá ser utilizada uma manta de PEAD para 

cobertura, evitando o acúmulo de água no interior dos mesmos. Os pneus 

estocados deverão ser retirados através dos programas de logística reversa 

quando for atingido um volume representativo. 

 

 Sinalização 

 Para que se organize o fluxo de veículos, deverão ser previstas placas 

de sinalização, afixadas tanto interna como externamente ao empreendimento, 

classificadas em duas categorias: 

• Placas de regulamentação: são as placas utilizadas nas vias externas de 

acesso ao aterro, indicando a localização do empreendimento, cujas 

descrições e afixações deverão estar de acordo com as Normas do 

Departamento de Estradas de Rodagem.  

• Placas de sinalização: são as placas utilizadas internamente, as quais 

serão do tipo: de localização, de direção e de advertência.  

• As placas de direção serão afixadas em pontos estratégicos do sistema 

viário, para direcionar o fluxo de veículos às células e outras unidades. 

As placas de advertência serão afixadas principalmente nos 

cruzamentos de maior tráfego. 

• Outras placas de menor importância poderão ser afixadas para 

demarcar os locais de estacionamento de veículos, máquinas pesadas, 

etc. 
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 Referências Topográficas  

 A área do projeto deverá ser completamente referenciada 

topograficamente com equipamento de precisão, tanto em planta como em 

perfil. Deverá haver referências físicas localizadas em pontos estratégicos, 

para fazer qualquer verificação de forma ágil. 

 Controle topográfico e de compactação 

 A operação do aterro terá um estreito controle das declividades do fundo 

do aterro com ajuda de equipamento topográfico, bem como da declividade dos 

drenos, que deverá ser verificada antes de construção.  

 Limpeza permanente 

 Após a inspeção geral realizada pelo encarregado, deverá ser efetuada 

a limpeza das áreas do entorno da célula, cuja frequência será diária. Na 

limpeza das áreas deverão ser recolhidos os papéis e plásticos que 

eventualmente forem carregados pelas chuvas ou ventos. Em épocas de 

estiagem a atenção deverá ser redobrada devido ao ressecamento do lixo, que 

favorece o espalhamento de materiais leves pela ação dos ventos. Para evitar 

este espalhamento de resíduos leves durante o período de operação deverão 

ser instaladas barreiras (anteparos), de tal forma a não deixar passar plásticos 

para as áreas contiguas. 

 

o Atividades de controle do sistema de gerenciamento de chorume 

 A operação do sistema de gerenciamento de chorume baseia-se na 

inspeção diária da lagoa para conferência do volume de chorume armazenado. 

O operador do aterro definirá a medida a ser tomada caso a lagoa comece a se 

aproximar do nível máximo permitido definido para uma borda livre de 50cm, 

adotando a recirculação do chorume na célula e o espargimento de chorume 

na superfície do lixo para aumentar a taxa de evaporação. Caso chegue o 

momento em que esta situação se torne frequente, a Empresa aumentará a 

capacidade de contenção com a implantação de uma segunda lagoa.  
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 PLANO DE MONITORAMENTO 

 O monitoramento ambiental do aterro é função das condições 

ambientais identificadas e das características do aterro de pequeno porte, para 

manter condições de segurança ambiental. Dentro deste contexto o 

monitoramento abrangerá as seguintes ações:  

1. Monitoramento da lagoa de gerenciamento de efluentes; 

2. Monitoramento de águas subterrâneas; 

3. Monitoramento de recalques. 

 

o Monitoramento da lagoa de gerenciamento de efluentes 

 A lagoa de gerenciamento de lixiviado deverá ser permanentemente 

monitorada em termos do volume acumulado e as características do efluente 

nela contido. Adicionalmente a isto, serão coletadas amostras de chorume com 

frequência semestral (Quadro 1 e 2), sempre e quando no período de 

amostragem se verifique vazão proveniente do sistema de drenos. A 

metodologia de coleta, preservação e análise das amostras deverá seguir ao 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(AWWA/APHA/WEF, 1995). 

 
Quadro 1. Parâmetros a serem monitorados na lagoa de acumulação de chorume 

Frequência Parâmetros 

Mensal Volume acumulado 

Semestral 
DQO (mg/l) - DBO (mg/l) - Cor (Pt/Co) - Turbidez (NTU) - Nitrogênio amoniacal 

(mg/l) - Sólidos totais (mg/l) - Sólidos sedimentáveis (mg/l) - Sólidos totais 
voláteis (mg/l) - Nitritos (mg/l) - Nitratos (mg/l) - Fósforo (mg/l) - Sulfatos (mg/l) 

Anual Parâmetros anteriores + metais pesados (µg/l) 

Fonte: MEGA MAK – Gestão Ambiental, 2018 

 

o Monitoramento de águas subterrâneas 

 O monitoramento de águas subterrâneas inclui a leitura bimestral da 

posição do nível de água nos três (03) poços previstos para instalação. Já com 
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frequência semestral deverão ser coletadas amostras de água nos poços que 

apresentem lâmina d’água.  

Quadro 2. Parâmetros a serem monitorados nas águas subterrâneas 

Parâmetros a serem monitorados 
pH Ferro 

OD (mg/l) Cloreto 
DQO (mg/l) Nitritos (mg/l), Nitratos (mg/l) 

DBO (mg/l) Fósforo (mg/l) 
Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) (mg/l) Sulfatos (mg/l) 

Sólidos Suspensos Totais (TSS) (mg/l) Óleos e Graxas 
Amônia Metais pesados (µg/l) 

Fonte: MEGA MAK – Gestão Ambiental, 2018 

 
o Monitoramento de recalques 

 Quando atingida a cota no platô superior do avanço de célula previsto na 

primeira fase (cota 0), serão implantados os três marcos superficiais propostos 

e começarão a ser realizadas leituras semestrais, salientando que no evento de 

serem identificados nas células afundamentos, trincas, deformações ou 

qualquer outra feição que sinalize a ocorrência de um processo de 

instabilidade, a frequência das leituras aumentará até se tornar diária, se for o 

caso. 

 PLANO DE MANUTENÇÃO 

Dentro do Plano de Manutenção que será seguido estão previstos os 

seguintes serviços: 

1. Manutenção do sistema viário; 

2. Paisagismo; 

3. Manutenção das máquinas e equipamentos; 

4. Manutenção da limpeza geral da área; 

5. Manutenção do sistema de drenagem superficial; 
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o Manutenção do sistema viário 

 Serão desenvolvidos trabalhos de inspeção ao longo do acesso e vias 

internas. Caso seja detectado algum dano, executar imediatamente os serviços 

necessários. Durante o período chuvoso, especial cuidado deve ser dado à 

manutenção destes acessos, procurando manter estoque suficiente de material 

granular, para sua recomposição. 

o Manutenção das cercas e portões 

 Os portões e as cercas devem ser mantidos em perfeitas condições 

impedindo assim o acesso de pessoas não autorizadas e animais ao aterro 

sanitário. A manutenção consiste do estiramento do arame farpado ou 

substituição de trechos do mesmo quando necessário, reforço de mourões, 

pintura dos mesmos, retirada de resíduos leves como plásticos e papeis retidos 

na cerca. 

o Manutenção Paisagística  

 A manutenção de jardins e outras obras de paisagismo implantadas será 

prioridade por parte da administração do local. A cortina arbórea deverá ser 

objeto permanente da manutenção. A rega frequente, a reposição de mudas e 

limpeza de formigas e outros controles serão incorporados na rotina de 

manutenção para garantir o sucesso dos plantios. 

 

o Manutenção de máquinas e equipamentos 

 A manutenção das poucas máquinas previstas para operação do aterro 

será realizada externamente em caso de reparos de grande porte.  

o Manutenção do sistema de drenagem superficial 

 Verificação do estado das tubulações e caixas 

 Observar os poços de visita das tubulações enterradas, as caixas que se 

localizam sobre depósito de lixo, a presença de corpos estranhos e possíveis 

erosões laterais. É importante ficar atento aos pontos de lançamento de água 

direto no solo, pois, estes são focos potenciais de erosão. 
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 Inversão no sentido de escoamento das drenagens 

 Eliminar as depressões, através da execução de reaterros e a re-

execução do sistema de drenagem, observando e aferindo o correto caimento. 

Essa medida pode não surtir efeito, sendo necessárias medidas mais drásticas, 

como a execução de novos dispositivos de drenagem. 

 Quebra de tubulações e canaletas 

 Ocorre principalmente, por depressões e erosões visto que em sua 

maioria trabalham por gravidade. Deve-se vistoriar constantemente estes 

equipamentos para evitar a sua quebra; caso ocorra, deve-se reaterrar para 

corrigir as depressões e reexecutar a drenagem. 

 Verificação do estado das canaletas 

 Verificar as condições de escoamento das canaletas (rachão, concreto, 

pedra, etc.) mantendo-as sempre desobstruídas. Após cada período de inverno 

o sistema deverá ser totalmente inspecionado e removidos todos os resíduos 

leves nele encontrados. 

k) Dimensionamento da vida útil 

O dimensionamento da vida útil do aterro considerou as demandas 

volumétricas estabelecidas anteriormente. Com essas considerações projetou-

se o primeiro avanço de célula que se eleva em três camadas desde a cota -

17m na base até a cota 0m no topo, com alguns pontos variáveis para garantir 

os caimentos de drenagem (referencial de nível da cota zero para a célula 

fixada no pavimento da BR 104); cota da base da célula mais baixa em relação 

à rodovia conforme (Figura 13). 
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Figura 13. Cota do terreno mais baixa em relação ao pavimento da rodovia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MEGA MAK – Gestão Ambiental, 2018 

 

O resultado que se obteve na memória de cálculo a seguir apresentada 

indica que com a geometria proposta seria gerada uma volumetria de 122.500 

m³, que permitirá atender apenas Quipapá durante mais de 20 anos. 

 Camada 1: (100 x 100 x 5)m = 50.000m³; 

 Camada 2: (90 x 90 x 5)m = 40.500m³; 

 Camada 3: (80 x 80 x 5)m = 32.000m³; 

 Total: 122.500m³ de lixo aterrado nestas 3 células superpostas em 

formato piramidal. 

 Peso específico aparente de lixo domiciliar = 250 a 300kg/m³ 

 Peso específico aparente do lixo domiciliar compactado = 600 a 

800kg/m³ (depende da eficiência na compactação através de tratores de esteira 

na operação do aterro) 

 Diante dos cálculos acima expostos, considerando a pior hipótese a 

favor da segurança, utilizando um grau de compactação que gera um peso 

específico na ordem de 600kg/m³, teremos uma vida útil em torno de 12 anos e 

4 meses para estas 3 camadas de célula inicialmente ocupadas no aterro. 

 Em síntese, com a geometria proposta onde a camada final das células 

poderá atingir a cota +25 em relação ao RN fixado, se teria uma vida útil 

mínima de 20 anos. Importante considerar que procedimentos operacionais 
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eficientes tendem a elevar consideravelmente o tempo de vida útil de aterros 

sanitários, como uma compactação bem executada, além de outros 

procedimentos a nível de gestão municipal como coleta seletiva e 

reaproveitamento dos resíduos (recicláveis e orgânicos), fazendo com que uma 

grande parte dos mesmos não mais adentre no aterro, prolongando assim sua 

vida útil com recebimento apenas dos rejeitos inservíveis, além dos ganhos 

financeiros para o município com o pagamento de menor quantitativo de lixo 

enviado ao local de destino final. 

 

l) Os recursos para implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte no 

município de Quipapá vêm da iniciativa privada. O custo total previsto para a 

instalação do referido aterro está na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais). Dentro do projeto executivo final será apresentada planilha de custos 

detalhada do empreendimento, de cada etapa de construção do mesmo. 

m) Cronograma físico da obra de implantação do ASPP de Quipapá (Quadro 

3): 

Quadro 3. Cronograma físico da implantação do ASPP de Quipapá 

ETAPAS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Montagem do canteiro 

  

 

de oooo de obras 

Vegetais 

      

Limpeza e preparação 

do terreno 
 

     

Execução de cerca e 

portões de acesso 

      

Edificações (escritório, 

balança, guarita, outros) 

      

Lagoa e célula 

(movimentação terra, 

drenos, manta, caixas) 

      

Fonte: MEGA MAK – Gestão Ambiental, 2018 
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n) Não foram registradas pela equipe multidisciplinar outras questões 

relevantes ao projeto, estando de acordo, portanto, com todas as 

observações e descrições de atividades do projeto acima citadas. 

6. ANÁLISE JURÍDICA 

 

 A equipe técnica do estudo foi multidisciplinar como exigido na 

legislação ambiental em vigor, contando com um Advogado com ampla 

experiência em análise ambiental de projetos. 

 Este jurista analisou toda a documentação da área, a legislação 

municipal, estadual, federal, à luz do projeto proposto e da análise de impacto 

elaborada pela equipe, e com base nessa abordagem integrada destacou os 

seguintes pontos: 

 

 Que o órgão licenciador deve ser a CPRH; 

 Que todos os participantes da equipe técnica do EIA, bem como a empresa 

coordenadora do estudo, possuem o Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos da Defesa Ambiental; 

 Que, no processo de licenciamento, a CPRH deverá discriminar quais os 

tipos de resíduos o empreendimento poderá receber; 

 Que o empreendedor deverá deixar de receber qualquer tipo de resíduo que 

não esteja devidamente licenciado, sob pena de cancelamento da licença 

para a atividade; 

 Que, no processo de licenciamento, deverá considerar a necessidade de 

comprovação de, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de 

condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses 

resíduos; 

 Que a Portaria nº 256/2011 do Comando da Aeronáutica não se aplica ao 

empreendimento uma vez que não se traduz numa atividade de atração de 

aves; 

 Que não foi encontrada Comunidades Quilombolas ou Indígenas no entorno 

do empreendimento; 
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 Que a aprovação do projeto deverá atender a Lei Federal n° 10.165 de 27 

de dezembro de 2000 que traz a obrigatoriedade de registro perante o 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

 Que a implantação e operação de Aterro Sanitário deverão obedecer aos 

parâmetros de qualidade do ar, em observância dos padrões constantes da 

resolução CONAMA n° 03 de 28 de junho de 1990, bem como todas as 

exigências contidas na Lei federal n° 6.803/80; 

 Que o empreendimento é compatível com as Políticas Nacional e Estadual 

de Resíduos Sólidos; 

 Que a Política Estadual de Resíduos Sólidos assegura a coresponsabilidade 

no caso de contratação de terceiros, de direito público ou privado, para 

execução de uma ou mais atividades relacionadas ao manejo de resíduos, 

em qualquer de suas etapas; 

 Que o empreendimento encontra suporte legal para ser implantado e 

operado sem qualquer infração a nenhuma das normas aqui citadas. 

 

7. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

A delimitação das áreas de influência de um determinado 

empreendimento é um dos requisitos legais para avaliação de impactos 

ambientais, constituindo-se um fator de grande importância para o 

direcionamento da coleta de dados, voltada para o diagnóstico ambiental.  

Seguindo os critérios estabelecidos na resolução nº01 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), emitida em 23 de Janeiro de 1986, 

que em seu artigo 5, parágrafo lll, diz: “O estudo de impacto ambiental, além de 

atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.  
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Desta forma, as áreas de influência são aquelas afetadas direta ou 

indiretamente pelos impactos, positivos ou negativos, decorrentes do 

empreendimento, durante suas fases de planejamento, implantação e 

operação. Estas áreas normalmente assumem tamanhos diferenciados, 

dependendo da variável considerada, de acordo com o meio físico, biótico ou 

socioeconômico. 

Classicamente, são utilizados os conceitos de:  

 Área Diretamente Afetada (ADA), onde ocorrerão todas as intervenções 

previstas em projeto; 

 Área de Influência Direta (AID), como sendo aquele território onde as 

relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos físico-biológicos 

sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas características 

alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa e efeito; 

 Área de Influência Indireta (AII), onde os impactos se fazem sentir de 

maneira secundária ou indireta e, de modo geral, com menor 

intensidade, em relação ao anterior. 

Para fins de levantamento e análise de dados para o diagnóstico 

ambiental e avaliação dos impactos ambientais a serem gerados com o 

empreendimento, considera-se a Resolução do CONAMA nº 001/86, artigo 5º, 

parágrafo III, que menciona:  

“Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada 
área de influência do projeto, considerando, em todos 
os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.  

 

Porém, a utilização desta norma em bacias hidrográficas de grandes 

dimensões, dificulta ou inviabiliza a representação espacial e análise ambiental 

integrada do empreendimento em escalas adequadas. 

Desta forma, os limites das áreas de influência foram determinados 

considerando o alcance dos efeitos decorrentes das ações do empreendimento 
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nas suas fases de planejamento, implantação e operação sobre os sistemas 

ambientais da região, tanto de natureza física, quanto socioeconômicos. 

Com base nos dados apresentados, condições gerais da região onde 

está sendo implantado o empreendimento e legislação ambiental pátria, a 

equipe deste estudo utilizou do método ad hock, onde foram discutidas e 

definidas as delimitações das áreas de influência deste empreendimento. 

A seguir serão descritas as áreas diretamente afetadas (ADA), de 

influência direta (AID), e de influência indireta (AII) do projeto de execução do 

Aterro Sanitário de Pequeno Porte. 

Conforme o mapeamento realizado pelo IBGE (1992), na área de 

implantação do aterro predomina uma vegetação de Floresta Subperenefólia e 

Floresta Subcaducifólia (Mata Caducifolia), formações típicas da Floresta 

estacional semidecidual dominada por vegetação secundária, bastante 

antropizada Figuras 14 e 15) e amplamente utilizada para agricultura.  

Na área do terreno onde haverá a futura implantação do Aterro Sanitário 

de Quipapá/PE, há somente presença de vegetação secundária rasteira com 

pequenos arbustos isolados. No entorno do empreendimento, em um raio de 

até 1,0 km, poucos fragmentos arbustivos também são encontrados, numa 

paisagem já desfigurada pelas ações antrópicas, explicitando a antiga vocação 

da área para a monocultura da cana-de-açúcar, predominante na região, que 

gerou um amplo e desordenado desmatamento, com grandes prejuízos 

ambientais no território. 
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Figura 14.  Mapa da vegetação  do entorno da área do  Aterro Sanitário  

 

Fonte: IBGE, 1992 
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                    Figura 15. Mapa do entrono da área do Aterro Sanitário  

 

Fonte: Satélite Bing, 2019 

 

7.1 Área de Influência Indireta (AII) 

 

A Área de Influência Indireta é a área onde ocorrem os processos 

físicos, bióticos e antrópicos espacialmente mais abrangentes (ou regionais) 

com os quais o projeto estabelece interações, principalmente através de efeitos 

secundários (ou indiretos). 

A definição da AII deste empreendimento teve como base os impactos 

positivos e negativos a serem gerados com a sua implantação e operação, nos 

meios físico, biológico e antrópico. A AII para os meios físico, antrópico e 

biológico, abrange toda área referente ao município de Quipapá, destacando 

que mesmo com a requalificação do empreendimento gerará um baixo/médio 

potencial impactante.  
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7.2 Área de Influência Direta (AID) 

 
A Área de Influência Direta (AID) se caracteriza como aquela em que 

ocorrem as transformações ambientais primárias (ou diretas) decorrentes do 

empreendimento. A delimitação desta área é função das características físicas, 

biológicas e socioeconômicas dos ecossistemas do campo e das 

características da atividade do empreendimento. 

Meios Antrópico, Físico e Biológico 

Como a Área de Influência Direta (AID) considerou-se um raio de 1Km 

entorno da área de implantação. Nesta poligonal será onde haverá trafego 

intenso de máquinas, estoque de material de construção civil, poluição 

atmosférica, poluição sonora, entre outros impactos advindos da obra.  

Além disso, espera-se que através deste recorte espacial do terreno os 

principais impactos decorrentes da fase de operação fiquem restritos a área, 

principalmente, em termos paisagísticos, ruído e eventuais odores e material 

particulado. Neste entorno a presença humana é quase inexistente.  

7.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 
A Área Diretamente Afetada é considerada aquela onde ocorrerá a 

intervenção do empreendimento, ou seja, em que será realizada a implantação 

do aterro que irá favorecer as localidades circunvizinhas. Enfatizando que 

todas as modificações do ambiente estão previstas em projeto. 

Considerou-se neste estudo que a Área Diretamente o perímetro 

corresponde aos 9,0445 hectares do Aterro Sanitário de Pequeno Porte de 

Quipapá. Ainda, foi considerada como área diretamente afetada (ADA), os 

locais de implantação do canteiro de obras, áreas de bota-fora e áreas de 

exploração mineral.  

Desta maneira, os impactos negativos gerados ocorrerão de forma 

mínima (para detalhes vide o Diagnóstico – Meio Biótico), contudo, todos 

passíveis de mitigação. 
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8. DIAGNÓSTICO  

8.1 MEIO FÍSICO – Geomorfologia/Geotecnia 

8.1.1 GEOMORGOLOGIA/GEOTECNIA 

 

a) O Aterro de Pequeno Porte de Quipapá insere-se no domínio 

geomorfológico de serras e serrotes e superfícies retrabalhadas, daí 

que a topografia que exibe o local corresponde é medianamente 

acidentada, sendo que as partes baixas da área apresentam 

declividades mais moderadas que as partes altas. Geologicamente 

verifica-se, que todo o município encontra-se contido na Província 

Borborema sendo constituído pelos litotipos dos Complexos Cabrobó e 

Belém do São Francisco e das suítes Intrusiva Leucocrática 

Peraluminosa e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga 

(Figura 16).  

Figura 16. Mapa geológico de Quipapá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 
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A área de implantação do futuro Aterro Sanitário de Quipapá/PE está 

assentada, geologicamente, nos domínios do Planalto da Borborema, sendo 

constituído pelo litotipo Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, como pode 

ser observado nas Figuras 17 e 18. 

 

Figura 17 -  Mapa Geológico da Área de Implantação do Aterro Sanitário 

 

Fonte: IBGE, 2017 
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Figura 18.  Mapa Litológico da Área de Implantação do Aterro Sanitário 

 
                   Fonte: IBGE, 2017 

 

O relevo no município de Quipapá é do tipo fortemente ondulado e 

montanhoso (Figura 19) e se localiza no piemonte do Planalto da Borborema 

(SILVA e LISTO, 2018). O município de Quipapá está inserido em um relevo 

bastante dissecado e colinoso com formas pluriconvexas e vales encaixados, 

típicos da Zona da Mata Sul pernambucana, com altitudes que variam entre 

300m e 800m (ACCIOLY et al, 2012). 
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Figura 19. Relevo do município de Quipapá 

 

    Fonte: RECITEC, 2018 

 

A área onde será inserido o Aterro Sanitário de Quipapá está situada em 

um vale, local com baixa altitude, o que confere estabilidade morfodinâmica ao 

empreendimento. 

No anexo Q é disponibilizado o Relatório Técnico de Sondagem 

referente aos estudos geotécnicos para a construção do Aterro Sanitário de 

Quipapá, visando detalhar o subsolo onde irá ser construído o Aterro sanitário. 

Para realização dos estudos geotécnicos foram realizadas Sondagens a 

Percussão de simples reconhecimento tipo “SPT” em pontos selecionados 

estrategicamente afim de caracterizar os horizontes geotecnológicos da região 

e identificar o suporte da mesma. 

O relatório técnico apresentado no anexo N indica os valores obtidos 

nos ensaios de campo, incluindo condições de permeabilidade do solo, onde as 

amostras coletadas in loco foram levadas a laboratório para confronto da 

classificação expedita. 

Através dos estudos realizados foi possível identificar que a área 

escolhida apresenta aptidão física para a implantação do empreendimento, 

demonstrando um bom suporte geotécnico. Destaca-se que com as sondagens 

realizadas, não foi encontrado nível de água subterrânea. 
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b) Por se localizar próximo ao litoral, o relevo tem como traço característico 

a predominância de morros e colinas cujas altitudes variam, em média, 

100 e 600m, que influenciam a umidade relativa do ar, com média anual 

em torno de 80%.  

De maneira geral, o município de Quipapá apresenta 43 locais em risco 

de deslizamento de residências, principalmente, devido ao relevo ser 

acidentado. Conforme Listo (2018), pode-se observar que as construções 

foram encontradas no centro urbano do município, estando ausente nas 

proximidades da ADA situada na área rural (Figura 20).  

 

Figura 20. Zona Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LISTO, F. 2018 

O autor ainda menciona que o fator antrópico ainda contribui 

significativamente e negativamente para as áreas de risco, onde diversos 

impactos foram registrados, como: remoção da cobertura vegetal; lançamento 

e concentração de águas pluviais e servidas; vazamento na rede de água e de 

esgoto; execução de cortes com alturas e inclinações acima de limites 

tecnicamente seguros; execução deficiente de aterros (quanto à compactação, 
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geometria e fundação); lançamento de lixo e entulho; presença de medidas 

mitigadoras pouco eficientes (ex. lonas plásticas); cultivos inadequados (ex. 

bananeiras); entre outros. Tais irregularidades não são observadas na AID nem 

na ADA, o que leva a afirmar que a construção do aterro não irá gerar impacto 

ambiental negativo para o revelo. 

Desta forma, a área destinada ao aterro detém estabilidade 

morfodinâmica com menor tendência a erosão, pois seu entorno embora 

apresente cobertura vegetal rideral, esta ainda é capaz de cobrir e proteger o 

solo, e assim, evitando o desmoronamento de encostas. 

 

8.1.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

a) O município de Quipapá está inserido na área de domínio de duas 

bacias hidrográficas: bacia do rio Una e bacia do rio Mundaú. A principal 

bacia é a do rio Una que apresenta uma área de 6.740,31 km², dos 

quais 6.262,78 km² estão inseridos no Estado de Pernambuco, 

correspondendo a 6,37 % do total do Estado. A bacia abrange 42 

municípios, dos quais 11 estão totalmente inseridos na bacia, 16 estão 

parcialmente inseridos e 15 possuem sede inserida na bacia, neste 

último se encontra Quipapá.  

Dos reservatórios da bacia do Rio Una, com capacidade máxima acima 

de um milhão de m³, dois estão localizados parcialmente na Mata Sul 

Pernambucana: Pau Ferro (Quipapá/Jurema) e Prata (São Joaquim do 

Monte/Belém de Maria), conforme pode ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Reservatórios com capacidade máxima acima de 1 milhão de m³ (Bacia do 

Una) 

Reservatório Capacidade Município 

Brejo do Buraco 1.070.000 Altinho 

Caianinha 1.361.340 São Joaquim do Monte 

Gurjão 3.897.000 Capoeiras 

Pau Ferro 12.175.000 Quipapá/Jurema 

Poço da Areia 2.300.000 Bezerros 

Prata 42.147.000 São Joaquim do Monte/Belém de Maria 

Fonte: APAC, 2018 

 

O futuro Aterro Sanitário de Quipapá/PE está localizado na região 

hidrográfica (ou bacia hidrográfica) do Atlântico Nordeste Oriental, que é uma 

das 12 regiões hidrográficas identificadas do Brasil. Esta região hidrográfica é 

constituída pelas bacias hidrográficas (Figuras 21 e 22) dos rios que deságuam 

no Atlântico – trecho Nordeste, estando limitada a oeste pela região 

hidrográfica do Parnaíba e ao sul pela região hidrográfica do São Francisco.  

No âmbito do estado de Pernambuco, o empreendimento se localiza 

completamente inserido na sub-bacia litorânea de Pernambuco e Alagoas, 

mais precisamente no meio da Bacia Hidrográfica do Rio Una (também 

conhecida como Unidade de Planejamento Hídrico UP5). Esta bacia limita-se: 

ao norte, com as bacias dos rios Ipojuca (UP3) e Sirinhaém UP4), e o grupo de 

bacias de pequenos rios litorâneos 4 – GL4 (UP17); ao sul, com a bacia do rio 

Mundaú (UP6), o Estado de Alagoas, o grupo de bacias de pequenos rios 

litorâneos 5 - GL5 (UP18) e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 – 

GI1 (UP20); a leste, com o Oceano Atlântico, a bacia do rio Sirinhaém, o GL4 e 

GL5; e, a oeste, com as bacias dos rios Ipojuca e Ipanema (UP7). 
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Figura 21.  Mapa das Regiões Hidrográficas da Área de Implantação do Aterro 

Sanitário  

 

Fonte: IBGE, 2014 
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Figura 22. Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco na Área de 

Implantação do Aterro Sanitário 

 

Fonte: APAC e CPRH, 2019 

 

O uso preponderante dos recursos hídricos desta bacia é a utilização 

para abastecimento público, bastante prejudicado, contudo, em toda sua 

extensão pelo despejo de efluentes domésticos, agroindustriais e industriais, 

sem tratamento, dada a intensa ocupação urbana de suas margens e da já 

citada monocultura da cana-de-açúcar, além da operação sucroalcooleira que 

acompanha esta atividade.  

A drenagem preferencial neste recorte de implantação é no sentido 

sudoeste-sul onde se verifica a proximidade da cabeceira de drenagem de um 

canal natural de escoamento superficial (Figura 23), que alimenta o Riacho das 

Paixões (segundo base de dados da ANA, 2007 e do IBGE, 2014), mas 

também conhecido na área como Rio Pirangi (ou Piranji) (segundo informações 

constantes em placas informativas no local).  
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Figura 23. Mapa da Rede Hidrológica Superficial Aferente da Área de 
Implantação do Aterro Sanitário   

 

 

         Fonte: IBGE, 2014 

 

Dos reservatórios da bacia do Rio Una, com capacidade máxima acima 

de um milhão de m³, um está situado parcialmente no município de 

Quipapá/PE: o reservatório de Pau Ferro, de capacidade total de 12.175.000 

m³, localizado a montante da área de implantação do Aterro Sanitário de 

Quipapá/PE, a cerca de 8,8 km de distância deste (Figura 24). 
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Figura 24. Mapa de localização do Reservatório Superficial de Pau Ferro até a 

área de implantação do Aterro Sanitário  

 

Fontes: ANA, APAC e Google Earth, 2019 

 

Quase todos os afluentes e subafluentes do rio Una são perenes, 

favorecidos pelo clima e pelo relevo movimentado da região, onde afloram 

muitas nascentes, que são a principal fonte de abastecimento da população da 

área rural. 

O Aterro Sanitário de Quipapá estará inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do rio Una, tendo como principal tributário o rio Pirangi. O rio 

Pirangi, tem seu curso iniciado no distrito de Pau Ferro, em Quipapá, a uma 

altitude aproximada de 600m, com extensão de 72 km e deságua no rio Una a 

3km a montante da cidade de Palmares (CONDEPE-FIDEM, 2006). 

O rio Pirangi será receptor dos efluentes do Aterro Sanitário de Quipapá. 

Destaca-se que antes do lançamento, esse efluente será tratado e lançado em 

quantidade compatível com a capacidade de recebimento do rio e dentro do 

mais rigoroso controle dos parâmetros legais vigentes. 
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b) No anexo M são demonstradas as análises de água realizadas no rio 

Pirangi, nas proximidades do empreendimento, constando os ensaios 

microbiológicos e físico-químicos. Os resultados das análises 

apresentam conformidade com a legislação pertinente. Destaca-se que 

não há captações de água na AID e AII e não existem mananciais de 

uso público. 

c) Como visto anteriormente, o município de Quipapá está inserido na área 

de domínio de duas bacias hidrográficas, as dos Rios Una e Mundaú, 

com predominância do primeiro. O Rio Pirangi é considerado o principal 

afluente do rio Una na área, além dos sub-afluentes principais, como o 

Rio da Embiribeira e os Riachos Barra do Boi, da Areia, das Paixões e 

Duas Barras. Desta forma, o uso de água no empreendimento, por se 

localizar em área rural, será realizado através dos afluentes e seus sub-

afluentes, ao invés de água canalizada por terceiros ou captação 

pública. Além disso, quase todos os afluentes e sub-afluentes são 

perenes, favorecidos pelo clima e pelo relevo movimentado da região, 

onde afloram muitas nascentes, que são a principal fonte de 

abastecimento da população da área rural.  

d) Não foram encontrados mananciais de abastecimento público nos limites 

das áreas de influência do empreendimento. 

8.1.3 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

           As águas subterrâneas da área de implantação do Futuro Aterro Sanitário 

de Quipapá/PE pertencem ao domínio Hidrogeológico Fraturado (onde a água 

subterrânea encontra-se basicamente nos planos de fraturas, microfraturas, 

diáclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas em meios rochosos), mais 

especificamente do tipo “Embasamento Fraturado Indiferenciado”, onde 

predominam aquíferos fissurais que configuram à região uma produtividade 

geralmente muito baixa, com baixas taxas de recarga (meios, em geral, 

impermeáveis ou de muito reduzida permeabilidade) e com problemas de 

qualidade da água relacionados às elevadas condutividades elétricas e 

salinidade das águas subterrâneas. 
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O aquífero Fraturado Centro-Sul, que constitui a unidade aflorante onde 

está assentada a área de implantação, é caracterizada pela presença de 

rochas cristalinas de natureza metamórfica (xistos, migmatitos, granulitos, 

gnaisses), metassedimentar (quartzitos, metapelitos, entre outras) e ígnea 

(granitóides, rochas vulcânicas). 

O município de Quipapá está totalmente inserido no Domínio 

Hidrogeológico Fissural, representado por rochas do embasamento cristalino 

que englobam o subdomínio rochas metamórficas constituído do Complexo 

Belém do São Francisco e do Complexo Cabrobó e o subdomínio rochas 

ígneas da Suite calcialcalina Itaporanga e da Suite Intrusiva Leucocrática 

Peraluminosa. Esse aquífero, que ocupa 84% da área do Estado de 

Pernambuco (toda área branca da Figura 25), caracteriza-se por ser 

heterogênio, anisotrópico e descontínuo, além de apresentar reduzida 

capacidade de infiltração e armazenamento de água devido à inexistência de 

espaços vazios intergranulares, ou poros, como ocorre nas rochas 

sedimentares (Figuras 26 e 27). Dessa maneira, a água nele contida restringe-

se aos vazios secundários proporcionados pelas aberturas das falhas, fraturas 

e fissuras decorrentes de esforços tectônicos ou de alívio de pressão. 

 

               Figura 25. Bacias Sedimentares do Estado de Pernambuco 

 

     Fonte: SRH/PE, 1999 
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Figura 26. Mapa Hidrogeológico da Área de Implantação do Aterro Sanitário  

 
     Fonte: ANA, 2007 
 

Figura 28.  Mapa do Sistema de Aquíferos alforantes da Área de Implantação do 
Aterro Sanitário 

 
Fonte: ANA, 2007 
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As rochas duras fraturadas se comportam hidrogeologicamente em 

função dos esforços atuantes e das suas características físicas como coesão, 

ângulo de atrito, módulo de elasticidade e energia de deformação. Assim, em 

função dessas características, numa rocha que possui maior módulo de 

elasticidade, ou seja, as mais resistentes, as tensões de tração geradas pelo 

esforço compressivo são maiores, proporcionando fraturas mais abertas; 

enquanto isso, a energia de deformação, que é função inversa do módulo de 

elasticidade atua de modo inverso, ou seja, a frequência de planos de fratura 

será maior nas rochas menos resistentes ou incompetentes do que nas rochas 

competentes. Em outras palavras, nas rochas mais resistentes, por possuírem 

fraturas mais abertas, o fluxo é maior, porém o volume de água por unidade 

cúbica do meio é menor, devido à baixa intensidade de fraturas; nas rochas 

menos resistentes a percolação é lenta, embora possam ter maior volume de 

água armazenada.  

De acordo com dados levantados pelo Ministério de Minas e Energia 

(2005), o levantamento realizado no município registrou a existência de 39 

pontos d’água, sendo 34 fontes naturais e 05 poços tubulares (Figura 29). 

 

Figura 29. Tipo de pontos d’água cadastrados no município 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 
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Ainda com dados do Ministério de Minas e Energia (2005), com relação 

à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d’água 

cadastrados, podemos ter: terrenos públicos, quando os terrenos forem de 

serventia pública e, particulares, quando forem de uso privado (Figura 30).  

 
Figura 30. Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, ainda com 

dados do estudo supracitado, os pontos cadastrados foram classificados em: 

comunitários, quando atendem a várias famílias e, particulares, quando 

atendem apenas ao seu proprietário. A Figura 31 mostra que 24 pontos d’água 

destina-se ao atendimento comunitário, 07 ao atendimento particular e 08 

pontos não tiveram a finalidade do abastecimento definida. 
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Figura 31. Finalidade do abastecimento dos poços  

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 

 

Quatro situações distintas foram identificadas poços em operação, 

paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são 

aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar 

temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de 

equipamentos. Os não instalados representam aqueles poços que foram 

perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com 

sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que 

incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não 

apresentam possibilidade de produção (Ministério Minas e Energia, 2005). A 

situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é 

apresentada em números absolutos na Tabela 3 e em termos percentuais na 

Figura 31. 
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Tabela 3. Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso 

Natureza do 

poço 
Abandonado 

Em 

operação 
Não instalado Paralisado Indefinido 

Comunitário - 5 - - 19 

Particular - 2 - - 5 

Indefinido 2 - 2 - 4 

Total 2 7 2 - 28 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 

 
Figura 32. Situação dos poços cadastrados 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005 

 

Vale evidenciar que, na pesquisa de campo deste estudo, observou-se a 

inexistência de poços na área do empreendimento e esta informação foi 

confirmada pela equipe da Prefeitura de Quipapá.  

Não há uso de água subterrânea no local do empreendimento e os 

estudos geotécnicos realizados, não apresentaram nível de água. Dessa forma, 

não foram realizadas análises referentes aos recursos hídricos subterrâneos. 
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8.2 MEIO BIÓTICO 

 
 O município de Quipapá está situado na região de desenvolvimento da 

Mata Sul Pernambucana, sub-região da Mata Meridional Pernambucana. A 

cobertura vegetal nativa é caracterizada por ecossistemas do Bioma Mata 

Atlântica, a exemplo da floresta ombrófila densa, e da floresta estacional 

semidecidual. 

A floresta ombrófila densa é a vegetação mais predominante na Mata 

Sul Pernambucana e localiza-se depois da Baixada Litorânea. Era classificada 

anteriormente como floresta subperenifólia e caracteriza-se por ser uma 

formação densa, alta (20 a 30 m), rica em espécies vegetais que permanecem 

sempre verde (EMBRAPA, 2000). 

A floresta estacional semidecidual, classificada anteriormente como 

floresta subcaducifólia, são formações de ambientes menos úmidos do que 

aqueles onde se desenvolve a floresta ombrófila densa. Em geral, ocupam 

ambientes que transitam entre a zona úmida costeira e o ambiente semiárido. 

Daí porque esta vegetação também é conhecida como “mata seca”. Quase que 

totalmente substituída pela cana-de-açúcar e culturas diversas, pode-se 

verificar, pelos poucos remanescentes, que esta formação ocupa a parte 

sudoeste da Mata Sul, na transição com o Agreste. Esta formação vegetal 

apresenta um porte em torno de 20 metros (estrato mais alto) e apresenta, 

como característica importante, uma razoável perda de folhas no período seco, 

notadamente no estrato arbóreo. Na época chuvosa, a sua fisionomia 

confunde-se com a da floresta ombrófila densa, no entanto, no período seco, 

nota-se a diferença entre elas. Em áreas situadas mais para o interior, tal 

formação aparece ocupando as partes mais elevadas dos conhecidos “brejos 

de altitude” (EMBRAPA, 2000). 

Além da diversidade de plantas, o bioma da Mata Atlântica possui uma 

rica fauna associada, com 250 espécies de mamíferos (55 deles endêmicos), 

340 de anfíbios (90 endêmicos), 1.023 de aves (188 endêmicas), 350 de peixes 

(133 endêmicas) e 197 de répteis (60 endêmicos) (MMA, 2004). 
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A paisagem geral das áreas de influência, com suas tipologias vegetais, 

é um mosaico de áreas altamente antropizadas, cujo uso e ocupação do solo 

em toda a Mata Sul Pernambucana, especialmente com a cultura da cana-de-

açúcar, ocasionou profunda devastação desta formação vegetal, conforme 

observações em campo na região do entorno do empreendimento.  

A metodologia utilizada para elaboração do relatório do meio biótico foi a 

busca ativa por animais, análise de paisagem, observação direta e realização 

de entrevistas semiestruturadas num raio de 2km, contemplando a Área 

Diretamente Afetada - ADA e Área de Influência Direta – AID, além de 

pesquisas bibliográficas. Não houve captura de espécimes animais ou coleta 

de indivíduos da flora. 

8.2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCs) 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, uma Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas, as Unidades de Proteção Integral e as 

Unidades de Uso Sustentável. O objetivo básico das Unidades de Proteção 

Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 
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Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

No município de Quipapá, a única Unidade de Conservação existente é 

a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Laje Bonita, com 12,12ha, 

criada através da Portaria CPRH/SECTMA n° 002/2006, distante mais de 5km 

do empreendimento (Figura 33). É uma unidade de conservação estadual 

(CPRH, 2012). 

 

Figura 33. Distância da RPPN Laje Bonita para o empreendimento 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

De acordo com o SNUC, a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) é uma área de domínio privado a ser especialmente protegida, por 

iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público, por 

ser considerada de relevante importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu 

aspecto paisagístico, ou ainda por suas características ambientais que 

justifiquem ações de recuperação. 
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Não haverá nenhuma interferência do Aterro Sanitário de Quipapá com a 

Unidade de Conservação existente no município ou em sua zona de 

amortecimento. 

8.2.2 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

 

Não há áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no 

município de Quipapá, não havendo nenhuma interferência com o 

empreendimento. 

 

8.2.3 ECOSSISTEMAS TERRESTRES  

 

8.2.3.1 METODOLOGIA FLORA 

 
O levantamento qualitativo da flora foi realizado num raio de 2 km da 

Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. A 

caracterização da estrutura da vegetação da Área Diretamente Afetada-ADA do 

empreendimento, inserida no município Quipapá, estado de Pernambuco, 

foram avaliadas por meio de observações in loco para a composição florística 

geral e descrição das tipologias vegetacionais ocorrentes na ADA.   

As tipologias vegetacionais foram identificadas, cujas coordenadas 

foram tomadas com auxílio de GPS, em WGS (25L). Em cada tipologia 

identificada, foram realizadas caminhadas aleatórias na área e feitas rápidas 

descrições de status de conservação e composição florística presente. Para 

designação de cada tipologia reconhecida, foi adotada a classificação 

fisionômica–ecológica, utilizada pelo IBGE (2012). 

A coleta de dados botânicos se deu por meio de dados primários através 

de registro fotográfico, sem haver necessidade de coleta de espécimes. A 

classificação botânica das plantas foi feita com base no sistema classificação 

do Angiosperm Philogeny Group-APG IV (2016).  A autoria das espécies foi 

confirmada no site da Flora do Brasil (2019) e do Missouri Botanical Garden – 
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w3 Tropicos (MBG, 2019). Sempre que possível, foram feitos registros 

fotográficos das condições de microhabitat e da vegetação como um todo.   

 Embora a área apresente uma vegetação extremamente antropizada, de 

maneira geral, a área foi classificada como do tipo Floresta Ombrófila de Terras 

Baixas, no qual recebeu a denominação genérica de Mata Atlântica. Já para a 

elaboração da caracterização dos estágios sucessionais, a classificação 

adotada seguiu a Resolução Conjunta SMA/IBAMA n° 01/1994. As demais 

localidades não receberam denominação de ambiente por serem áreas 

cultivadas e/ou de pastagem. Entretanto, as mesmas estão contidas no 

Domínio Atlântico. 

Ainda com relação à descrição dos estágios sucessionais da vegetação, 

vale salientar que para descrevê-los foram adotados alguns parâmetros 

dispostos na Resolução CONAMA n°01 de 31/03/1994, tais como: 

características topográficas do terreno, altura média das árvores, presença ou 

não de dossel, presença e altura de sub-bosque, amplitude das classes 

diamétricas, presença e altura do estrato inferior, estado de conservação da 

área, presença de epífitas e trepadeiras, camada de serrapilheira, diversidade 

biológica de espécies arbóreas e presença ou não de plantas invasoras. Estes 

parâmetros são utilizados também estão de acordo com a Lei n° 11.428 de 

22/12/2006, sendo esta pertinente à Mata Atlântica. 

Para complementar a avaliação florística também foram analisados o 

estado de conservação dos habitats com ou sem cobertura vegetal contínua 

através de parâmetros da vegetação, tais como: presença de exemplares 

arbóreos no meio da pastagem, a perda de alguns dos componentes 

estruturais da vegetação (como o estrato herbáceo ou arbustivo), ocorrência de 

espécies invasoras, efeito de borda, corte raso, corte seletivo, bosqueamento, 

presença de sinais de gado, sinais de queimadas e pontos de erosão. 

A paisagem geral da área de influência, com suas tipologias vegetais, é 

um mosaico de áreas altamente antropizadas, onde estão os campos rurais 

destinados à cultura da cana de açúcar. Fazendo parte desse mosaico são 

encontrados pequenos fragmentos de Floresta Atlântica (Figura 34). 
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Figura 34. Remanescentes florestais existentes na área do empreendimento (AID 
e ADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RECITEC, 2018. Levantamento de campo 

8.2.3.2 RESULTADOS FLORA 

 

Foram identificadas pela equipe técnica 18 espécies distribuídas em 10 

famílias (Quadro 4). No geral, o fragmento florestal observado encontra-se 

perturbado, com baixas densidades e riqueza de espécies, estando abaixo do 

encontrado em áreas de Mata Atlântica preservadas (ALVES-ARAÚJO et al., 

2008).  

Dentre estas, as que apresentaram maior representatividade em termos 

de distribuição na área foram: Parkia pendula Benth. (visgueiro), Sloanea 

obtusifolia (Moric.) Schum (marmajuda), Bowdichia virgilioides Kunth 

(sucupira), Byrsonima sericea DC. (murici-da-mata), Tachigali densiflora 

(Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima (ingá-de-porco), Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms (pau-d’alho). Os gêneros Encyclia, Catasetum e Oncidium, referentes às 

orquidáceas, também ocorrem no entorno do empreendimento. 

Com relação à Floresta Estacional Semidecidual, foram identificadas as 

seguintes espécies: Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos (ipê 

amarelo), Cordia sp. (freijó), Plathymenia reticulata Benth. (amarelinho), 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos (ipê roxo), Albizia polycephala 

(Benth.) Killip ex Record (camondongo) e Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, 

H.C.Lima & G.P.Lewis (pau-brasil). 
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O Quadro 4 apresenta uma lista das espécies identificadas na área de 

influência indireta do empreendimento, cuja identificação ocorreu através de 

levantamento de campo nos 2km percorridos pela equipe técnica, conforme já 

mencionado. 

Quadro 4. Espécies da flora identificadas na AID do empreendimento 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
HÁBITO DISTRIBUIÇÃO ORIGEM AMEAÇA 

      
 Arecaceae Syagrus sp. Catolé Arborescente Ampla  Nativa NA 

Bignoniaceae Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. 
ex DC.) Mattos 

Ipê Amarelo  Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Handroanthus 
heptaphyllus (Vell.) 
Mattos 

Ipê Roxo Arbóreo Ampla  Nativa LC 

Boraginaceae Cordia sp. Freijó Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Elaeocarpaceae Sloanea obtusifolia 
(Moric.) Schum. 

Marmajuda Arbóreo Ampla  Nativa EP 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum 
(L.) 

Pau-de-leite Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Fabaceae Albizia polycephala 
(Benth.) Killip ex 
Record 

Camondongo Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Bowdichia virgilioides 
Kunth 

- Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Inga marginata Willd. Ingá  Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Parkia pendula 
(Willd.) Benth. ex 
Walp. 

Visgueiro Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Paubrasilia echinata 
(Lam.) Gagnon, 
H.C.Lima & G.P.Lewis 

Pau-Brasil Arbóreo Restrita Nativa NA 

 Plathymenia reticulata 
Benth.  

Amarelinho Arbóreo Ampla  Nativa LC 

 Pterocarpus rohrii 
Vahl  

Pau sangue Arbóreo Ampla  Nativa NA 

 Tachigali 
densiflora(Benth.) 
L.G.Silva & H.C.Lima 

Ingá-de-porco Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Malpighiaceae Byrsonima sericea 
DC. 

Murici-da-mata Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Malvaceae Eriotheca gracilipes 
(K.Schum.) A.Robyns 

Munguba Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Phytollacaceae Gallesia integrifolia 
(Spreng.) Harms 

Pau-d’alho Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Urticaceae Cecropia 
pachystachya  Trécul 

Embaúba Arbóreo Ampla  Nativa NA 

Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo 
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A forte pressão exercida sobre a cobertura vegetal da região ocasionou 

profundas alterações na Mata Atlântica nativa e seus estágios de regeneração. 

Dessa forma, a área onde se pretende implantar o empreendimento e seu 

entorno apresenta-se bastante descaracterizada e antropizada com o entorno 

marcado pelo cultivo da cana-de-açúcar.  

Na área diretamente afetada há predominância da gramínea 

Cymbopogon citratus, classificada como exótica e causa impacto ambiental 

negativo para a flora nativa, impossibilitando o desenvolvimento outros táxons. 

De acordo com estudo realizado por Moro  et al. (2012), Lorenzi (2000) e 

Kissmann (1997), as espécies exóticas são organismos que introduzidos fora 

da sua área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras 

espécies. Além disso, são consideradas a segunda maior causa de extinção de 

espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e até 

mesmo a saúde pública.   

Das 18 espécies registradas para a ADA, foi constatado que a maioria é 

pertencente à categoria de ampla distribuição geográfica, ou seja, espécies que 

são generalistas e bioindicadoras de antropização (Quadro 4). Correspondente 

ao nível de degradação da ADA, este estudo registrou apenas um táxon 

considerado como restrito. Esse resultado é esperado, considerando o nível de 

fragmentação presente em na paisagem. Este achado acarreta também em 

perdas de biodiversidade e extinção local de muitas espécies que fazem parte 

desse Domínio Atlântico, principalmente aquelas que não são encontradas em 

todos os habitats da mata, e que tiveram suas populações reduzidas ou até 

mesmo passaram a serem extintas localmente. 

Entretanto, é importante destacar que não haverá necessidade de 

realização de supressão vegetal para o estabelecimento do Aterro Sanitário de 

Quipapá, uma vez que a área encontra-se em avançado estado de 

degradação. 

Outro fator característico de locais antropizados é a ausência de sub-

bosque, sendo este parâmetro uma das categorias listadas pelo CONAMA 

(1994) de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração. Na área de 

estudo, o sub-bosque era escasso em grande parte da ADA e AID com 
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presença apenas de gramíneas exóticas. Na área de estudo as poucas plantas 

arbóreas ainda não atingiram porte elevado como encontrado em áreas mata 

preservada (Alves-Araújo et al., 2008), e consequentemente, os arbustos não 

se desenvolveram a ponto de ocupar e formar o sub-bosque. 

Com relação ao parâmetro serrapilheira, o CONAMA (1994) indica que 

em áreas de vegetação secundária a mesma pode ser vista de forma contínua 

ou não, contudo, formam uma camada fina. Este resultado foi encontrado uma 

serrapilheira fina e, por vezes, descontínua. Desta forma, o acúmulo de matéria 

orgânica, consequentemente, é muito baixo o que prejudica diretamente o 

desenvolvimento das plantas da localidade. Áreas conservadas tendem a 

apresentar uma camada bastante espessa de serrapilheira, e assim 

proporcionam nutrientes em abundância fazendo com que o desenvolvimento 

das plantas seja mais elevado (ESPIG et al., 2008). 

As Figuras 35, 36 e 37 demonstram algumas espécies da flora 

identificadas no levantamento de campo para realização do presente Relatório 

Ambiental Simplificado. 
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Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo 

Figura 36. Sapium glandulosum Figura 35. Cecropia pachystachya 

Figura 37. Bowdichia virgilioides 
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8.2.3.3 METODOLOGIA FAUNA 

 

Diante do forte estado de antropização das áreas de influência, os métodos 

se basearam em exploração de campo aleatória/linear (busca ativa) que consiste 

na busca por visualizações, vocalizações e vestígios do tipo rastros, fezes, etc. 

num raio de 2 km da Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada 

(STOTZ, 1996; VIELLIARD, 1990). Neste método de transecção aleatória/linear, 

genericamente, duas ou mais pessoas se deslocam a pé, em caminhada lenta, à 

procura da fauna nos habitats visualmente acessíveis, incluindo troncos, tocas de 

possíveis mamíferos, entre outros. Todas as espécies encontradas serão 

apresentadas em forma de quadro de forma independente de acordo com sua 

classificação filogenética. Não houve coleta ou captura de espécimes da fauna. 

O grupo de vertebrados terrestres foi selecionado para avaliação devido ao 

seu status de indicadores ambientais (VIELLIARD, 1990), partindo da riqueza de 

vertebrados frugívoros. Tais animais são bioindicadores de alterações ambientais 

por serem vulneráveis às variações sazonais na oferta e disponibilidade de 

alimento, modificações do seu habitat com a consequente retirada das plantas que 

lhes servem de alimento ou pressões exercidas pela caça/comércio ilegal. Já para 

o grupo da avifauna foram realizadas buscas por ninhos, sendo estes 

georreferenciados, caso estejam presentes na área.  

A classificação dos animais quanto ao grau de ameaça se baseou na Red 

List da IUCN (International Union for Conservation of Nature) que também 

reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
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8.2.3.4 RESULTADOS FAUNA 

 

 Em concordância com o nível de devastação na mata nativa do município de 

Quipapá, foram identificadas 17 espécies, sendo considerada uma baixa 

diversidade. Desta forma, não foi possível realizar cálculos de índices ecológicos 

ou de suficiência amostral (curva de rarefação), visto que o ambiente não 

favoreceu tais análises. O número de registros foi considerado muito baixo, desta 

forma, inviabilizando tais análises que necessitam uma quantidade mínima de 

espécies, bem como de frequência (ZAR 1996).  

Alguns táxons que ocorreram no território municipal, mamíferos como o 

sagui (Callithrix jacchus), répteis como o teju (Tupinambis teguixin) e aves como o 

gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus) e o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) froam 

as espécies com maior representatividade e encontradas em campo. Tais táxons 

são bioindicadores de antropização, onde o padrão faunístico observado na área 

de influência direta do empreendimento resulta basicamente das ações antrópicas 

na vegetação original. Este resultado está diretamente relacionado à fragmentação 

dos diversos habitats, com vistas a atividades agrícolas, criação de gado bovino e 

caprino, e a caça predatória. 

O Quadro 5 apresenta a lista de espécies da fauna de provável ocorrência 

na área, obtida através do levantamento de campo, a partir de entrevistas 

semiestruturadas e de consultas bibliográficas. Desta forma, mesmo com a riqueza 

encontrada sendo considerada baixa, ainda poderia ser menor considerando 

apenas os táxons encontrados em campo, o que demonstra o baixo potencial 

biológico local. 

Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção com base na IUCN 

(Red List of Threatened Species) que também engloba dados referentes a fauna 

brasileira. Também deve ser ressaltado que a área não apresenta uma elevada 

riqueza de animais, face ao avançado estado de descaracterização que o 

ecossistema apresenta. Além disso, em relação ao endemismo notou-se a 

inexistência do índice.  
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    Quadro 5. Espécies de fauna na AID do empreendimento 

 

Fonte: RECITEC, 2018. Levantamento de campo 

 

Continuação do Quadro 5. Espécies de fauna na AID do empreendimento 

 
Fonte: RECITEC, 2018. Levantamento de campo 
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As Figuras 38, 39, 40, 41 e 42 demonstram algumas espécies da fauna 

identificadas no levantamento de campo para realização do presente Relatório 

Ambiental Simplificado. 

 

      Figura 38. Vanellus chilensis                              Figura 39. Pitangus sulphuratus 

  

Fonte: RECITEC, 2018. Levantamento de campo 
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Figura 40. Lasiodora parahybana 

Figura 41. Sicalis flaveola 

Figura 42. Callithrix jacchus  

Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo 
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8.2.4 ECOSSISTEMA AQUÁTICOS 

O único ecossistema aquático localizado nas proximidades do 

empreendimento é o rio Pirangi, que estava seco no período de realização do 

levantamento de campo para realização desse relatório, por ser um rio intermitente. 

Dessa forma, não foi possível a realização de estudos relativos aos ecossistemas 

aquáticos localizados na área de influência direta do empreendimento. 

O rio Piranji é um curso d'água do estado brasileiro de Pernambuco. Tem 

sua nascente no município brasileiro de Quipapá no povoado de Pau de Ferro, 

banha as cidades de São Benedito do Sul, Maraial, Jaqueira, Catende e deságua 

no Rio Una, em Palmares. É um dos afluentes importantes do rio una. Ele também 

tem um afluente importane, o Rio Panelas, que deságua em Catende. 

De modo geral, as espécies da fauna aquática da Mata Sul Pernambucana 

vêm sofrendo grande pressão antrópica sobre as suas populações, como por 

exemplo, destruição da mata ciliar e poluição dos rios existentes. Neste contexto, 

torna-se imprescindível a ampliação e consolidação de estudos para o 

aprimoramento do conhecimento da biodiversidade faunística desta área, visando 

direcionar as medidas de manejo e conservação dessas espécies. 

 

8.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
O município de Quipapá foi criado em 19 de maio de 1900, pela Lei Estadual 

nº 432, desmembrado do município de Panelas. Seus principais distritos são 

Quipapá e Pau ferro. Seus Povoados são Usina Água Branca e Cruzeiro. De 

acordo com o censo 2010 do IBGE, a população total residente é de 24.186 

habitantes, dos quais 11.918 do sexo masculino (49,28%) e 12.268 do sexo 

feminino (50,72%) conforme a Figura 43. Os habitantes da área urbana são 11.813 

(48,84%) e da área rural são 12.373 (51,16%). A Densidade demográfica é de 

104,88 hab/km2 (IBGE, 2010). 
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Figura 43. Pirâmide etária do município de Quipapá (IBGE, 2010). 

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,6 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.9%. Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 96 de 185 e 123 de 185, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

4075 de 5570 e 4639 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 52.8% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 53 de 185 dentre as 

cidades do estado e na posição 838 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 

2010). 
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De acordo com IBGE (2016), o PIB per capita é de R$7.502,09, com 90,4% 

do percentual das receitas vindo de receitas oriundas de fontes externas. O índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 era de 0,552 

Segundo IBGE (2018), o município de Quipapá apresenta 47,4% dos 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 49,6% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 6,4% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 82 de 

185, 122 de 185 e 87 de 185, respectivamente. Já quando comparado a outras 

cidades do Brasil, sua posição é 2.346 de 5.570, 4.146 de 5.570 e 3.229 de 5.570, 

respectivamente. 

Conforme IBGE (2010), o abastecimento de água contempla 78,48%, a 

energia elétrica 99,07% e a coleta de lixo 93,74% dos domicílios do município. Dos 

6.266 domicílios particulares permanentes, 5.604 possuem banheiro ou sanitário, 

2.758 estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário, 3.854 são abastecidos 

pela rede geral de água, 1.062 são abastecidos por poço ou fonte natural e 107 

usam outras formas de abastecimento.  

Na área educacional, o município possui 29 estabelecimentos no nível pré-

escolar, com 814 alunos, 28 estabelecimentos de ensino fundamental com 3.0703 

alunos matriculados, possuindo um total de 177 docentes. No ensino médio, o 

município dispõe de 1 estabelecimento de ensino, com 559 alunos e 22 docentes 

(IBGE, 2018). Não há rede de ensino superior no município. Vale ressaltar que 

nenhuma das unidades escolares do município está na área de influência direta do 

empreendimento em questão.  

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 4,7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3,1. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 72 de 185. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 163 de 185. A taxa de escolarização (para 

pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,2% em 2010. Isso posicionava o município na 

posição 59 de 185 dentre as cidades do estado e na posição 3382 de 5570 dentre 

as cidades do Brasil (IBGE,2018). 
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O município de Quipapá possui 13 estabelecimentos de saúde. A taxa de 

mortalidade infantil média na cidade é de 20,23 óbitos para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 0,5 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 28 de 185 e 93 

de 185, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 

posições são de 1.181 de 5.570 e 3.330 de 5.570, respectivamente (IBGE,2018). 

De acordo com dados fornecidos pelos funcionários da Secretaria de Saúde 

de Quipapá, as doenças mais frequentes na região são: diarreia, viroses, 

esquistossomose, hanseníase, tuberculose, dengue, zyca, chikungunya e infecção 

de pele. De acordo com DataSus (2017) foram feitos 60 registros de casos com 

animais peçonhentos, 5 casos de dengue e 16 casos de meningite meningocócica. 

O Quadro 6 demonstra as principais doenças de notificação obrigatória no 

município de Quipapá. 

Quadro 6. Principais doenças de notificação obrigatória no município de 

Quipapá. 

Doenças Casos Notificados Casos Confirmados 

Coqueluche - 1 

Dengue 4 1 

Esquistossomose 16 16 

Meningite meningocócica - 1 

Fonte: Banco de Dados Municipais – BDE (2017). 

 

Ainda referente aos dados levantados junto com aos funcionários da 

Prefeitura, o veículo de comunicação predominante no município é a Rádio 

Quipapá FM.  

Não foram identificados projetos de assentamento rural, comunidades 

tradicionais ou terras indígenas no município de Quipapá. 
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8.3.1 ENTREVISTA COM MORADORES  

O corpo técnico da empresa RECITEC realizou uma pesquisa na área de 

influência do empreendimento, visando avaliar as impressões dos 

moradores/proprietários quanto à implantação do Aterro de Pequeno Porte. 

Durante o caminhamento realizado ao longo do traçado da área do 

empreendimento, não foi evidenciada a presença de residências na área de 

influência direta, portanto, a empresa decidiu realizar uma audiência pública sobre 

a implantação do empreendimento, no centro da cidade, contemplando assim, os 

munícipes alocados na área de influência indireta.  

Inicialmente foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Anexo A) sobre 

questões relevantes à disposição final de resíduos sólidos no município de 

Quipapá.  

Foram entrevistadas 44 pessoas, sendo 26 do sexo masculino e 18 do sexo 

feminino. O Quadro 7 a seguir demonstra a faixa etária dos entrevistados. 

 

Quadro 7. Faixa etária dos entrevistados 

FAIXA ETÁRIA 

Idade Qtd 

 Até 18 anos 0 

18 anos até 24 anos 06 

24 anos até 30 anos 10 

30 anos até 36 anos 7 

36 anos até 42 anos 06 

42 anos até 50 anos  04 

Acima de 50 anos  11 

Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo. 
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O Quadro 8 demonstra a escolaridade das pessoas entrevistadas 

Quadro 8 - Escolaridade dos entrevistados 

ESCOLARIDADE 

Grau escolaridade Qtd 

Não alfabetizado 02 

Ensino Fundamental I - Incompleto 06 

Ensino Fundamental I - Completo 03 

Ensino Fundamental II - Incompleto 04 

Ensino Fundamental II- Completo 06 

Ensino Médio - Incompleto 07 

Ensino Médio - Completo 06 

Ensino Superior - Incompleto 04 

Ensino Superior - Completo 06 

Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo. 

 

Quando questionados sobre a existência de lixão no município, conforme 

Figura 44, aproximadamente 63% dos entrevistados citaram o conhecimento sobre 

a área irregular de disposição dos resíduos sólidos.  

 

Figura 44. Existência de lixão (Quipapá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo 

 
Quanto à questão da disposição final atual dos resíduos sólidos de Quipapá, 

51% entrevistados não estavam cientes do encaminhamento dos RS para o Aterro 

Sanitário no município de Lajedo. Sobre o conhecimento dos munícipes quanto aos 

aterros sanitários, 90% consideram ter algum entendimento sobre a referida 

questão.  
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Os entrevistados quando questionados sobre os pontos positivos e 

negativos decorrentes de aterros sanitários, onde foram citados inúmeros pontos 

positivos, dentre eles: Geração de emprego, destinação adequada do lixo, 

diminuição da despesa com transporte dos resíduos sólidos até Lajedo, melhorias 

socioambientais, ampliação da reciclagem, entre outros. Dentre os pontos 

negativos foram citados a proliferação de doenças e a poluição visual.  

Como último tópico da entrevista, os munícipes são indagados quanto sua 

aprovação à implantação do Aterro Sanitário em Quipapá, nos quais 86% 

concordaram com a construção do aterro de pequeno porte no município.  

Após a realização das entrevistas, aconteceu no Salão Paroquial de 

Quipapá uma explanação sobre disposição final de resíduos sólidos (Figuras 45 

,46, 47 e 48) apresentado: 

 Legislações (Nacional e Estadual); 

 Situação atual da disposição dos resíduos sólidos em Pernambuco; 

 Diferença entre lixão e aterro sanitário;  

 Ganhos para o município de Quipapá com a implantação do 

empreendimento.  
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Figuras 45, 46, 47 e 48. Explanação sobre disposição final de resíduos sólidos no 

Salão Paroquial de Quipapá  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: RECITEC, 2017. Levantamento de campo 

9. PASSIVO AMBIENTAL 

 Diante dos estudos realizados na área do empreendimento não foram 

verificados passivos ambientais, tais como:  

 Processos erosivos e ravinamentos;  

 Instabilidade de taludes de cortes e de aterros;  

 Assoreamento de elementos de drenagem, naturais ou não; 

 Natureza jurídica.  
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10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Um dos elementos principais para a avaliação da viabilidade ambiental de 

empreendimentos é, sem dúvida, a etapa de análise dos potenciais impactos 

associados às atividades e operações vinculadas à implantação do 

empreendimento em questão, considerando suas diferentes fases (planejamento, 

implantação e operação).  

No presente caso, o objetivo principal desta etapa é a formulação de 

hipóteses referentes à geração de impactos ambientais significativos, passíveis de 

ocorrerem em função da inserção do empreendimento sobre a alternativa 

locacional indicada, avaliando-se os efeitos positivos e negativos sobre a qualidade 

ambiental nas diferentes áreas de influência, para as várias etapas do 

empreendimento.  

Porém, deve-se destacar que a análise dos impactos potenciais depende 

diretamente dos dados levantados na etapa de diagnóstico ambiental, realizado em 

item anterior. Tal diagnóstico fornece as condições para se elaborar um 

prognóstico da situação futura sem o empreendimento e, com base na identificação 

e descrição das potenciais alterações sobre a qualidade do meio em suas áreas de 

influência, prognosticar também a situação futura na hipótese de o 

empreendimento ser implantado. Assim, a partir do diagnóstico ambiental, será 

possível identificar as potencialidades e as fragilidades dos meios físico, biológico e 

socioeconômico em função das características do empreendimento.  
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10.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

Para identificação dos impactos do aterro sanitário de Quipapá foram 

considerados os dados levantados no diagnóstico, realizado nas Áreas de 

Influência Indireta (AII), Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA). Os resultados 

obtidos foram apresentados numa matriz de impactos, método consagrado em 

avaliação de impactos ambientais, levando-se em consideração as diferentes fases 

do empreendimento:  

 

 

 Planejamento e implantação 

 Operação 

Os resultados obtidos são apresentados nos Quadros 9 e 10, 

respectivamente, os impactos associados às fases de planejamento e implantação, 

e operação do empreendimento.  
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Quadro 9. Matriz de impactos associados às fases de Planejamento e Implantação do Aterro Sanitário de Quipapá 

 
FASE DE PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE GERADORA 
QUALIFICAÇÃO 

IMPACTO 
DIRECIONALIDADE EFEITO PROBABILIDADE TEMPORALIDADE 

DESLOCAMENTO DE CAMINHÕES NAS 

VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS NO LOCAL 

FÍSICO NEGATIVO PROVÁVEL IMEDIATO 

Alteração da qualidade do ar 

decorrente do aumento da 

emissão de gases (CO, CO2, 

MP) da combustão.  

Emissão de poeira.  

Alteração no nível de ruído nas 

vias de acesso.  

 

TERRAPLENAGEM FÍSICO NEGATIVO REMOTO IMEDIATO 

Assoreamento dos cursos d'água  

Aumento da turbidez nos corpos 

d'água 

Alteração da paisagem 

 

MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E 

VEÍCULOS 
BIÓTICO NEGATIVO REMOTO IMEDIATO 

Afugentamento da fauna pela 

emissão de ruídos 

Risco de atropelamento da fauna  

 

AUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE 

VEÍCULOS NAS ESTRADAS DO ENTORNO 
SOCIOECONÔMICO NEGATIVO PROVÁVEL IMEDIATO 

Aumento do risco de acidentes 

de trânsito 

 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOCIOECONÔMICO POSITIVO CERTO IMEDIATO Oferta de empregos 

 

Fonte: RECITEC, 2018 
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Quadro 10. Matriz de impactos associados à fase de operação do Aterro de Quipapá 
FASE DE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE GERADORA 
QUALIFICAÇÃO 

IMPACTO 
DIRECIONALIDADE EFEITO PROBABILIDADE TEMPORALIDADE 

OPERAÇÃO GERAL DO 
ATERRO 

FÍSICO NEGATIVO REMOTO IMEDIATO 

Alteração na dinâmica do escoamento das águas 
superficiais 

Risco de contaminação das águas superficiais por 
despejo de percolados 

Emissão de gases gerados pela decomposição da 
matéria orgânica no Aterro 

Riscos de ocorrências de instabilização de talude e 
escorregamentos 

 

MOVIMENTAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

FÍSICO NEGATIVO PROVÁVEL IMEDIATO 

Emissão de poeira e gases veiculares nas vias de 
acesso 

Emissão de gases e poeira nas áreas internas do 
aterro 

Alteração no nível de ruído na AID 

 

MOVIMENTAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

BIÓTICO NEGATIVO REMOTO IMEDIATO Risco de atropelamento da fauna 

 

OPERAÇÃO GERAL DO 
ATERRO 

BIÓTICO NEGATIVO REMOTO IMEDIATO Aumento de vetores e moscas 

 

OPERAÇÃO GERAL DO 
ATERRO 

SOCIOECONÔMICO POSITIVO PROVÁVEL IMEDIATO 

Melhoria da qualidade do sistema de disposição de 
resíduos sólidos 

Geração de empregos  

 

Fonte: RECITEC, 2018
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11. MEDIDAS DE CONTROLE  

 O estudo da região permitiu dimensionar os impactos que a imersão do 

empreendimento poderá gerar na área, identificando-os, analisando-os e propondo 

medidas que permitam eliminar, diminuir ou compensar os negativos e maximizar 

os positivos. Observa - se nos Quadros 11 até o quadro 19 as medidas de controle. 

 

11.1 Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação  

 

Quadro 11. Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação 

DESLOCAMENTO DE CAMINHÕES NAS VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NO LOCAL 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento 
Fator 

Ambiental 
Prazo de 

permanência 

Mitigadora Preventiva Planejamento e Implantação Físico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Alteração da qualidade do ar decorrente do aumento da emissão de gases (CO, CO2, MP) da 
combustão.  

Emissão de poeira.  

Alteração no nível de ruído nas vias de acesso.  

MEDIDAS DE CONTROLE 

Programa de manutenção adequada com troca de óleo, filtros e velas regularmente, assim como, 
calibração dos pneus.  

Fiscalização dos motoristas quanto à velocidade, pois alta velocidade implica maior consumo de 
combustível e emissão de CO2.  

Utilização de biocombustível para o abastecimento dos veículos do empreendimento e, se 
possível que os mesmos sejam híbridos ou os que consumam menos combustível por km.  

Umidificação das pistas e frentes de serviço para evitar incômodos aos operadores. 

Monitoramento contínuo do nível de ruídos nos equipamentos 

Fonte: RECITEC, 2018 
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Quadro 12. Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação 

TERRAPLENAGEM 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento Fator Ambiental Prazo de permanência 

Mitigadora Preventiva Planejamento e Implantação Físico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Assoreamento dos cursos d'água  

Aumento da turbidez nos corpos d'água 

 
MEDIDAS DE CONTROLE 

 
Racionalizar a limpeza do terreno, restringindo-a aos setores onde haverá intervenção imediata. 

Levar em consideração a drenagem natural do terreno no projeto executivo do aterro. 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

Quadro 13. Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação 

TERRAPLANAGEM 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento 
Fator 

Ambiental 
Prazo de 

permanência 

Mitigadora Preventiva Planejamento e Implantação Físico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Alteração da Paisagem 

MEDIDAS DE CONTROLE 

 Implantar em todo perímetro do terreno uma vegetação própria para a tipologia do 

empreendimento. 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:.recitec.net
mailto:recitec_@hotmail.com


 
 

Rua João Fernandes Vieira, 574, Sala 407 – Boa Vista – Recife-PE – 50050-245 
Rua Germano Magalhães, 176, Sala 14, Centro, Arcoverde, PE, 56.506-550 

www.recitec.net / e-mail: recitec_@hotmail.com 

Fones: (81) 99887.0031 / (81) 99696 3367 /(87) 3821.1996103 

103  

 

Quadro 14. Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação 

MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento Fator Ambiental Prazo de permanência 

Mitigadora Preventiva Planejamento e Implantação Biótico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Afugentamento da fauna pela emissão de ruídos 

Risco de atropelamento da fauna  

MEDIDAS DE CONTROLE 

Adotar medidas adequadas para a implantação da rede viária 

Medidas de controle de tráfego 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

 

Quadro 15. Medidas de controle na fase de Projeto e Implantação 

AUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS DO ENTORNO 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento 
Fator 

Ambiental 
Prazo de 

permanência 

Mitigadora Preventiva Planejamento e Implantação Socioeconômico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Aumento do risco de acidentes de trânsito 

MEDIDAS DE CONTROLE 

Sinalização adequada da entrada e saída. 
 

Instrução dos motoristas sobre os limites de velocidade e cuidados na estrada. 

Fonte: RECITEC, 2018 
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11.2 Medidas de controle da fase de Operação  

Quadro 16. Medidas de controle da fase de Operação 

OPERAÇÃO GERAL DO ATERRO 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento Fator Ambiental Prazo de permanência 

Mitigadora Preventiva Operação Físico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Alteração na dinâmica do escoamento das águas superficiais 

Risco de contaminação das águas superficiais por despejo de percolados 

Emissão de gases gerados pela decomposição da matéria orgânica no Aterro 

Risco de alteração na qualidade ambiental dos solos e das águas subterrâneas por líquidos 
percolados 

Riscos de ocorrências de instabilização de talude e escorregamentos 

MEDIDAS DE CONTROLE 

Implantar sistema de drenagem para coleta e destino das águas superficiais  

Adotar medidas adequadas para a implantação e monitoramento do sistema de coleta e destino de 
percolados  

Cobertura adequada das células e queima do biogás na saída dos drenos. 

Implantar o projeto com as devidas especificações e monitoramento no processo de operação 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

Quadro 17. Medidas de controle da fase de Operação 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento 
Fator 

Ambiental 
Prazo de 

permanência 

Mitigadora Preventiva Operação Físico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Emissão de poeira e gases veiculares nas vias de acesso 

Emissão de gases e poeira nas áreas internas do aterro 

Alteração no nível de ruído nas Áreas de Influência Direta  

MEDIDAS DE CONTROLE 

Monitoramento contínuo da emissão de gases 

Umidificação das áreas de circulação interna e de acessos dos veículos – quando necessário  

Medidas de controle de tráfego  

Monitoramento contínuo do nível de ruídos no empreendimento 

Fonte: RECITEC, 2018 
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Quadro 18. Medidas de controle da fase de Operação 

OPERAÇÃO GERAL DO ATERRO 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento 
Fator 

Ambiental 
Prazo de 

permanência 

Mitigadora Preventiva Operação Biótico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Aumento de vetores e moscas 

MEDIDAS DE CONTROLE 

Garantir a cobertura diária da célula 

Fonte: RECITEC, 2018 

 

Quadro 19. Medidas de controle da fase de Operação 

OPERAÇÃO GERAL DO ATERRO 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTO 

Natureza Fase do empreendimento Fator Ambiental Prazo de permanência 

Maximizadora Operação Socioeconômico Imediato 

ATIVIDADE GERADORA 

Melhoria da qualidade do sistema de disposição de resíduos sólidos 

Geração de empregos  

MEDIDAS DE CONTROLE 

 Garantir a execução das etapas do projeto do Aterro de Pequeno Porte de Quipapá 

Contratar e capacitar mão de obra local.  

Fonte: RECITEC, 2018 
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12. PROGRAMAS AMBIENTAIS – VERSÃO SIMPLIFICADA 

 

O Plano de Gestão da Qualidade Ambiental - PGQA é um componente do 

Sistema de Gestão da Qualidade Ambiental – SGQA de empreendimentos 

potencialmente poluidores e ou causadores de degradação ambiental e seus 

entornos, instituído através da IN 001/2017 da CPRH. 

Os programas ambientais aqui listados contêm medidas concebidas para 

evitar, mitigar, eliminar ou compensar os efeitos adversos do 

empreendimento/atividade; maximizar seus efeitos ambientais benéficos, 

reestabelecer a qualidade ambiental de áreas degradadas, bem como monitorar a 

qualidade ambiental ou a evolução de impactos. 

Tendo em vista que não haverá supressão vegetal, pois a área onde será 

implantado o empreendimento se encontra totalmente degradada, conforme já 

mencionado no Diagnóstico Ambiental, os seguintes Programas Ambientais 

solicitados no Termo de Referência do presente empreendimento não se aplicam: 

 

 Compensação ambiental pela supressão vegetal; 

 Recomposição da vegetação da Área de Preservação Permanente; 

 Salvamento e transplante de germoplasma vegetal; 

 Monitoramento florestal; 

 Monitoramento da fauna; 

 Resgate e afugentamento da fauna. 

 

Seguem abaixo os Planos de Gestão da Qualidade Ambiental que se 

aplicam ao empreendimento a fim de mitigar outros impactos acima listados. 

 

12.1 GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA  

Esse programa deve garantir a articulação de todos os demais programas 

propostos, através do estabelecimento de medidas de acompanhamento e 

supervisão ambiental, de modo a avaliar a eficácia da aplicação das medidas 

propostas nos demais programas (Quadro 20). 
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Quadro 20. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa N° 01 Programa de Gestão Ambiental da Obra. 

 

Etapas 

Será realizado durante toda a fase de implantação do empreendimento. 

Justificativas Articular todos os demais programas propostos, através do estabelecimento de 

medidas de acompanhamento e supervisão ambiental, de modo a avaliar a eficácia da 

aplicação das medidas propostas nos demais programas. 

Objetivos O Plano de Gestão Ambiental tem por objetivos principais dotar o empreendedor de 

uma estrutura gerencial capaz de conduzir, com eficiência, a implantação de diversos 

programas ambientais (permitindo-lhe uma perfeita articulação entre os setores 

responsáveis pela implantação do empreendimento), de tal forma: 

- Definir as regras e os procedimentos na Gestão Ambiental do empreendimento, 

englobando as atividades de obras (implantação) e de operação;  

- Possibilitar o domínio constante do andamento do projeto, das obras e das possíveis 

alterações que venham a ocorrer ao longo do tempo, de modo a avaliar 

continuadamente a probabilidade de impactos, a necessidade de outras medidas e a 

validade das ações de mitigação propostas; 

- Planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as ações e programas propostos, de 

forma a garantir o correto equacionamento ambiental do empreendimento;  

- Definir as competências e responsabilidades na gestão ambiental, estabelecendo uma 

política de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle, registro 

e recuperação; 

-Sistematizar e organizar as informações e documentações estabelecidas pelo CPRH 

durante todo processo de licenciamento do empreendimento; e, 

- Responsabilizar-se perante os órgãos ambientais e de financiamento pela prestação 

de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do empreendimento, bem como pela 

incorporação de medidas indicadas por estes. 
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Continuação do Quadro 20. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

 

Metodologia 

O Programa de Gestão da Obra será responsável pela criação e manutenção da 

estrutura gerencial do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) será norteado pelos 

seguintes passos principais: 

- Detalhamento dos programas ambientais propostos; 

- Elaboração dos procedimentos ambientais, após a contratação das obras, com base 

nas diretrizes estabelecidas; 

- Implementação e acompanhamento dos programas ambientais, conforme critérios 

previamente definidos; 

- Acompanhamento das ações ambientais durante o desenvolvimento das obras; 

- Estabelecimento e cumprimento das normas de instalação e operação de canteiros; 

- Estabelecimento e cumprimento de um Código de Conduta dos operários das frentes de 

trabalho e apoio administrativo, em especial na convivência com as comunidades locais; 

e, 

-  Elaboração e aplicação de um serviço de Treinamento e Educação Ambiental para os 

trabalhadores. 

Fonte: RECITEC, 2017 
 

   12.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS E AÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 O Programa de Riscos Ambientais e Ação de Emergência reúne as medidas 

voltadas para o estabelecimento dos diversos riscos associados à operação do 

Aterro Sanitário de Quipapá e suas consequências para o meio ambiente.  

O Quadro 21 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de Emergência. 
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Quadro 21. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa N° 02 Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de 

Emergência. 

Etapas Será realizado durante toda a fase de implantação do 

empreendimento. 

Justificativas Gerenciar riscos ambientais relativos à implantação do 

empreendimento e prever medidas de ação de emergência. 

Objetivos Realizar estudos fundamentados em análises de riscos quanto à saúde 

da população, dos trabalhadores e a do meio ambiente, como 

consequência do manuseio de resíduos, operação de descarregamento, 

vazamento de áreas de estocagem, liberação de gases ao meio 

ambiente e exposição indevida de pessoas aos resíduos. 

 

Metodologia 

O programa se dividirá em duas partes distintas e complementares entre 

si; uma voltada para os operários, no canteiro de obras e durante a 

construção, e outra para os funcionários, durante o funcionamento do 

empreendimento. 

A primeira parte do projeto se referirá a fase de construção física do 

empreendimento, visto que, o número de operários, envolvidos direta e 

indiretamente, será significativo, e certamente eles necessitarão de 

orientações e informações, tanto no que diz respeito ao meio ora em 

modificação, como cuidados preventivos de acidentes; a segunda parte 

será direcionada para a operacionalização, voltada, então para a 

preservação do ambiente de entorno e conservação da qualidade 

ambiental na área interna do empreendimento. 

Cumprimento das NRs: 

 NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (118.0002); 

 NR 26 - Sinalização de Segurança (126-000-6). 

 

12.3 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS 

Esse Programa deve conter proposições para a recuperação ou restauração 

de áreas eventualmente degradadas ou perturbadas em função da instalação, 

operação e desativação de empreendimento, bem como em função de infração 

ambiental, ou quando identificadas como passivo ambiental. 

O Quadro 22 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas. 
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Quadro 22. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa n° 3 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Etapas Poderá ser realizado na fase de implantação do empreendimento, operação ou 

desativação. 

Justificativas Recuperar possíveis áreas degradadas pelo empreendimento. 

Objetivos Geral: 

Restituição de possível degradação ambiental provocada pelo empreendimento. Isso 

inclui medidas para restauração de áreas onde houver movimentação de terra ou 

retirada de solo, assoreamento de cursos d’água, etc. Também visa a recuperação 

ambiental da área do aterro sanitário, após a desativação do mesmo, sendo detalhada 

no projeto de desativação do aterro sanitário. 

Específicos: 

- Submeter a um processo de recuperação ambiental todas as áreas impactadas pela 

intervenção direta na faixa de domínio do projeto; 

- Cumprir as exigências da legislação ambiental nos níveis federal, estadual e 

municipal;  

- Acompanhar permanentemente os efeitos positivos ou negativos das medidas 

ambientais implementadas nas áreas exploradas; 

- Não gerar novos passivos ambientais no Município de Quipapá. 

 

Metodologia 

Serão realizadas atividades metodológicas descritas abaixo: 

- Fazer a demarcação dos locais a serem trabalhados; 

- Não utilizar áreas de entorno do local em obras para deposição de materiais e 

equipamentos; 

- Ao final da implantação do empreendimento, fazer uma limpeza geral nas áreas de 

entorno do empreendimento, removendo restos de materiais de construção, materiais 

desgastados, etc.; e, 

- Remover toda a estrutura do canteiro de obras, e, nos locais, onde foram instaladas 

estruturas fora da área do empreendimento, fazer a recuperação do local, através de 

regularização do terreno e revegetação com espécies da mata nativa, quando 

necessário. 
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12.4 CONTROLE DE EROSÃO E/OU ASSOREAMENTO 

Esse programa apresenta medidas para evitar a ocorrência de movimentos 

de massa, perda de solo e seu carreamento para corpos d’água na área do 

empreendimento e entorno. 

O Quadro 23 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Controle de Erosão e/ou Assoreamento. 
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Quadro 23. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa n° 4 Programa de Controle de Erosão e/ou Assoreamento 

Etapas Será realizado durante a fase de implantação do empreendimento. 

Justificativas Conter possível erosão e/ou assoreamento provocados por movimentos de 

massa. 

Objetivos Listar as ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a promover o 

controle dos processos erosivos e/ou assoreamento decorrentes da implantação 

do empreendimento, e evitar problemas de instabilidade de encostas e maciços, 

enfocando, as áreas de taludes de cortes e aterros, áreas de exploração de 

materiais e bota-foras, áreas de canteiros de obras e de caminhos de serviço. 

 

Metodologia 

Devido às interferências no solo, como limpeza de áreas e  terraplenagem, poderá 

ocorrer erosão do solo. Para prevenir e mitigar a ocorrência de erosão 

recomenda-se que sejam aplicadas algumas medidas aqui estabelecidas: 

 Medidas preventivas: 

 Diagnóstico dos dispositivos de drenagem pré-existentes próximo à 

obra; 

 Minimização de descidas d’água e pontos de lançamento; 

 Ajuste constante da orientação do escoamento sobre o solo exposto;  

 Limpeza constante dos dispositivos de retenção de sedimentos;  

 Proteção superficial dos solos expostos. 

 Medidas mitigadoras: 

 Verificação constante dos caimentos e dos pontos baixos; 

 Selamento de trincas com argila e correção de sulcos de erosão pelo 

lançamento e compactação de solo de boa qualidade;  

 Forração emergencial de áreas instáveis com filme plástico; 

 Antecipação mais breve possível da forração vegetal. 

 

12.5 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 
 O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como foco garantir 

a adequada separação, coleta e destinação dos resíduos a serem gerados em 

função do empreendimento, obedecendo às legislações específicas. Dentre as 

ações inseridas nesse Programa, estão elas: Manejo de resíduos sólidos, 
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contemplando os aspectos referentes à geração, separação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, e, sobretudo 

minimizar o impacto à saúde humana. 

O Quadro 24 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Quadro 24. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 5 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Etapas Durante as fases de implantação e operação do empreendimento. 

Justificativas Realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na fase de 

implantação e operação do empreendimento. 

Objetivos Esse programa visa sistematizar e definir medidas referentes à 

geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das atividades 

operacionais do empreendimento, bem como a eliminação dos riscos, 

a proteção à saúde e ao ambiente. 
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Continuação do Quadro 24. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Metodologia A empresa a ser contratada pelo empreendedor para a execução das 

obras, ciente de sua responsabilidade, deve obedecer ao estabelecido na 

Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que de acordo 

com o Art. 3 desta resolução, os resíduos das obras das edificações a 

implantar, estão na classe “A” que são os resíduos reutilizáveis ou 

recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplenagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, 

etc.) argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios fios, etc), produzidas nos canteiros de 

obras; 

Em seu Art. 4 ressalta que os geradores deverão ter como objetivo 

prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a produção, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final. Os resíduos da 

construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de “bota-fora”, em encostas, corpos de água, 

lotes vagos e em áreas protegidas por lei, obedecidos aos prazos 

definidos nesta resolução.  

Os resíduos gerados deverão ser recolhidos, através de um recolhimento 

periódico do lixo na área do canteiro de obras e locais de alojamentos 

dos trabalhadores responsáveis pela obra do empreendimento. Evitando 

assim o acúmulo de lixo orgânico e inorgânico na área do canteiro de 

obras, diminuindo significativamente a possibilidade de aparecimento de 

animais peçonhentos e sinantrópicos atraídos pelos depósitos 

inadequados dos resíduos. 

 

12.6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 

tem como foco garantir a adequada separação, coleta e destinação final dos 

resíduos de construção civil gerados durante a fase de implantação do 

empreendimento. 

O Quadro 25 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil. 
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Quadro 25. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 6 Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil 

Etapas Durante a fase de implantação do empreendimento. 

Justificativas Garantir o correto gerenciamento de resíduos da construção civil, atendendo à 

legislação e contribuindo para conservação do meio ambiente e melhoria de 

qualidade de vida humana. 
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Continuação do Quadro 25. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Objetivos Manter os registros, quantitativos e qualitativos, de todas as atividades relacionadas 

ao gerenciamento dos resíduos de construção civil, incluindo: serviços de coleta e 

transporte de resíduos, resíduos encaminhados para a reciclagem e/ou 

reaproveitamento e resíduos destinados a aterros industriais. Os documentos 

expedidos pelas empresas contratadas para transporte e destinação final dos resíduos 

serão armazenados e posteriormente apresentados no relatório final da demolição e 

no relatório final de obras. 

O desempenho das ações poderá ser acompanhado através de indicadores de 

monitoramento dos mesmos, tais como, quantidade gerada de cada resíduo/mês, 

quantidade de resíduos recicláveis/mês, quantidade de resíduos perigosos 

armazenados/mês, quantidade de horas de treinamento sobre resíduos/mês. 

 

Metodologia 

Coleta Seletiva 

Em todas as fases do empreendimento deverá estar prevista a realização da coleta 

seletiva dos resíduos gerados, em cumprimento as seguintes legislações:  

- NBR nº 10004, CB 00155, ano 1987 – Norma de Classificação – Resíduos Sólidos. 

- NBR nº 7501, TB 00188, ano 1989 – Transporte de Produtos Perigosos. 

- NBR nº 11174, NB 01264, ano 1990 – Norma de Procedimento – Armazenamento de 

Resíduos Classe II (não inertes) e III (inertes). 

- NBR nº 12810, NB 01433, ano 1993 – Resíduos de Serviços de Saúde – Coleta. 

- NBR nº 8286, NB 00837, ano 2000 – Simbologia para o transporte rodoviário de 

produtos perigosos. 

 Resolução do CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001 – Código de Cores 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas 

para a coleta seletiva. 

Os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no âmbito de órgãos da 

administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, e entidades 

paraestatais, devem seguir o padrão de cores estabelecido a seguir. 

§ 1º - Fica recomendada a adoção de referido código de cores para programas de 

coleta seletiva estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas, escolas, igrejas, 

organizações não-governamentais e demais entidades interessadas. 

As inscrições com os nomes dos resíduos e instruções adicionais, quanto à segregação 

ou quanto ao tipo de material, não serão objeto de padronização, porém recomenda-se 

a adoção das cores preta ou branca, de acordo a necessidade de contraste com a cor 

base. 

 
 

 

mailto:.recitec.net
mailto:recitec_@hotmail.com


 
 

Rua João Fernandes Vieira, 574, Sala 407 – Boa Vista – Recife-PE – 50050-245 
Rua Germano Magalhães, 176, Sala 14, Centro, Arcoverde, PE, 56.506-550 

www.recitec.net / e-mail: recitec_@hotmail.com 

Fones: (81) 99887.0031 / (81) 99696 3367 /(87) 3821.1996117 

117  

 

12.7 GERENCIAMENTO DE EFLUENTES 
 

 Esse programa contém medidas para tratamento e atendimento aos padrões 

de lançamento dos efluentes em corpos receptores. Os efluentes líquidos do 

sistema devem ser entendidos como aqueles que serão lançados no ambiente. No 

caso de aterros de resíduos são os efluentes da unidade de tratamento dos 

lixiviados. É por meio do monitoramento dos efluentes do sistema que a eficiência 

do tratamento de lixiviados pode ser aferida. É também por meio desse 

monitoramento que a manutenção da qualidade ambiental pode ser controlada 

(Arruda et al., 1996). Os efluentes líquidos do sistema podem ser lançados em 

corpos hídricos ou dispostos no solo, dependendo da concepção do sistema de 

tratamento de lixiviados e da eficiência alcançada pelo tratamento (Tchobanoglous, 

1993; Rushbrook & Pugh, 1999). Qualquer efluente deve respeitar o 

enquadramento dos corpos receptores e os respectivos padrões de lançamento 

estabelecidos pela legislação vigente. 

 O ponto de amostragem de efluentes líquidos de sistemas de disposição de 

resíduos varia de acordo com a concepção adotada para o tratamento de lixiviados. 

Em geral, recomenda-se que as amostras sejam coletadas na saída da unidade de 

tratamento e no ponto de lançamento. Para as coletas de efluentes líquidos do 

sistema podem ser utilizados diretamente os frascos de acondicionamento de 

amostras ou coletores específicos, dependendo do regime de descarte de efluentes 

e dos aspectos construtivos do sistema, seguindo os critérios constantes na NBR 

9898/87 (Preservação e técnica de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores).  

 Os métodos analíticos sugeridos são aquelas constantes em edição 

atualizada do manual da Associação Americana de Saúde Pública, Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater. 

 Os parâmetros monitorados deverão ser aqueles exigidos pela legislação 

para o lançamento de efluentes em corpos hídricos ou os exigidos para a 

disposição de efluentes no solo, dependendo do destino final dos efluentes. 

O Quadro 26 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Gerenciamento de Efluentes. 
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Quadro 26. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 7 Gerenciamento de Efluentes 

Etapas Durante a fase de operação do empreendimento. 

Justificativas Evitar a contaminação do solo e da água na ADA do empreendimento. 

Objetivos Gerenciar os efluentes gerados no aterro de Quipapá. 
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 Continuação do Quadro 26. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas  

 

Metodologia 

Para o monitoramento permanente, deverão ser priorizadas as seguintes ações: 

- Treinamento e capacitação uma equipe de funcionários para operar o sistema de 

tratamento e o seu monitoramento; 

- Vigilância permanente de toda a área e os emissários finais; 

- Rotina de frequência para inspeção das tubulações (poços de visitas) para se verificar a 

operacionalização da condução dos esgotos através do sistema implantado. Deverão ser 

elaborados e arquivados relatórios de inspeção; 

- Elaborar uma rotina de análises para verificar a eficiência do sistema de tratamento 

adotado, através de análises bacteriológicas e químicas; 

- O monitoramento deverá ser realizado através de:  

- Mensuração periódica do atendimento aos Padrões de Lançamento em Corpos de Água, 

nos termos da legislação pertinente e Licenças Ambientais. Os padrões de lançamento de 

efluentes líquidos são definidos pela Resolução CONAMA n° 357 de março de 2005;  

- Mensuração periódica do atendimento aos Padrões de Qualidade do Corpo de Água de 

acordo com condicionante / exigência de Licenciamento Ambiental;  

- Inspeções de campo, atendendo a legislação federal descrita na Resolução CONAMA 

nº 357/05 que estabelece os Padrões Legais exigidos para cada contexto ambiental, 

considerando os Padrões de Lançamento e de Qualidade do Corpo de Água receptor, em 

função de sua Classe. Os parâmetros, métodos de amostragem e de análise dos efluentes 

e do corpo de água devem assegurar uma representatividade da realidade, de acordo com 

os requisitos legais pertinentes. 

 A área da estação de tratamento deverá ser totalmente cercada, com estacas de 

concreto com tela de alambrado, superposta em base de concreto, formando uma 

mureta, com o objetivo de evitar acesso de animais e pessoas estranhas, 

minimizando os riscos de acidentes e integridade dos equipamentos; 

 Fazer o manejo do lodo residual e posteriormente, dos resíduos do leito de 

secagem de forma programada, atendendo a operacionalização do sistema de 

esgoto, sendo importante que o planejamento da arborização seja feito, 

prevendo-se o uso deste material como adubo na irrigação; 

 No caso de terceirizar os serviços de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos do leito de secagem, ficará ainda sob a responsabilidade da 

empresa que opera os sistemas, qualquer dano causado ao meio ambiente, de 

forma que todo o processo de destinação deste material deverá ser acompanhado. 
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12.8 CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS 

 

 A qualidade da água depende de sua origem e história. Em geral, as águas 

naturais revelam características nítidas dos mananciais, entretanto, vários fatores 

são capazes de produzirem uma ou mais variações na qualidade da água, 

provenientes de um mesmo manancial, conforme as oportunidades em receberem 

substâncias solúveis ou em transportá-las em suspensão. Portanto, as condições 

climáticas, geográficas e geológicas desempenham importante papel na 

determinação da qualidade da água.  

 Por isso, a importância de monitorar as águas superficiais nos cursos 

localizados nas bacias de drenagens onde se situa o aterro sanitário, visando 

detectar possíveis cargas poluidoras que, inadvertidamente possam alcançar essas 

águas, principalmente aquelas decorrentes dos sistemas de drenagens superficiais 

(pluviais) e dos sistemas subsuperficiais (percolados), além de possíveis alterações 

decorrentes das atividades antrópicas, desenvolvidas na bacia de drenagem da 

coleção hídrica onde se localiza o aterro.  

 Além disso, cuidados adicionais serão incorporados à rotina de operação do 

aterro, visando proteger a integridade do curso d’água, tais como: a coleta e o 

tratamento de líquidos percolados no aterro; a coleta e o encaminhamento das 

águas pluviais precipitadas sobre o aterro, e caso necessário, a construção de 

barreiras físicas com a função de prevenir e remediar os impactos ambientais que 

possam ocorrer em situações de emergências.  

  O Quadro 27 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa de 

Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais. 
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Quadro 27. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 8 Controle e monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Etapas Durante as fases de implantação e operação do empreendimento. 

Justificativas Evitar contaminação das águas superficiais. 

Objetivos Apresentar medidas para o controle e monitoramento periódico da qualidade da 

água em corpos d’água que possam ser impactados negativamente pelo 

empreendimento, através de carreamento de sedimentos, lançamento de efluentes e 

outras substâncias potencialmente poluidoras, por meio do acompanhamento dos 

parâmetros associados aos potenciais impactos ambientais. 

Metodologia As campanhas de amostragem para o controle da qualidade das águas onde se insere 

o aterro sanitário de pequeno porte de Quipapá serão realizadas em 02 (dois) pontos 

distintos, selecionados em função de serem passíveis de apresentarem as influências 

negativas das atividades realizadas no aterro. Um desses pontos será situado 

imediatamente a jusante da área e outro distante do primeiro 500m. 

Vários são os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos que podem ser 

investigados nas águas superficiais, tornando inexequível, na prática, a análise 

sistemática para a detecção de todos esses parâmetros. Nesse sentido, foram 

selecionados parâmetros a serem investigados periodicamente. São eles: 

Temperatura ambiente e Temperatura da amostra, PH, Cor, Turbidez, 

Condutividade, Cloreto, Nitrogênio total, Amônia, Nitrito, Nitrato, Fósforo Total, 

Sulfetos, Sulfatos, Fosfato, Sólidos sedimentáveis, Sólidos dissolvidos, Ferro, 

Manganês, Zinco, Cádmio, Cobre, Cromo Total, Níquel, Carbono orgânico total, 

DBO, DQO, Bactéria Heterotróficas Totais e Fecais. Em cada amostragem deve 

constar a informação sobre a ocorrência de chuvas nas últimas 24horas.  

Convém frisar que a metodologia de coleta, preservação e análises devem seguir 

rigorasamente às recomendações do Standard Methods for Examination of Water 

and Wasterwater, sempre a última edição. A classificação e os valores máximos 

permissíveis (VPM), para enquadramento dessas águas deve ser fundamentada nas 

recomendações da Resolução do CONAMA Nº. 357, do Ministério de Meio Ambiente, 

de 17 de março de 2005.  
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12.9 CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

 
 

 O monitoramento das águas subterrâneas na Área de Influência do Aterro 

Sanitário de Pequeno Porte de Quipapá será realizado desde o início da operação 

do aterro, objetivando detectar variações na qualidade dessas águas, relacionadas 

a atividades do aterro, tais como: infiltrações de águas pluviais oriundas da 

drenagem superficial do aterro, propagação de eventuais plumas de líquidos 

percolados formadas na degradação da matéria orgânica presente nos resíduos 

aterrados, além de outras relacionadas às atividades antrópicas, desenvolvidas na 

Área de Influência do aterro, que possam contaminar as águas subterrâneas na 

bacia de drenagem onde se localiza o empreendimento.  

O Quadro 28 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas. 
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Quadro 28. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 9 Controle e monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

Etapas Durante a fase de operação do empreendimento. 

Justificativas Evitar contaminação das águas subterrâneas. 

Objetivos Apresentar medidas para o controle e monitoramento da qualidade da água 

subterrâneas. 

 

Metodologia 

No início da operação do aterro serão construídos poços de monitoramento de águas 

subterrâneas, de acordo com a NBR – 13895/97 e posicionados de acordo com a direção 

do fluxo de lençol freático.  

Após a implantação do aterro, o monitoramento das águas subterrâneas, na Área de 

Influência do aterro, será realizado, seguindo uma metodologia de análise completa, 

com periodicidade anual contemplando os seguintes parâmetros:  

 Características Físicas e Organolépticas: Condutividade Elétrica, Sólidos totais 

dissolvidos, Dureza Total, PH, Óleos e Graxas, Cor aparente e Trubidez; 

 Componentes Inorgânicos: Alumínio, Bário, Cádmio, Cobre, Chumbo, Cloretos, 

Cromo Total, Ferro Total, Fosfato Total, Magnésio, Manganês total, Mercúrio, 

Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Nitrato, Nitrogênio Kjeldahl, Potássio, Selênio, 

Sódio e Zinco; 

 Componentes orgânicos: BTX, Fenol, Diclorometano, Tricloetileno, Cloreto de 

metileno e Cloreto de vinila;  

Bacteriológicos: Bactérias Heterotróficas, Coliformes totais, Escherichia coli, 

Pseudonomas aeruginosos e Salmonella. 
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12.10 QUALIDADE DO AR E CONTROLE DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

  

 Em linhas gerais, o monitoramento ambiental é uma estratégia contínua e 

sistemática utilizada para avaliar qualitativa e quantitativamente as influências 

exercidas pelas atividades humanas ou por fatores naturais sobre o meio ambiente 

e sobre as comunidades nele inseridas. Sendo assim, se faz necessário o 

monitoramento da qualidade do ar para avaliar os níveis de poluição atingidos na 

região do empreendimento.  

 O monitoramento visa acompanhar os níveis de poluição atmosférica em 

decorrência das operações do empreendimento, para que, quando necessário, 

medidas mitigadoras ou compensatórias sejam adotadas, a fim de manter a saúde 

e o conforto das comunidades próximas ao aterro sanitário de Quipapá.  

Entre as atividades desse Programa estão: 

 

 Determinar a exposição das comunidades aos poluentes; 

 Estudar impactos gerados pelas fontes de emissão (motores 

automotivos e dos equipamentos do empreendimento) e; 

 Gerar relatórios sobre a qualidade do ar. 

O Quadro 29 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Qualidade do Ar e Controle das Emissões Atmosféricas. 
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Quadro 29. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 10 Qualidade do ar e controle das emissões atmosféricas 

Etapas Durante as fases de implantação e operação do empreendimento. 

Justificativas Contemplar medidas para a preservação/melhoria da qualidade do ar, bem como 

para o seu monitoramento, envolvendo os principais parâmetros, observando-se a 

Resolução Conama nº. 003/1990, bem como medidas preventivas e corretivas, em 

função dos resultados do monitoramento. 

Objetivos O objetivo deste Programa é o de reduzir as emissões de gases e poeira e, 

consequentemente, reduzir seu impacto sobre as comunidades, trabalhadores e meio 

ambiente, por meio da implantação de uma série de medidas de controle, observando 

parâmetros controlados e métodos de monitoramento. 
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Continuação do Quadro 29. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

 

Metodologia 

Para atenuação da magnitude do impacto de emissão de poeiras e gases durante a 

implantação dos emissários é proposta a mitigação através das seguintes ações:  

• Demolição: 

- Evitar o uso de explosivos e utilizar de demolição manual ou mecanizada, pois há 

menos dispersão de material particulado; 

- Evitar atividades de demolição quando a velocidade do vento estiver elevada; 

- Manter a área umedecida após o término da demolição. 

• Emissão de partículas de diversas atividades (serragem, britagem, quebra, 

lixamento, entre outros: 

- Cercar a obra ou pontos de emissão com telas de poliéster de malha fina ou outras 

barreiras físicas, como chapas de madeira, tecidos, entre outros, de modo a garantir 

que as partículas mesmo quando movimentadas pelos ventos não passem dos limites da 

obra; 

- Aspergir água com mangueiras de alta vazão, ou dispositivos associados aos 

equipamentos, antes e durante a atividade de demolição; 

- Adotar de sistemas de aspersões fixos ou manuais como procedimento de controle; 

- Operar os sistemas de controle de emissões atmosféricas de forma regular, 

mantendo-se o nível de performance garantido pelo seu fabricante; 

- Realizar manutenções periódicas nos sistemas de controle de emissões de material 

particulado, mantendo-se o nível de performance garantido pelo seu fabricante. 

• Descarga e transporte de material: 

- Utilização cobertura de caçambas e baús nos caminhões através do recobrimento das 

carrocerias com lonas, quando do transporte de materiais granulados, evitando a 

dispersão de poeiras e evitando o extrapolamento de material; 

- O lançamento de materiais em caçambas estacionárias ou caminhões deve ser feito 

da menor altura possível, evitando maior dispersão na atmosfera. 

• Armazenamento de resíduos na obra: 

- Os resíduos de demolição devem ser removidos o quanto antes da obra, evitando sua 

exposição a ventos e chuvas. Quando não for possível, devem ser cercados, 

umedecidos e cobertos; 

- Utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos onde 

serão estocados os materiais granulados, evitando assim o arraste eólico. 

• Trânsito de veículos: 

- Umectação constante das vias de tráfego internas e acessos não pavimentados da 

empresa, com frequência predeterminada, para abatimento na origem das emissões de 

material particulado para a atmosfera; 

- Utilização de escória ou brita nas vias não pavimentadas e acessos a serem 

implantados, com o intuito de reduzir as emissões de particulados na passagem dos  
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Continuação do Quadro 29. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

 

 

12.11 CONTROLE DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA  
 

 O monitoramento de níveis de ruído se faz necessário devido aos problemas 

ambientais e aos efeitos adversos à saúde humana provocados pela pressão 

sonora fora dos níveis normais. Entre esses problemas pode-se citar: redução na 

acuidade auditiva, irritação momentânea ou estresse, e ainda, em alguns casos 

alteração no metabolismo do organismo humano. Através do monitoramento tais 

problemas poderão ser identificados, caso ocorram, sanados ou até mesmo 

evitados. 

 O monitoramento visa acompanhar os níveis de ruído gerados em 

decorrência da presença do Aterro Sanitário de Quipapá, para que, quando 

necessárias, medidas mitigadoras ou compensatórias sejam adotadas, com o 

objetivo final de manter o conforto das comunidades próximas ao empreendimento. 

O Quadro 30 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Controle do Nível de Pressão Sonora.  
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Quadro 30. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 11 Controle do nível de pressão sonora 

Etapas Durante a fase de operação do empreendimento. 

Justificativas Evitar gerar incômodos à vizinhança e aos trabalhados do Aterro Sanitário de 

Quipapá. 

Objetivos Contemplar o controle do nível de pressão sonora, bem como o monitoramento dos 

níveis de ruído na área do empreendimento e seu entorno, conforme legislação e 

normatização aplicáveis, bem como medidas preventivas e corretivas, em função dos 

resultados do monitoramento. 

Metodologia Os equipamentos utilizados na obra serão dotados de atenuações acústicas, para a 

minimização dos ruídos e que os níveis de ruído obedeçam aos horários que são 

determinados por lei, como a NBR 10151 - Norma de Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas. 

Os limites de horário para o período diurno e noturno da tabela anterior podem ser 

definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período 

noturno não deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes das 7 h do dia 

seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não 

deve ser antes das 9 h. 

Ainda, os ruídos gerados pelas obras, vão atingir diretamente os trabalhadores da 

obra, portanto recomenda-se que as atividades e os equipamentos utilizados na 

instalação do empreendimento sigam as seguintes medidas: 

 Obedecer ao horário para geração de ruído determinado por lei; 

 Fazer manutenção do maquinário; 

 Fazer manutenção dos equipamentos; 

 Dotar os trabalhadores de Equipamento de Proteção Individual – EPI. 
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12.12 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 A formação de uma consciência ambiental depende não apenas da 

existência de um conjunto ordenado de leis, mas principalmente da concepção dos 

valores éticos, morais e ambientais. Dessa forma, será de grande valia para o meio 

ambiente da área do empreendimento a implementação de um Programa de 

Educação Ambiental.  

 O Programa de Educação Ambiental será utilizado como instrumento 

suporte às atividades do empreendimento, embasado numa metodologia dialógica 

e participativa com foco nos funcionários (todos os níveis e funções), bem como, os 

munícipes de Quipapá.  

O Quadro 31 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Educação Ambiental. 
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              Quadro 31. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 12 Educação Ambiental 

Etapas Durante a fase de operação do empreendimento. 

Justificativas Ser um empreendimento onde todos os colaboradores possuem consciência ambiental. 

Objetivos Geral: 

Informar a população e operários envolvidos com as obras através de ações 

educativas sobre as características ambientais e socioeconômicas da região, o 

Programa deverá privilegiar a disseminação de informações sobre as iniciativas de 

preservação da qualidade ambiental relacionadas ao empreendimento. 

 
Específicos:  
- Difundir os princípios e práticas da Educação Ambiental em todos os Programas do 

empreendimento;  

- Promover a adoção de valores e atitudes que possibilitem a preservação e 

conservação de ambientes naturais e melhorias na qualidade de vida;  

- Orientar sobre a relação entre saneamento básico e qualidade de vida; 

 

- Incentivar a reeducação, quanto à forma de coleta seletiva e reciclagem de lixo. 

 

Metodologia 

As ações de educação ambiental devem identificar os diferentes público alvo e 

consolidar as vias de comunicação e diálogo entre eles e o Empreendedor de forma a 

garantir a troca de informações constante e  transparente sobre as obras do Aterro 

Sanitário, possibilitando a disponibilização de informações  capazes  de  proporcionar  

esclarecimentos  e  aprofundamento  dos conhecimentos  sobre  o  empreendimento,  

seus  impactos  positivos  e  negativos  e medidas  de  controle,  monitoramento,  

compensação  e  potencialização,  facilitando  a obtenção  de  informações  que  

contribuam  para  a  participação  efetiva  dos  diferentes setores  sociais  nos  processos  

de  difusão  de  conhecimentos  e  de  discussões relacionados ao empreendimento. 

As atividades a serem desenvolvidas deverão ser iniciadas a partir do período de 

implantação do empreendimento até o início da operação, envolvendo a comunidade que 

vive no entorno das obras, o supervisor ambiental e os trabalhadores contratados para a 

realização da obra. 

Para haver o resultado almejado no trabalho socioambiental, deve-se seguir uma 

metodologia. Abaixo seguem as orientações metodológicas recomendadas: 

- Identificação das entidades e instituições atuantes no local ligada à questão ambiental 

identificando seu alcance e grau de eficiência; 

- Mobilização de pessoal, de modo a estabelecer interações positivas com a comunidade 

local e com a mão-de-obra alocada ao empreendimento e até mesmo preparar agentes 

locais nas práticas de Educação Ambiental; 

- Estabelecer parcerias com instituições regionais ligadas às áreas de educação e 

meio ambiente e outros parceiros locais capazes de colaborar com as ações do Plano. 
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12.13 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Comunicação Social se justifica não só em função dos 

impactos ambientais identificados, mas, sobretudo, pela necessidade de 

transparência e busca de um novo relacionamento entre o empreendedor e a 

sociedade em um contexto de democracia e construção da cidadania.  

 No sentido de informar a população do seu entorno sobre as alterações que 

se processarão em decorrência do empreendimento, e sobre seus esforços para a 

obtenção do máximo de benefícios com relação à melhoria da qualidade de vida 

atingida, bem como das medidas a serem adotadas no sentido da conservação do 

meio ambiente, o empreendedor irá desenvolver ações de comunicação buscando 

participação da sociedade.  

 O processo de implantação de tal empreendimento estabelece a 

necessidade de interlocução com inúmeros segmentos sociais, sendo assim, este 

Programa será dirigido às comunidades da AII, dando-lhes acesso às informações 

que dizem respeito aos seus direitos e deveres relativos ao meio ambiente e 

divulgando técnicas de controle e conservação ambiental.  

 Este Programa aborda de maneira global e integrada todos os aspectos 

ecológicos para os diversos segmentos comunitários das propostas e resultados da 

implantação do Aterro de Pequeno Porte de Quipapá. Estas abordagens serão 

diferenciadas quanto à linguagem, técnica e recursos instrucionais, de acordo com 

cada segmento público identificado, e tema definido.  

Toda ação de comunicação deve ser norteada por diretrizes pré-

determinadas, para que se assegure a democratização, a seriedade e a 

cristalinidade da informação. 

O Quadro 32 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Comunicação Social. 
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Quadro 32. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 13 Comunicação social 

Etapas Durante a fase de implantação do empreendimento. 

Justificativas Comunicar toda a população dos impactos ambientais benéficos e adversos do 

empreendimento. 

Objetivos Geral: 

Repassar as informações sobre as principais etapas e ações do empreendimento, 

estabelecendo um adequado fluxo entre o empreendedor e as comunidades 

circunvizinhas, proporcionando um diálogo franco e transparente, minimizando, 

consequentemente, eventuais situações de conflito. 

Específicos: 

-Orientar na participação ativa das comunidades envolvidas nas diversas etapas do 

empreendimento, de forma que suas características sejam respeitadas e seus interesses 

atendidos;  

- Estimular à organização das comunidades, visando a formação de grupos de 

disseminação de informações dos Programas desenvolvidos pelo empreendimento; 

- Aproveitar as experiências acumuladas pelas instituições locais no tratamento das 

questões relativas aos temas desenvolvidos pelo Programa; 

- Comprometimento da população-alvo na determinação da busca de soluções para 

problemas locais. 

 

Metodologia 

As ações que constituem este programa utilizam recursos e estratégias comunicacionais 

capazes de garantir a divulgação permanente das soluções empresariais adotadas para 

atender à diversidade de expectativas e demandas sociais emergentes, principalmente, 

durante o processo de implantação do empreendimento. 

A principal orientação técnico-metodológica utilizada, atualmente, sugere o "agir 

comunicativo" como instrumento que, ao transcender o simples ato da informação e 

comunicação, viabiliza o diálogo. Esta modalidade de comunicação tende a privilegiar a 

capacidade de negociação de compromissos nos termos da formulação de parcerias, o 

que significa instaurar procedimentos de execução de trabalho orientado para a busca 

de entendimento (consenso) entre os diferentes atores. 

A implementação deste programa deve ser realizada antes do início da implantação do 

empreendimento, durante o período de sua instalação, e estará voltado para a 

circulação e transparência da informação. 

A implantação do Programa de Comunicação Social deverá ser realizada em duas 

etapas: a primeira, de caráter informativo, no período que antecede a instalação do 

empreendimento, bem como durante as obras; e, a segunda, voltada para a inserção do 

empreendimento na dinâmica social local, após o início da operação 
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12.14 PREVENÇÃO DE VETORES DE DOENÇAS 

 

Diante da especificidade do empreendimento, o desenvolvimento de ações 

de monitoramento dos insetos e vetores de doenças é fundamental diante dos 

possíveis riscos à saúde pública. Assim, este Programa tem como objetivo 

monitorar as populações de vetores de doenças como forma de se estabelecer o 

controle sistemático das ocorrências e suas interações com doenças através da 

tomada de atitudes preventivas. 

 
O Quadro 33 a seguir demonstra as informações básicas sobre o Programa 

de Prevenção de Vetores de Doenças. 
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Quadro 33. Informações Básicas sobre o Programa/Etapas 

Programa nº 14 Prevenção de vetores de doenças 

Etapas Durante a fase de implantação e operação do empreendimento. 

Justificativas Pela especificidade do empreendimento, esse programa é de fundamental importância 

para que não aja atração de vetores de doenças tanto na ADA quanto na AID. Além 

disso, garante que o empreendimento não comprometa as atuais condições de 

atendimento à saúde das áreas do município que estão mais próximas ao local de 

implantação, nem agrave os níveis de ocorrência de doenças infectocontagiosas que 

podem existir na região. 

Objetivos Geral: 

Evitar a disseminação de vetores nas áreas de influência do empreendimento. 

Específicos: 

- Cobertura diária das células; 

- Limpeza diária dos equipamentos; 

- Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos funcionários do 

empreendimento e visitantes; 

- Orientação de higiene pessoal para funcionários do empreendimento e visitantes; 

- Realização de campanhas de vacinação para funcionários envolvidos nos processos 

do aterro. 

 

Metodologia 

Deverão ser realizadas ações preventivas – de educação e vigilância – e de assistência 

à saúde direcionada a grupos de risco. Entre essas ações, destacam-se: 

- Acompanhamento e gestão; 

- Assistência básica; 

- Assistência de urgência e emergência; 

- Vigilância Epidemiológica e Controle de Vetores; 

- Monitoramento e controle de vetores. 

Monitorar, no contexto desse projeto, significa avaliar constantemente, por meio de 

indicadores, a população de vetores em uma área de interesse. É um procedimento 

importante, pois, fornece informações para o direcionamento das ações de controle 

sendo interpretado como uma atividade de vigilância. 

O monitoramento e controle de vetores deverão atuar prioritariamente na área da 

obra e suas imediações, durante a fase de construção. Na fase de operação o enfoque 

se voltará para o entorno do empreendimento. Nesses ambientes deverá ser 

implantado um sistema de vigilância direcionado aos principais vetores. 
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13. CONCLUSÕES 

 
 Ao realizar os estudos ambientais para a implantação do Aterro de Pequeno 

Porte de Quipapá, a equipe técnica multidisciplinar, analisou e pontuou os aspectos 

técnicos, ambientais, sociais e jurídicos. Diante desta análise, não foi identificado 

nenhum fator que conflite com o empreendimento ao ponto de inviabilizá-lo. 

 Vale ressaltar que se a operação do empreendimento for feita de forma 

rigorosa, atendendo as especificações técnicas, bem como, as medidas 

mitigadoras e os programas ambientais propostos, atendendo os prazos, os 

impactos ambientais que venham a ocorrer não comprometerão o meio físico, 

biótico e social nas áreas de influências estudadas. Conclui-se que o 

empreendimento trará contribuições para qualidade ambiental e saúde pública do 

município de Quipapá. 
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ANEXOS 
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ANEXO A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM MORADORES DO 

MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ – PE 

 

IDADE: _____________ 

SEXO: ________________ 

GRAU DE ESCOLARIDADE: _____________ 

 

1- Você tem conhecimento sobre a existência de um lixão no município de 

Quipapá? 

(  ) SIM    NÃO (  ) 

 

2- Você sabe para onde está sendo enviado o lixo recolhido pela prefeitura de 

Quipapá?  

(  ) SIM    NÃO (  ) 

 

3 – Quais são os pontos Positivos e Negativos da construção de um aterro 

Sanitário no Município? 

Pontos Positivos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Pontos Negativos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4 - Você concorda com a construção de um aterro sanitário de pequeno porte no 

município? 

(  ) SIM    NÃO (  ) 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA QUANTO A LEI DO USO DO SOLO 

E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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ANEXO C – CERTIDÃO DE POSSE DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO  
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ANEXO D – ATAS DA APRESENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 
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ANEXO E - SLIDE DA APRESENTAÇÃO PARA EXPLANAÇÃO SOBRE 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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ANEXO F - CADASTRO NOS RESPECTIVOS CONSELHOS E IBAMA DA 

EQUIPE TÉCNICA DA RECITEC  
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ANEXO G - CADASTRO DA EMPRESA PROPONENTE NO CREA – MEGA MAK  
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ANEXO H - CADASTRO DA EMPRESA CONSULTORIA NO IBAMA – RECITEC 
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ANEXO I – CADASTRO DA EMPRESA PROPONENTE NO IBAMA - MEGA MAK 
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ANEXO J - CADASTRO DO CREA DA EMPRESA DE CONSULTORIA 

RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO DO RAS – RECITEC – CONSULTORIA 

AMBIENTAL E PROJETOS 
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ANEXO K – ESTUDO HIDROLÓGICO 
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ANEXO L - - ENSAIO  FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO DO RIO PIRANGI 
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ANEXO M - RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGEM (SPT) DA ÁREA DO 

ATERRO SANITÁRIO 
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ANEXO N - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL OU REGIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OU DE SANEAMENTO BÁSICO 
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ANEXO O - TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO RAS 
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ANEXO P - PLANTA DE SITUAÇÃO DA ÁREA, PLANTAS DO PROJETO E 

PLANTA DE LOCAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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ANEXO Q - OFÍCIOS ENVIADOS PARA O DNIT, DER E IPHAN 
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ANEXO R - RESPOSTA DO OFÍCIO DO DNIT 
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ANEXO S – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPA – PE 
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