
 

RAS - 1 de 196 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

 

USINA TERMOELÉTRICA PAU FERRO II  
USINA SÃO JOSÉ/ENGENHO D’ÁGUA – IGARASSU/PE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RAS - 2 de 196 

SUMÁRIO 
APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 4 

1) PROTOCOLO DO DOCUMENTO ........................................................ 5 

2) CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO ................................................ 6 

2.1 CONTEXTO ELÉTRICO BRASILEIRO ......................................................... 6 

2.2 A TERMOELETRICIDADE ........................................................................... 12 

2.3 USINAS TÉRMICAS A GÁS NATURAL ...................................................... 14 

3) CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .......................... 177 

3.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO ............................................................. 177 

3.2 LOCALIZAÇÃO ........................................................................................... 177 

3.3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO ..................... 188 

3.4 CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .................................. 20 

3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO .................... 20 

3.6 DEMANDA DE RECURSOS........................................................................ 222 

3.7 UNIDADES AUXILIARES PREVISTAS .................................................... 233 

3.8 GERAÇÃO DE SUBPRODUTOS ................................................................ 288 

3.9 CONFIGURAÇÃO DA PLANTA DE GERAÇÃO ...................................... 299 

3.10 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA UTE ....................................................... 366 

3.11 PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UTE .............................. 377 

4) ANÁLISE JURÍDICA .......................................................................... 388 

4.1 DO RAS E DO LICENCIAMENTO DO SETOR ELÉTRICO ...................... 388 

4.2 DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DAS RESTRIÇÕES DO 

USO DO SOLO ........................................................................................................ 40 

4.3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR ELÉTRICO ......................... 455 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 53 

5) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL..........................................................56 

5.1 METODOLOGIA.............................................................................................58 

5.2 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA ........................................59 

5.3 CONTEXTO AMBIENTAL REGIONAL.......................................................62 

5.4 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO ............................................................... 63 

5.5 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO............................................................85 

5.6 DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO.............................................116 

5.7 DIAGNÓSTICO DE PATRIMÔNIO CULTURAL ......................................133 

6) AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL..................................148 

6.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO .................................................148 

6.2 METODOLOGIA..........................................................................................150 

6.3 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................153 

6.4 DISCUSSÃO SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS E 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS............................................................156 

7) PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVISTOS..................................172 
7.1 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA).................................173 

7.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL (PGRCC).........................................................................................................176 

7.3 PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

(PGMA)......................................................................................................................178 

7.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDUSTRIAIS (PGRSI)............................................................................................181 



 

RAS - 3 de 196 

7.5 PROGRAMA DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

(PREA).......................................................................................................................182 

7.6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL(PEA) E COMUNICAÇÃO 

SOCIAL (PCS)...........................................................................................................183 

8) CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................187 

9) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................192 

 

 

ANEXO 1 – ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ANEXO 2 – DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ANEXO 3 – MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO 

ANEXO 4 – ESTUDO DE DISPERSÃO DE POLUENTES 

ANEXO 5 – PLANTAS DO PROJETO BÁSICO 

ANEXO 6 – CARTAS TEMÁTICAS DO ESTUDO 

  



 

RAS - 4 de 196 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A EICOMNOR ENGENHARIA e QUEIROZ CAVALCANTI ADVOCACIA, 

em atendimento aos procedimentos internos da CPRH para 

licenciamento ambiental de infraestrutura de energia elétrica, 

apresentam o RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) DA USINA 

TERMOELÉTRICA PAU FERRO II, localizada no município de Igarassu, na 

zona metropolitana de Pernambuco. A UTE Pau Ferro II traz como 

proposta a utilização de gás natural como combustível principal, e é parte 

do processo Leilão de Energia Existente “A-4”, de 2020. 

 

A UTE PAU FERRO II será composta por um (1) bloco gerador, cuja 

configuração escolhida é o ciclo combinado mantendo uma (1) turbina a 

gás (TG), e uma (1) turbina a vapor (ST), considerando a potência total do 

projeto em 299 MW, para as condições simuladas da localidade. A fonte 

de energia primária será o Gás Natural Liquefeito (GNL) por meio do 

Porto de Sergipe, o qual estará conectado com o Gasoduto Nordestão 

que percorre o território de Pernambuco. Para tanto, a ligação ao sistema 

será feita na linha de transmissão de 230 kV mediante conexão na SE Pau 

Ferro de Igarassu, em conformidade com a capacidade de escoamento 

da geração do empreendimento já existente. Além disso, o projeto 

considerará o resfriamento do vapor em condensador a ar (ACC), 

demando mínima quantidade de água apenas para reposição. 

 

O Estudo (RAS) foi elaborado por equipe técnica multidisciplinar e 

norteado pelo termo de referência contido na Resolução do CONAMA 

279/2001. O documento foi estruturado no padrão convencional de 

estudos ambientais, com um capítulo de caracterização do 

empreendimento, um diagnóstico ambiental incluindo a definição de 

áreas de influência, uma avaliação de impactos e finalmente a definição 

de medidas de mitigação e controle a serem implementadas pelo 

empreendedor. 

 

  



 

RAS - 5 de 196 

1) PROTOCOLO DO DOCUMENTO 

 

EMPRESA CONTRATANTE (EMPREENDEDOR) 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S/A - EPESA 

 

EMPRESA CONSULTORA 

EICOMNOR ENGENHARIA E QUEIROZ CAVALCANTI ADVOCACIA  

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Coordenação Geral 

Walter Moreira Lima Filho, CREA nº 5730-D/PE, CTF IBAMA nº 31.653 

Tiago Lopes de Andrade Lima, Advogado, OAB/PE nº 21596-D 

 

Coordenação Técnica 

Héctor Iván Díaz González, Engenheiro Civil, CREA n° PE-057986 

 

Equipe Multidisciplinar 

Cartografia 

Deivide Benicio Soares, Geógrafo, CREA nº PE-50545 

 

Meio Físico 

Héctor Iván Díaz González, Engenheiro Civil, CREA n° PE-057986 

 

Meio Biológico 

Aluísio Sales Ribeiro, Biólogo, CRBio nº 92.648/05-D 

 

Meio Socioeconômico 

José Diego de Oliveira, Geógrafo 

 

Base Legal 

Alvaro Antônio Souto Maior Pereira, Advogado, OAB/PE nº 37.855-D 

Alysson Henrique do Nascimento Silva, Advogado, OAB/PE: 46.936 

Marina Motta Benevides Gadelha, Advogada, OAB/PE nº 1.813-A 

  



 

RAS - 6 de 196 

2) CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A UTE PAU FERRO II insere-se no segmento de geração de energia 

elétrica através de termo geração, com matriz de fontes não renováveis 

como é o gás natural. Dentro desse contexto, considerou-se importante 

apresentar uma breve contextualização do segmento de inserção do 

empreendimento, à luz de aspectos relacionados com o sistema elétrico 

Brasileiro e suas principais características. Esta abordagem permite 

visualizar inicialmente a problemática energética do país, que veio à tona 

com o racionamento de 2001 e que ciclicamente entra em pauta nos 

períodos de estiagem, quando os reservatórios atingem seu nível mínimo 

e a hidro geração fica comprometida. 

 

2.1 CONTEXTO ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

2.1.1 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

As atividades do Setor Elétrico Brasileiro, podem ser agrupadas em 

quatro segmentos principais, quais sejam: 

• Geração; 

• Transmissão; 

• Distribuição; 

• Comercialização. 

 

O segmento de geração abrange todas as atividades de produção de 

energia (usinas hidrelétricas, termelétricas e outras fontes alternativas), 

incluindo a importação de países de fronteira. 

 

No mês de agosto de 2019, a capacidade instalada total de geração de 

energia elétrica do Brasil atingiu 168.031 MW, considerando a geração 

distribuída - GD. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve 

um acréscimo de 7.297 MW, sendo 4.314 MW de geração de fonte 

hidráulica, 1.918 MW de fonte eólica e 1.679 MW de fonte solar. Ao 

mesmo tempo, houve um decréscimo de 614 MW de fontes térmicas, 

ocasionado pelo descomissionamento de usinas em fim de vida útil. As 

fontes renováveis representaram 83,3% da capacidade instalada de 

geração de energia elétrica brasileira em agosto de 2019 (Hidráulica + 

Biomassa + Eólica + Solar). 
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O segmento de transmissão engloba as atividades necessárias à 

transferência da energia produzida até os grandes centros de consumo. 

O terceiro segmento, distribuição, encarrega-se da transferência final da 

energia a partir dos pontos de entrega na rede de alta tensão até os 

consumidores finais. O último segmento, comercialização está 

encarregado das atividades de contratação da energia gerada e sua 

revenda aos consumidores. 

 

O Setor Elétrico Brasileiro apresenta características que o diferenciam de 

qualquer outro no contexto internacional. A base geradora de energia 

elétrica ainda continua sendo prioritariamente hidráulica (60 a 80% em 

média), embora a dependência deste modal venha decrescendo 

progressivamente nas últimas décadas. 

 
FIGURA 1 - Esquema do SIN Brasileiro 

 

 

Uma das principais características do parque gerador brasileiro está 

associada às dimensões continentais do território, que refletem na 

ocorrência de bacias hidrográficas distantes entre si e localizadas em 

regiões com diferente regime de chuvas. Isto faz com que a produção da 

energia requeira operação coordenada das usinas hidroelétricas. Isso é 

possível graças ao Sistema Interligado Nacional - SIN, rede de 
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transmissão que integra as usinas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Nordeste e parte da região Norte. 

 

Entorno de 246 localidades no país são atendidas por subsistemas não 

interligados ao SIN, por conta do isolamento e/ou condição geográfica, 

a exemplo de Fernando de Noronha em Pernambuco. O restante do 

território faz parte do SIN, estando interligado pela rede que se ilustra na 

FIGURA 1 acima. 

 

A região nordeste é alimentada pelo Sistema da CHESF, que por sua vez, 

é interligado com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, permitindo 

a transferência de energia, de uma região para outra em função da 

demanda. 

 

Após a reestruturação do sistema elétrico, a responsabilidade por 

gerenciar todo este complexo sistema e do ONS – Operador Nacional do 

Sistema Elétrico, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada 

em 26 de agosto de 1998, responsável pela coordenação e controle da 

operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no 

Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 

Em 2016 o SIN brasileiro possui uma malha de aproximadamente 

135.000km e a expectativa para o 2026 é que atinja 197.000km em 

tensões variando entre 230KV e 800KV. Note-se no QUADRO 1 a seguir 

a previsão de implantação de grandes linhas de transmissão com tensão 

de 800kv, ligando as novas mega usinas de geração hidroelétrica ao SIN, 

notadamente a AHE Belo Monte, as usinas da bacia do Teles Pires e o 

Complexo Hidrelétrico do Tapajós. 

 
QUADRO 1 - Previsão de crescimento do SIN elétrico até 2026 

 
FONTE: EPE, 2016. 
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Este cenário de franca expansão do SIN fica palpável nos boletins mensais 

do sistema elétrico publicados pelo Ministério de Minas e Energia. No 

boletim referente ao mês de agosto de 2019 o órgão registra que 

entraram em operação 5.087 km de linhas de transmissão, com destaque 

para a LT 800kV Xingu/Terminal Rio, com dois circuitos de 2.518km cada, 

permitindo o escoamento de até 4.000MW da região Norte e da UHE Belo 

Monte para o Sudeste do país. 

 

Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 

818,5MW no mês, com destaque para a entrada em operação da Unidade 

Geradora – UG 15 da UHE Belo Monte com 611MW. 

 

O ano de 2019 apresenta um acumulado de expansão de 7.378km de 

linhas de transmissão, 9.772MVA de capacidade de transformação na 

Rede Básica e 4.164MW de capacidade instalada de geração de energia 

elétrica. 

 

Os benefícios da interconexão do SIN ficam evidentes quando se 

comparam as informações de períodos subsequentes. Com efeito, 

observe-se a FIGURA 2 a seguir que mostra o perfil 

(importador/exportador) dos subsistemas do SIN com destaque para o 

subsistema Nordeste, que ora aparece como importador no mês de 

janeiro/2019, ora como exportador no mês de agosto do mesmo ano. 

 
FIGURA 2 - Perfil dos subsistemas do SIN em dois períodos de 2019 

 
 



 

RAS - 10 de 196 

2.1.2 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

Conforme já sinalizado acima, a matriz energética brasileira vem se 

transformando progressivamente da mão de vários fatores, entre os quais 

se destacam as mudanças na gestão energética no brasil, que trouxe uma 

abertura para a inversão de capitais privados, aliviando o setor público 

do ônus do investimento. 

 

Os avanços tecnológicos e a globalização de alternativas trouxeram 

igualmente novas possibilidades, a exemplo do cada vez mais 

competitivo preço dos painéis solares e geradores eólicos, que vem 

propulsando este tipo de energia com bastante força. Da mesma forma, 

o gás natural que teve um período de incerteza relacionado com a 

dependência da Bolívia para o seu fornecimento, tomou um segundo 

impulso da mão das novas tecnologias que garantem a segurança 

energética, como são os terminais de regaseificação instalados em 

terminais portuários e que se abastecem de GNL (gás natural liquefato) 

transportado por navios especiais denominados FSRU (FLOATING 

STORAGE AND REGASIFICATION UNIT). 

 
FIGURA 3 - Matriz de energia elétrica brasileira: Potência instalada em operação (MW) 

 
ANEEL/ABSOLAR, 2019. Última atualização 07/03/2019. 
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QUADRO 2 - Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do brasil 

 

 
FONTE: Ministério de Minas e Energia – Boletim mensal do sistema elétrico, agosto/2019. 

 

 

Em termos de consumo, o mesmo relatório de agosto de 2019 publica os 

máximos verificados em agosto de 2019 e o recorde histórico para cada 

subsistema. 

 

 
QUADRO 3 - Demandas máximas no mês e recordes por subsistema 

 

 

 

Ago/2018

Capacidade 

Instalada (MW)
Nº Usinas

Capacidade 

Instalada (MW)
% Capacidade Instalada

Hidráulica 102.284 1.447 106.597 63,4% 4,2%

UHE 96.415 217 100.534 59,8% 4,3%

PCH + CGH 5.818 1.137 5.976 3,6% 2,7%

CGH GD 50 93 88 0,1% 74,6%

Térmica 43.568 3.197 42.954 25,6% -1,4%

Gás Natural 13.003 167 13.355 7,9% 2,7%

Biomassa 14.703 568 14.879 8,9% 1,2%

Petróleo 9.823 2.263 9.017 5,4% -8,2%

Carvão 3.718 23 3.597 2,1% -3,3%

Nuclear 1.990 2 1.990 1,2% 0,0%

Outros 297 4 69 0,0% -77,0%

Térmica GD 33 170 47 0,0% 42,6%

Eólica 13.205 673 15.123 9,0% 14,5%

Eólica (não GD) 13.195 616 15.113 9,0% 14,5%

Eólica GD 10 57 10,314 0,0% 0,0%

Solar 1.678 105.715 3.357 2,0% 100,1%

Solar (não GD) 1.323 2.548 2.253 1,3% 70,3%

Solar GD 355 103.167 1.104 0,7% 210,8%

Capacidade Total sem GD 160.286 7.545 166.782 99,3% 4,1%

Geração Distribuída - GD 449 103.487 1.249 0,7% 178,3%

Capacidade Total - Brasil 160.734 111.032 168.031 100,0% 4,5%

Ago/2019

Fonte

Evolução da 

Capacidade Instalada 

Ago/2019 - Ago/2018

Ago/2018

Capacidade 

Instalada (MW)
Nº Usinas

Capacidade 

Instalada (MW)
% Capacidade Instalada

Hidráulica 102.284 1.447 106.597 63,4% 4,2%

UHE 96.415 217 100.534 59,8% 4,3%

PCH + CGH 5.818 1.137 5.976 3,6% 2,7%

CGH GD 50 93 88 0,1% 74,6%

Térmica 43.568 3.197 42.954 25,6% -1,4%

Gás Natural 13.003 167 13.355 7,9% 2,7%

Biomassa 14.703 568 14.879 8,9% 1,2%

Petróleo 9.823 2.263 9.017 5,4% -8,2%

Carvão 3.718 23 3.597 2,1% -3,3%

Nuclear 1.990 2 1.990 1,2% 0,0%

Outros 297 4 69 0,0% -77,0%

Térmica GD 33 170 47 0,0% 42,6%

Eólica 13.205 673 15.123 9,0% 14,5%

Eólica (não GD) 13.195 616 15.113 9,0% 14,5%

Eólica GD 10 57 10,314 0,0% 0,0%

Solar 1.678 105.715 3.357 2,0% 100,1%

Solar (não GD) 1.323 2.548 2.253 1,3% 70,3%

Solar GD 355 103.167 1.104 0,7% 210,8%

Capacidade Total sem GD 160.286 7.545 166.782 99,3% 4,1%

Geração Distribuída - GD 449 103.487 1.249 0,7% 178,3%

Capacidade Total - Brasil 160.734 111.032 168.031 100,0% 4,5%

Ago/2019

Fonte

Evolução da 

Capacidade Instalada 

Ago/2019 - Ago/2018

Subsistema

01/08/2019 - 18h57 14/08/2019 - 18h58 23/08/2019 - 14h57 13/08/2019 - 14h42 13/08/2019 - 18h37

01/02/2019 - 14h41 31/01/2019 - 14h15 20/03/2019 - 14h30 30/04/2019 - 01h08 30/01/2019 - 15h50

SIN

73.058

90.52513.307

NE N

Máxima no mês (MW)

(dia - hora)

Recorde (MW)

(dia - hora)

42.832

53.199

14.383 11.300

SE/CO S

18.936

6.623

6.836
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2.2 A TERMOELETRICIDADE 

 

A principal razão para o Brasil ter investido em termelétricas é o 

esgotamento das fontes de energia hidrelétrica nas proximidades dos 

grandes centros, o que tem elevado os custos dos novos projetos, 

situados cada vez mais distante dos centros de consumo. Outra razão são 

as rigorosas exigências ambientais que têm aumentado o tempo de 

implantação dos grandes projetos hidroelétricos. Uma usina térmica leva 

de 1 a 3 anos para ser construída, enquanto uma hidrelétrica leva 5 a 7 

anos para ficar em condições de operação. 

 

A energia térmica começou a ser utilizada no Brasil em 1954, quando 

entrou em operação a Usina Termoelétrica de Piratiningas. Após uma 

década iniciou-se um lento processo de inauguração de novas usinas 

termelétricas, porém, só a partir de 1999 tiveram-se resultados concretos, 

após o blecaute provocado pela redução contínua dos níveis de 

armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. 

 

Em 2000, o Ministério das Minas e Energia lançou o Programa Prioritário 

de Termeletricidade (PPT), com o objetivo de reduzir a dependência das 

condições hidrológicas desfavoráveis e diminuir a vulnerabilidade do 

sistema. Desde então, o aumento do abastecimento de energia 

proporcionado pelas termoelétricas, vem evitando o risco de 

racionamento. 

 

Rapidamente ficou evidente que sem uma base térmica o sistema de 

geração ficaria enfraquecia e não conseguiria acompanhar a crescente 

demanda de consumo. Acontece que sistemas de potência ainda são 

dependentes de fontes capazes de fornecer energia no momento que se 

faz necessário, independentemente de fatores externos como são as 

condições climáticas e meteorológicas, as chamadas fontes despacháveis. 

 

Atualmente e conforme se observa no QUADRO 2 acima, o parque 

termoelétrico brasileiro é composto por 3.197 usinas, com capacidade 

instalada de 42.954MW, representando 25,6% da matriz energética. 
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É importante frisar também que embora o SIN seja integrado, os 

subsistemas devem apresentar um mínimo de equilíbrio entre geração e 

demanda, assim, regiões que não tem grande potencial hidroelétrico 

remanescente como é o caso de Pernambuco, tem que optar por outras 

fontes de geração de energia, como é o caso das usinas térmicas e mais 

recentemente os parques solares e eólicos. 

 

Dentro deste contexto, podem-se elencar as principais motivações para 

a inserção de mais termelétricas no sistema de geração elétrica no Brasil, 

assim: 

− A grande maioria dos potenciais hidrelétricos encontra-se na 

Região Norte, com dificuldades para o desenvolvimento de forma 

adequada e de problemas de transmissão com custos elevados; 

 

− O problema da segurança se agrava ainda mais quando se levam 

em conta as dificuldades cada vez maiores em se construir 

hidrelétricas com grandes reservatórios; 

 

− Ainda há potenciais hidrelétricos economicamente viáveis, mas é 

necessária a diversificação de combustíveis para garantir a 

confiabilidade do sistema; 

 

− O grande potencial de hidroeletricidade, por razões técnicas, não é 

suficiente para garantir continuamente a oferta de energia. Na 

ausência de uma base térmica, o sistema elétrico nacional teria 

aproximadamente 23% a menos de energia armazenada nos 

reservatórios. 

 

− A segurança de se poder despachar as usinas térmicas quando a 

operação do sistema elétrico necessitar. Estes mesmos 

acionamentos não poderiam ser feitos pelas fontes renováveis, 

pois as mesmas não são despacháveis, isto é, não podem produzir 

energia “on demand”. 

 

− Adicionalmente o despacho da térmica pode se dar para 

compensar situações aumentos inesperados da demanda e para 

compensar períodos de baixa hidraulicidade. 
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2.3 USINAS TÉRMICAS A GÁS NATURAL 

 

Por terem uma combustão com menor emissão de gases de efeito estufa 

e menor custo de combustível dentre outros benefícios, as térmicas a gás 

natural ganharam espaço na matriz energética brasileira. 

 

Destarte, o ponto de maior vulnerabilidade deste tipo de 

empreendimento, ainda hoje, diz respeito à infraestrutura requerida para 

abastecimento do gás, sendo requerida a existência de um gasoduto 

relativamente próximo, e, evidentemente, excedente de gás para suprir 

as demandas energéticas. Conforme já mencionado, este ponto vem 

sendo superado através da possibilidade de regasificar GNL que chega 

em navio desde qualquer parte do mundo, reduzindo assim a 

dependência do gás boliviano. 

 

 
ILUSTRAÇÃO 1 - Terminal de Regasificação em Santa Catarina 

 
FONTE: Jornal da Cidade. 4/10/2018. 

 

Atualmente no Brasil, e conforme os dados fornecidos no QUADRO 2 

acima, estavam em operação 167 usinas a gás natural, com capacidade 

instalada de 13.355 MW, o que corresponde a 7,9% da matriz energética 

brasileira. Em matéria publicada em 01/04/2019 no Diário de 

Pernambuco, registra-se que “o Ministério de Minas e Energia (MME) e a 
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Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estão buscando formas de 

baratear o custo da energia elétrica no país. 

 

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, 

Reive Barros, informou hoje (1) que em junho o governo deve apresentar 

um novo modelo para o mercado de gás natural, que vai incluir a 

substituição das usinas termelétricas a óleo por gás. Com isso, deve 

ocorrer uma redução de 50% no custo do combustível para o 

funcionamento das usinas a partir de 2025”. 

 

Nesse contexto, destaque-se o fato da UTE Pau Ferro II estar sendo 

concebida dentro das premissas do planejamento elétrico no Brasil. Ainda 

nesse viés do alinhamento com o contexto atual, menciona-se que a UTE 

proposta não apenas vem de encontro com as políticas públicas, mas 

com as tendências tecnológicas recentes, prevendo eficiente sistema de 

refrigeração com menos consumo de água, e otimização termodinâmica 

ao adotar o ciclo combinado. 

 

Com efeito, uma evolução da térmica a gás é o denominado ciclo 

combinado, onde se incorpora uma turbina a vapor, para melhor 

aproveitamento do calor gerado na combustão do gás. Para isto, o calor 

existente nos gases de exaustão das turbinas a gás é recuperado, 

produzindo o vapor necessário ao acionamento da turbina a vapor. 

 
ILUSTRAÇÃO 2 - Esquema típico de geração de energia a partir de ciclo combinado 
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2.3.1 TERMOELETRICIDADE NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Nos últimos 10 anos no estado de Pernambuco verificou-se um 

crescimento bastante importante do modal eólico de geração elétrica, e 

mais recentemente do modal fotovoltaico, da mão da redução de custos 

dos painéis solares. De 2010 para cá houve poucas novidades no parque 

termoelétrico do estado de Pernambuco, apenas de relevante destaca-se 

a implantação da UTE Pernambuco III em Igarassu, complementando um 

cluster termoelétrico conformado junto às térmicas da EPESA. 

 

O sistema continua sendo sustentado pela Termopernambuco no Porto 

de Suape, Termomanaus, Pau Ferro I e Pernambuco III em Igarassu e pela 

CEP Petrolina no município homónimo. Estes cinco empreendimentos 

respondem por mais de 80% da capacidade instalada no estado. O 

restante da capacidade é absorvido por 30 usinas que na maioria dos 

casos utilizam bagaço de cana como combustível. 
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3) CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

No presente capítulo do RAS são apresentadas as principais 

características do empreendimento objeto de licenciamento, incluindo 

nele tanto a parte técnica de geração termoelétrica propriamente dita, 

como o planejamento das fases de implantação e operação. Estes 

descritivos são complementados com o Memorial Descritivo apresentado 

no ANEXO 3 deste documento e com as plantas do Projeto básico 

apresentadas no ANEXO 5. 

 

 

3.2 LOCALIZAÇÃO 

 

O empreendimento denominado UTE PAU FERRO II está sendo proposto 

para implantação em área de 29,8 hectares localizada na zona rural do 

município de Igarassu, e mais especificamente em terras da Usina São 

José – Engenho D’água. 

 
FIGURA 4 - Localização do Empreendimento 
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A área, de formato retangular, corresponde a rigor a uma ampliação em 

sentido norte, da área onde já funcionam as UTEs PAU FERRO I e 

TERMOMANAUS, de fato, 41% da área da futura UTE fica inserida dentro 

do terreno já licenciado, enquanto 49% avança em sentido norte sobre 

áreas atualmente plantadas com cana de açúcar. 

 

 

3.3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

3.3.1 JUSTIFICATIVA 

 

Para crescer, o país precisa aumentar sua oferta energética e acompanhar 

a demanda de energia das novas fábricas e novas indústria que garantirão 

os empregos futuros, além de atender as necessidades de uma população 

que, embora com tendência decrescente, aumenta a razão de 0,79% ao 

ano, e que segundo dados do IBGE atingiu a cifra de 210,1 milhões de 

pessoas em primeiro de julho de 2019. 

 

Cada vez mais fica evidente - não apenas no Brasil, mas no mundo afora 

- que são requeridas novas fontes de geração de energia, mais limpas e 

sustentáveis e nessa ordem de ideias combustíveis e fontes energéticas 

que no passado eram menosprezadas, hoje erguem-se como alternativas 

em franco crescimento, tornando-se cada vez mais representativas 

dentro da matriz energética brasileira, conforme discutido no contexto 

do capítulo anterior. 

 

Outro fator que merece destaque é o crescimento de 10,1% da geração 

de energia movida a gás (FIGURA 05), bem na linha de discussão do 

parágrafo anterior.  

 

Ao analisar o quadro a seguir, percebe-se, claramente, que há o aumento 

da geração de energias por fontes mais limpas, em detrimento da 

diminuição por fontes eminentemente poluentes. 
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FIGURA 5 - Geração de energia elétrica por fonte no Brasil 

 
 

Dentro do cenário plasmado acima, fica evidente a importância que a 

Usina Termoelétrica Pau Ferro II terá especificamente no estado de 

Pernambuco, visando o atendimento das necessidades estruturais ou 

conjunturais do SIN (Sistema Integrado Nacional), por meio de uma fonte 

de energia mais limpa e de forma a permitir a redução de 

vulnerabilidades regionais de suprimento de energia, diante de cenários 

devidamente validados pelo Ministério de Minas e Energia. 

 

 

3.3.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo, a UTE Pau Ferro II visa ao atendimento de necessidades 

estruturais ou conjunturais do Sistema Interligado Nacional, de forma a 

permitir a redução de vulnerabilidades regionais de suprimento de 

energia, diante de cenários devidamente validados pelo Ministério das 

Minas Energia. O empreendimento será instalado no município de 

Igarassu, estado de Pernambuco. 
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Além disso, com a proposta de utilizar gás natural como combustível 

principal, a UTE traz uma tecnologia de geração de energia em ciclo 

combinado, a fim de proporcionar o alto rendimento dos equipamentos 

e níveis baixos de emissão, oportunizando uma energia mais limpa e atendendo 

aos requisitos de controle e sustentabilidade ambiental. 

 

3.4 CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A iniciativa da PAU FERRO II surgiu como um projeto de expansão das 

termoelétricas já existentes, que operam por disponibilidade e são 

geradas a óleo. 

 

Nesse sentido, a estratégia da UTE Pau Ferro II é operar continuamente, 

utilizando gás natural como combustível principal, proporcionando uma 

energia mais limpa e atendendo aos requisitos de controle e 

sustentabilidade ambiental. 

 

Ademais, a localização da UTE é estratégica, atendendo as necessidades 

do SIN, de forma a permitir a redução de vulnerabilidades regionais de 

suprimento de energia, diante de cenários devidamente validados pelo 

Ministério de Minas e Energia. 

 

A conexão ao SIN será por meio da SE Pau Ferro, na cidade de Igarassu e 

em 230 KV em conformidade com a capacidade de escoamento, 

considerando a potência associada de 299 MW. 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento consiste em uma usina termoelétrica de ciclo 

combinado, composta por uma (1) turbina a gás (TG), e uma (1) turbina a 

vapor (ST), gerando uma potência total de até 299 MW, para as condições 

simuladas da localidade. A fonte de energia primária será o Gás Natural 

Liquefeito (GNL) através do Porto de Sergipe, o qual estará conectado 

com o gasoduto Nordestão que passa por Pernambuco. 

 

A conexão ao sistema será feita na linha de transmissão de 230kV 

mediante conexão na SE Pau Ferro de Igarassu, em conformidade com a 

capacidade de escoamento da geração do empreendimento já existente. 
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A FIGURA 6 a seguir apresenta um desenho típico de uma planta 

termelétrica de ciclo combinado com tecnologia SIEMENS com a 

configuração SCC6-5000F 1x1 com utilização de gás natural (GN). 

 

 
FIGURA 6 - Imagem típica de UTE em ciclo combinado 

 
 

O arranjo geral da UTE Pau Ferro II mostra a configuração e acesso 

previstos para a planta. 

A coordenadas e condições climáticas na área da UTE são: 

− Latitude: 7°51'38.7"S  

− Longitude: 35°01'10.1"W 

− Temperatura média ambiente: 25,5C. 

 

O conjunto de turbinas a gás, turbina a vapor e caldeira de recuperação 

de calor (HRSG) serão instalados ao tempo com proteção contra 

intempéries e dotados de isolamentos acústico e térmico. 
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O sistema de gás natural incluirá todos os equipamentos necessários, 

para a alimentação do GN limpo e com pressão estabilizada para a UTE 

Pau Ferro II, desde o ponto de recebimento do GNL, até a conexão de 

alimentação nos turbogeradores a gás. 

 

O sistema de refrigeração dos equipamentos do ciclo combinado 

utilizados na UTE são de ciclo fechado do tipo “fin-fan coolers”, os quais 

não requerem constantes volumes de água de reposição. Desta forma, o 

sistema dedicado aos equipamentos, uma vez completo com líquido de 

arrefecimento, só requer pequenos volumes de reposição para 

compensar pequenas perdas que ocorrem durante a operação. 

 

Detalhes técnicos da UTE e dos equipamentos previstos podem ser 

consultados no memorial descritivo apresentado no ANEXO 2. 

 

3.6 DEMANDA DE RECURSOS 

 

 

3.6.1 GÁS NATURAL 

 

As unidades geradoras utilizarão unicamente gás natural como fonte de 

combustível primário. A planta receberá o combustível Gás Natural por 

meio do link de suprimentos com o Gasoduto Nordestão. 

 

3.6.2 ÁGUA 

 

As necessidades hídricas das instalações são consideradas baixas, 

portanto, as demandas da UTE Pau Ferro II serão atendidas por meio de 

tanque, reservatório e poço artesiano com vazão diária de 34m³, 

devidamente outorgados e licenciados. O consumo humano de água 

previsto é de 2,4m³ e outros consumos perfazem a quantia de 9,6m³. 

 

3.6.3 ENERGIA ELÉTRICA 

 

A conexão ao SIN será através da SE Pau Ferro, na cidade de Igarassu e 

em 230 KV em conformidade com a capacidade de escoamento, 

considerando a potência associada de 299 MW. 
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3.6.3.1 SUBESTAÇÃO ELEVADORA 

 

A subestação principal, instalada na área da UTE Pau Ferro II, será 

composta por 2 transformadores trifásicos elevadores. Serão instalados 

equipamentos de pátio em 230KV: disjuntores, para-raios, chaves 

seccionadoras, transformadores de corrente e transformadores de 

potencial, além dos sistemas de proteção e controle, estes alocados em 

sala de painéis. 

 

O arranjo dos barramentos da subestação principal da UTE Pau Ferro II 

será em esquema de Barra Simples com saída de linha em circuito 

simples. Além disso, serão instalados 2 transformadores que, quando 

somados, demandarão da carga de 299 MW, todos imersos em óleo 

mineral isolante, configurados com a ligação necessária às características 

dos geradores de energia. 

 

3.6.3.2 LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

A subestação elevadora da UTE Pau Ferro II conectar-se-á à SE Pau Ferro 

por meio de uma linha de transmissão de interesse restrito, com 

aproximadamente 1 km de extensão. 

 

3.7 UNIDADES AUXILIARES PREVISTAS 

 

Em um ciclo combinado, variáveis como: pressão, temperatura, 

velocidade, aceleração, níveis de água, níveis de vapor entre outras 

demandam sistemas de controle adequados e muitas vezes complexos e 

redundantes, de tal forma que possibilitem uma operação confiável, 

eficiente e segura. A seguir, são apresentados os principais controles 

típicos de uma unidade termelétrica que opera em ciclo combinado. 

 

3.7.1 MALHA DE CONTROLE PRINCIPAL 

 

O sistema de controle da turbina a gás controla a potência elétrica 

empregada por uma planta de ciclo combinado. Por este motivo, a 

turbina a vapor sempre segue essa variável, pois depende da quantidade 

de vapor gerada na caldeira de recuperação de calor. A saída da turbina 
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a gás é controlada pela combinação dos controles de posição variável das 

pás na entrada de ar da turbina a gás e da temperatura na entrada da 

turbina a gás. A temperatura é controlada pela combinação do fluxo de 

combustível admitido no combustor e a posição das pás na entrada de 

ar da turbina a gás selecionada. 

 

3.7.2 CONTROLE DO NÍVEL DO TAMBOR 

 

Os sinais referentes às vazões de água de alimentação e de vapor 

superaquecido e ao nível do tambor formam um sinal de referência que 

controla a abertura ou fechamento da válvula de controle da água de 

alimentação para a manutenção do nível do tambor, conforme a variação 

dos três elementos. 

 

 

3.7.3 CONTROLE DO SISTEMA DE DESVIO DE GÁS 

 

O sistema de by pass do gás na caldeira consiste em um damper que 

desvia os gases de escape da turbina a gás para uma chaminé adicional 

(chaminé de bypas). Esse artifício permite que a turbina a gás opere 

independentemente dos outros sistemas, facilita a operação da caldeira 

recuperadora de calor e permite cargas parciais, devido a menor vazão 

de gás que passa através da área de troca de calor. O sistema bloqueia 

de forma parcial ou total a passagem do gás pela caldeira de recuperação, 

fazendo com que o excedente seja lançado na atmosfera. 

 

 

3.7.4 CONTROLE DO SISTEMA DE DESVIO DE VAPOR (BY PASS) 

 

O sistema permite o controle sobre a pressão de vapor da turbina e, o 

desvio do vapor, em caso de falha da turbina. O sistema será projetado 

de maneira a ser capaz de desviar 100% do vapor. O comando é exercido 

por um sistema de válvulas de controle (acionadas por motor), sendo que 

o vapor antes de alcançar o condensador passa por um desaquecedor, 

pois há limitação da temperatura do vapor que entra no condensador. 

Tanto a temperatura quanto a pressão do vapor são monitoradas assim 

como o grau de desaquecimento. 
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3.7.5 CONTROLE DA PRESSÃO NO DESAERADOR 

 

As bombas de água de alimentação conduzem a água ao desaerador. A 

pressão do desaerador deve ser mantida de tal maneira que a 

temperatura da água de alimentação, que entra no economizador da 

caldeira de recuperação de calor, seja maior do que o ponto de orvalho 

do gás de exaustão obtido na turbina a gás. Esse procedimento é 

realizado através de uma válvula de controle de pressão na entrada de 

vapor do desaerador. 

 

 

3.7.6 CONTROLE DO NÍVEL DO TANQUE DE ALIMENTAÇÃO E POÇO DO 

CONDENSADOR (HOTWELL) 

 

Estes controles garantem que os níveis de água sejam suficientes para 

abastecer as bombas de condensado e de alimentação e a quantidade de 

água para compensar eventuais mudanças no sistema. O nível do hotwell 

é controlado pelo ajuste do fluxo principal das bombas de condensado. 

Caso o nível do tanque de alimentação seja baixo, usualmente, faz-se 

entrar água no sistema por meio do condensador, que 

consequentemente, aumenta o nível do hotwell. 

 

 

3.7.7 CONTROLE DA TEMPERATURA DO VAPOR 

 

O objetivo desse sistema é reduzir os picos ou aumentos de temperatura 

durante condições operacionais fora das de projeto (off-design), como 

no caso de temperatura ambiente elevada, cargas parciais e picos de 

carga. Quando se opera com a caldeira recuperadora de calor 

aproveitando somente a temperatura dos gases de exaustão não é 

possível manter um controle de temperatura numa faixa muito ampla. 

 

O controle da temperatura geralmente é exercido por intermédio da água 

de alimentação e da temperatura dos gases de exaustão da TG, sendo 

necessário o controle adicional na operação com cargas parciais extremas 

e durante a partida. 
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3.7.8 CONTROLE DE CARGA E LIMITAÇÕES OPERATIVAS 

 

Em configurações com ciclo combinado, a caldeira de recuperação, a 

turbina, os sistemas de resfriamento e água de alimentação são partes 

integrantes de um circuito fechado de liberação de energia em cadeia. 

Por esse motivo, em caso de redução de água de alimentação, os sistemas 

de controle devem operar nessas situações, promovendo a redução dos 

despachos das turbinas a gás e/ou desviando parte dos gases de 

exaustão para a chaminé de desvio. 

 

 

3.7.9 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO EM CIRCUITO FECHADO 

(CCCW) 

 

O sistema de resfriamento em circuito fechado com água doce será 

utilizado para o resfriamento das máquinas. Tratamento de Efluentes o 

empreendimento utilizará em seu processo o sistema SSAO (sistema de 

separação de água e óleo). 

 

A borra do óleo (resíduo) será armazenada nos tanques de borra 

descritos no layout geral da planta, e após coletado por empresa 

licenciada, atendendo os requisitos obrigatórios dos órgãos 

competentes. Já os efluentes oriundos das áreas administrativas serão 

removidos periodicamente através de empresa contratada. 

 

 

3.7.10 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO 

 

O sistema de ar comprimido fornecerá continuamente o ar requerido 

para os instrumentos e estações de serviços nas condições de umidade, 

temperatura e pressão requeridas para a operação da caldeira. 

 

 

3.7.11 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

 

Este sistema contemplará todos os equipamentos em toda a área da 

Usina e estará de acordo com os parâmetros exigidos pelas autoridades 
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competentes, além das exigências locais e nacionais na área. A planta 

contará com um sistema automático de detecção de fogo cobrindo todas 

as áreas suscetíveis, pontos de ativação manual de alarmes, sistemas de 

hidrantes, extintores de incêndio portáteis, sistemas LGE, e sistema de 

combate ao fogo com CO2 em instalações elétricas e geradores. Bombas 

de água de combate a incêndio estarão à disposição deste sistema, uma 

elétrica e outra a diesel. 

 

 

3.7.12 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINAS A GÁS 

 

O sistema de lubrificação de óleo é comum para o acionamento da GT e 

acionamento de equipamentos com função de lubrificação e refrigeração. 

A pressão e a temperatura do óleo são continuamente monitoradas para 

garantir uma operação segura da turbina e dos equipamentos acionados. 

É projetado para o uso de óleo mineral que atenda a ISO VG46. 

 

 

3.7.13 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINAS A VAPOR 

 

O sistema de óleo da TV fornece o turboset, consistindo de turbina, caixa 

de engrenagens e gerador com lubrificação óleo e o sistema de controle 

e trip de emergência com óleo de controle. 

 

A unidade de óleo consiste principalmente no tanque de óleo, do qual a 

bomba de óleo principal ou a bomba de óleo auxiliar suga o óleo, o 

resfriador de óleo lubrificante para resfriar o óleo aquecido e o filtro de 

óleo lubrificante para extrair partículas de sujeira e outros depósitos 

transportados junto com a corrente de óleo. Um aquecedor pré-aquece 

o óleo a uma mínima temperatura para iniciar a operação (se necessário). 

 

 

3.7.14 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DAS TURBINAS A 

GÁS 

 

Unidade localizada dentro do invólucro da turbina a gás perto dos 

coletores de combustível. Conexão de purga através de hidrogênio para 

manutenção. 
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− Filtro Simplex tipo Y com malhagem 200 (74µm); 

− Válvulas de desligamento rápido duplo com “intermediate bleed 

valve”; 

− Válvulas de controle. 

− Motor operado para manutenção do piloto; 

− Operado pneumaticamente; 

− Medidor de vazão de teste de desempenho; 

− Tubulação de gás e válvulas, filtro a jusante, em Aço inoxidável 

316/316L; 

− Ventilação de combustível de gás para atmosfera. 

 

 

3.7.15 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

O empreendimento utilizará em seu processo o sistema SSAO (sistema 

de separação de água e óleo). Em caso de borra do óleo (ou resíduo) será 

armazenada nos tanques de borra descritos no layout geral da planta, e 

após coletado por empresa licenciada, atendendo os requisitos 

obrigatórios dos órgãos competentes.  Já os efluentes oriundos das áreas 

administrativas serão removidos periodicamente através de empresa 

contratada. 

 

 

3.8 GERAÇÃO DE SUBPRODUTOS 

 

 

3.8.1 DESPEJOS LÍQUIDOS 

 

Esses despejos possuem duas origens: o doméstico (sanitário) e por 

águas oleosas. Os resíduos de origem doméstica, são caracterizados pela 

ABNT na classe II-A, terão vazão de 0,5m³/dia e destinação final realizada 

pela Empresa Via Certa. 

 

Já os outros resíduos são classificados pelo sistema de separação de água 

e óleo e possuem vazão diária de 0,1m³, com destinação final realizada 

pela Empresa de Resíduos. 
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3.8.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os resíduos sólidos gerados são de três ordens: madeira (classe A-2), 

papel (classe A-2) e sucata (classe B-2), todos com destinação final 

realizada pela empresa de resíduos sólidos. A quantidade de madeira 

gerada é de 5kg/dia, a de papel é na ordem de 2kg/dia e a de sucata é 

de 100kg/dia. 

 

3.9 CONFIGURAÇÃO DA PLANTA DE GERAÇÃO 

 

 

3.9.1 CENTRAL DE CICLO COMBINADO 

 

Uma usina termoelétrica em ciclo combinado é um sistema com alta 

eficiência decorrente da combinação de turbinas a gás (GT) e a turbina a 

vapor (ST). Uma termelétrica de ciclo combinado utiliza o ciclo 

termodinâmico de Brayton (turbina a gás) e o ciclo de Rankine (turbina a 

vapor) associados em uma única planta, utilizando caldeiras de 

recuperação de calor (HRGS) para recuperar a energia contida nos gases 

de exaustão da turbina a gás (TG) para produção de vapor para alimentar 

a turbina de vapor (TV). 

 

A maior vantagem do ciclo combinado é a flexibilidade operacional, pois 

é possível considerar tanto a operação conjunta das turbinas a gás e 

turbina a vapor, quanto a operação isolada das turbinas a gás (ciclo 

aberto), por indisponibilidade da turbina a vapor. 

 

Para a UTE Pau Ferro II, a elevada eficiência líquida, baseada no poder 

calorífico inferior do gás (Net Plant Efficiency, %LHV), deverá situar-se 

acima de 60%, com base nas especificações do fornecedor das turbinas 

(SIEMENS), sendo obtida pelo aproveitamento do calor proveniente do 

gás de escape da GT pela caldeira de recuperação de calor (HRSG), que 

por sua vez alimentará a ST. Nota-se que o conjunto turbina - gerador 

associado é frequentemente referido como turbogerador. 

 

Os principais componentes do processo de geração de eletricidade na 

UTE Pau Ferro II são apresentados na FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - Processo de geração em Ciclo Combinado 

 

Como já salientado, o processo de geração de energia da UTE será em 

ciclo combinado, por meio de 1 (um) bloco de gerador, sendo 1 (um) 

turbogerador a Gás Natural do tipo industrial. O GT estará associado a 

uma caldeira de recuperação de calor (HRSG) para geração de vapor e 1 

(uma) ST. 

 

O combustível primário utilizado para queima durante o processo de 

geração de energia elétrica será o Gás Natural Liquefeito (GNL), sendo 

esta a escolha mais adequada do ponto de vista ambiental. 

 

 

3.9.2 TURBOS GERADORES 

 

Para definição da melhor configuração para a UTE Pau Ferro II, avaliou-se 

as mais modernas configurações atualmente disponíveis e consolidadas 

no mercado internacional e optou pela turbina a gás SCC6-5000F, da 

SIEMENS, que na em sua configuração original atende em 306MW de 

potência, porem na configuração do projeto e associada aos outros 
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equipamentos será modificada pelo fabricante e atenderá a potência de 

299MW, para as condições consideradas do projeto. 

 

Esse tipo de turbina apresenta características construtivas mais robustas 

para emprego em regime contínuo quando necessário. 

 

As GT são capazes de queimar combustíveis líquidos e gasosos 

convertendo-os em energia elétrica com uma eficiência de 

aproximadamente 40% em um ciclo simples. Contudo, tal eficiência pode 

ser aumentada por meio da instalação de uma caldeira de recuperação 

de calor residual dos gases de exaustão da turbina a gás (HRSG). Essas 

caldeiras geram vapor de alta pressão que é utilizado na geração energia 

elétrica em turbinas a vapor, constituindo o ciclo combinado. 

 

As GT, que operam em ciclo Brayton, utilizam compressor para comprimir 

o ar de admissão a montante da câmara de combustão. Em seguida, 

nessa câmara de combustão, o combustível (gás natural) é introduzido e 

queimado para produzir um gás com alta entalpia, que se expande na 

seção da turbina. A seção da turbina de potência aciona o gerador e o 

compressor. Na saída do compressor inicia-se a câmara de combustão, 

onde é injetado o combustível e ocorre a combustão a elevadas 

temperaturas. 

 

O turbogerador compõe-se de palhetas móveis e fixas, que são resfriadas 

internamente pelo ar extraído do compressor, por meio de canais 

internos ao eixo ou até mesmo da carcaça e o gerador é posicionado em 

uma das extremidades (quente ou fria). Na solução escolhida, o gerador 

é posicionado na extremidade fria. 

 

Em suma, a GT se inicia após os gases deixarem a região de combustão, 

composta pela turbina do gerador de gás que tem por finalidade acionar 

o compressor e pela turbina de potência que aciona o gerador que pode 

ter um redutor entre eles. 

 

Os principais componentes desta GT são: entrada de ar com filtro para 

retirada de impurezas, duto de interligação, compressor com palhetas 

móveis para operação com cargas parciais, câmara de combustão e 

turbina e são apresentados na FIGURA 8. 
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Destaca-se que as turbinas a gás previstas para UTE Pau Ferro II são de 

última geração, projetadas para queima de gás natural em combustor 

seco com baixos níveis de emissão de NOx (dry low-emission combustor), 

atendendo plenamente a Resolução CONAMA nº 382/06. Nesse tipo de 

câmaras de combustão o combustível é injetado com excesso de ar em 

alta velocidade e turbilhonado de forma a se reduzir as emissões de NOx. 

 

Os gases em alta temperatura produzidos na câmara de combustão 

seguem para a turbina, onde se expandem causando a rotação do eixo 

rotor, constituído de discos montados e fixados por meio de parafusos. 

A energia mecânica produzida pela turbina move o eixo do compressor 

e do gerador, o que gera a energia elétrica. O gerador elétrico possuirá 

sistema de resfriamento, sistema de excitação estática, controles, 

equipamentos de aterramento de neutro, bem como outros auxiliares 

necessários para uma unidade plenamente operacional. Por fim, os gases 

de exaustão da turbina, em alta temperatura, são direcionados por meio 

de dutos para respectivas caldeiras de recuperação de calor (HRSG). 

 
FIGURA 8 - Modelo de uma Turbina a Gás (GT) 

 
 

 

O QUADRO 4 apresenta os dados principais que caracterizam a GT a ser 

utilizada na UTE Pau Ferro II. 
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QUADRO 4 - Dados referentes a SCC6 5000F nas condições ISO 

Tipo Turbina a Gás 

Fabricante SIEMENS 

Modelo Serie 5000 

Potência da Planta (ciclo 

combinado) 
299 MW 

Rotação 60 Hz 

Eficiência 59,5 % 

 

 

3.9.3 CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO DE CALOR (HRGS) 

 

Uma caldeira de recuperação de calor (Heat Recovery Steam Generators 

– HRSG) é um trocador de calor que recupera a energia térmica de uma 

corrente de gás para produção de vapor. 

 

A UTE Pau Ferro II será provida de HRSG acopladas a GT, instaladas ao 

tempo e cobertas e capazes de produzir vapor suficiente e em condições 

para permitir a eficiência desejada pela planta. A condição de plena 

operação máxima contínua da caldeira será suficiente para permitir a 

operação da turbina a vapor com a válvula de admissão totalmente 

aberta. 

 

Para maximizar a eficiência da usina de ciclo combinado, a energia de 

exaustão da turbina a gás é capturada e convertido em vapor para 

expansão em uma turbina a vapor. A conversão deste caso contrário, o 

desperdício de energia térmica é realizado em um HRSG. O gás de escape 

GT é conduzido da descarga horizontal da turbina a gás para o HRSG 

onde passa sobre os tubos orientados verticalmente com suporte 

superior. Cada HRSG produz alta pressão intermediária e vapor de baixa 

pressão e reaquece o vapor da exaustão da turbina. O design do HRSG 

está intimamente integrado ao da turbina a gás e turbina a vapor para 

aumentar a eficiência do ciclo. O design básico do HRSG usa 3 tambores 

de pressão com superaquecedor e reaquecedor. 
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FIGURA 9 - Imagem exemplo de HRSG da UTE Pau Ferro II 

 

 

 

A HSRG será composta por três componentes principais: 

economizadores, evaporadores, superaquecedor, colocados juntos para 

atender plenamente aos requisitos de funcionamento de cada unidade: 

 

i. Economizadores: trocador constituído por feixe de tubos, 

responsável por aquecer a água antes de sua entrada no 

evaporador (tubulão). Os economizadores utilizam a energia 
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residual dos gases de combustão, aumentando a eficiência da 

caldeira; 

ii. Evaporador (tubulão): corpo cilíndrico que recebe a água de 

alimentação. Tem como função acumular certo volume de 

água como reserva, garantir a pureza do vapor mediante 

extrações (blowdown) e tratamento químico interno, e separar 

o vapor do líquido, permitindo que apenas o vapor saturado 

seja enviado ao superaquecedor. A água é distribuída para as 

paredes de água e feixe tubular convectivo. Durante seu 

retorno para o tambor, a água é vaporizada; 

iii. Superaquecedores: seu objetivo é superaquecer o vapor 

proveniente do tambor. Os tubos do superaquecedor 

trabalham em condições térmicas mais severas. 

 

O vapor gerado em cada HRSG segue para a turbina a vapor, enquanto 

o gás de exaustão é descartado em suas respectivas chaminés. As 

caldeiras serão projetadas para permitir a operação em cargas base e 

cíclicas, podendo operar com variação de pressão de acordo com a 

necessidade da turbina que a acompanha. 

 

 

3.9.4 TURBINAS A VAPOR 

 

Turbinas a vapor operam em ciclo Rankine e são dispositivos mecânicos 

que extraem a energia térmica do vapor pressurizado, e a convertem em 

movimento rotativo. O vapor para o acionamento da TV (ST) é produzido 

pelas caldeiras de recuperação (HRSG) que estão acopladas a cada uma 

das TG. O vapor superaquecido gerado em cada uma das caldeiras segue 

para a TV de cada bloco gerador, onde a energia térmica contida no vapor 

é convertida em energia mecânica e utilizada para acionamento do 

gerador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. A 

FIGURA 10 apresenta um esquema da turbina a vapor a ser instaladas. 

 

A carga térmica residual da TV ou (ST) será removida por meio de sistema 

de Condensador a Ar (Air Cooler Condenser), sendo que o descarte do 

calor latente do vapor de exaustão para o ar ambiente é feito sem a ajuda 

da evaporação. A diferença fundamental para um condensador casco-

tubo reside no fato de que a troca térmica é feita diretamente entre o ar 
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e o vapor de exaustão, e não entre vapor e uma superfície resfriada por 

uma água de resfriamento. Eliminando assim a necessidade de água. 

 

 
FIGURA 10 - Esquema de uma Turbina a Vapor (ST) 

 
 

 

3.10 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA UTE 

 

O plano de implantação da UTE dependerá da licença prévia, que é 

concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento e tem 

como finalidade aprovar sua localização e concepção, estabelecendo 

requisitos básicos e condicionantes. 

 

Dessa forma, após ser aprovado previamente, o plano de implantação do 

projeto será exibido como requisito básico para obtenção da licença de 

instalação da UTE Pau Ferro II. Na fase de instalação, portanto, haverá a 

demonstração do plano executivo de implantação da termoelétrica. 
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3.11 PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UTE 

 

A manutenção dos ativos da UTE Pau Ferro II será controlada através do 

departamento de PCM (Planejamento e Controle da Manutenção), com o 

auxílio de software dedicado, levando em consideração os planos e 

períodos de parada dos equipamentos para as manutenções preventivas 

e corretivas, conforme manuais dos fabricantes. 

 

Os custos de operação e manutenção (O&M) de uma usina térmica 

podem ser divididos da seguinte forma: 

 

Parcela Fixa: composta pelos custos de operação da planta e incorrem 

independentemente do despacho da usina. Nestes custos, são 

considerados: equipe residente na planta, manutenção de ferramentas, 

diagnósticos e procedimentos e licenças. 

 

Parcela Variável: composta pelos custos de operação e manutenção de 

consumíveis da planta, incorrendo apenas em caso de despacho da usina 

e variando conforme a geração de energia elétrica. São exemplos de 

custos variáveis: fornecimento e troca de peças consumíveis, reposição 

de água, manutenção de periféricos e sistemas auxiliares. 

 

Overhaul: é a revisão geral dos motores realizada por hora de 

funcionamento, ou seja, são manutenções programadas realizadas em 

intervalos regulares, dependendo das horas de operação de cada 

máquina. A tabela abaixo apresenta os dados referentes aos custos de 

operação e manutenção (sem impostos). 
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4) ANÁLISE JURÍDICA 

 

A análise jurídica foi realizada com base no Anexo I da Resolução 

CONAMA n° 279/01. Assim, foi elaborado o Relatório Ambiental 

Simplificado do empreendimento “UTE Pau-Ferro II” através da análise, 

comparação e sistematização dos comandos e restrições legais, aplicadas 

ao RAS, dispostas nas normas federais - inclusive nas resoluções do 

CONAMA e normas da ABNT; estaduais; e municipal - inclusive o Plano 

Diretor do município de Igarassu cujo município se insere o 

empreendimento. 

 

A análise, comparação e sistematização foram feitas no intuito de atender 

aos preceitos normativos objetivando revestir de legalidade as ações da 

UTE. 

 

 

4.1 DO RAS E DO LICENCIAMENTO DO SETOR ELÉTRICO 

 

A Resolução CONAMA 279/01 define os casos de licenciamento de 

empreendimento com impacto ambiental de pequeno porte 

relacionados a oferta energética tendo em vista a imperiosidade de 

estabelecer procedimento simplificado para que se incremente a oferta 

energética no País. 

 

Por ser simplificado, os prazos de licenciamento também são 

diferenciados, na forma do art. 6º que define que o prazo para emissão 

da Licença Prévia e da Licença de Instalação será de, no máximo, sessenta 

dias, contados a partir da data de protocolização do requerimento das 

respectivas licenças, só cabendo uma única possibilidade de suspensão 

quando for necessária, a critério do órgão ambiental competente, 

mediante justificativa técnica, a realização de estudos complementares, 

quando a contagem do prazo será suspensa até a sua entrega. Impede 

dizer que tal prazo de suspensão será de até sessenta dias, podendo ser 

prorrogado pelo órgão ambiental mediante solicitação fundamentada do 

empreendedor. 

 

A Licença de Operação deverá ser emitida pelo órgão ambiental 

competente no prazo máximo de sessenta dias após seu requerimento, 
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desde que tenham sido cumpridas todas as condicionantes da Licença de 

Instalação. 

 

Ademais, o estudo adequado será o Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS) e, nesse caso se enquadra o empreendimento ora objeto do estudo. 

Isso porque o comando do art. 1º aduz o seguinte: 

Art. 1º Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta 

Resolução, aplicam-se, em qualquer nível de competência, 

ao licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de 

impacto ambiental, aí incluídos: 

I - Usinas hidrelétricas e sistemas associados; 

II - Usinas termelétricas e sistemas associados; 

III - Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de 

transmissão e subestações); 

IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Resolução, 

os sistemas associados serão analisados conjuntamente 

aos empreendimentos principais. (grifos acrescidos) 

 

Nesse contexto, fica claro a desnecessidade de EIA/RIMA, razão pela qual 

a resolução nº 006/87 não tem aplicabilidade no caso. Assim, sendo o 

RAS o estudo adequado, este deverá seguir minimamente as exigências 

expostas no Anexo I da Resolução. Além disso, o requerimento de licença 

conterá, dentre outros requisitos, a declaração de enquadramento do 

empreendimento a essa Resolução, firmada pelo responsável técnico 

pelo RAS e pelo responsável principal do empreendimento, bem como 

apresentação do cronograma físico-financeiro a partir da Concessão da 

Licença de Instalação, com destaque para a data de início das obras. 

 

Ainda segundo a Resolução, caso o empreendimento, após análise do 

órgão ambiental competente, não seja enquadrado no procedimento de 

licenciamento ambiental simplificado ficarão sujeitos ao licenciamento 

não simplificado, na forma da legislação vigente, o que será comunicado, 

no prazo de até dez dias úteis, ao empreendedor. 

 

 



 

RAS - 40 de 196 

4.2 DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DAS RESTRIÇÕES DO 

USO DO SOLO 

 

 

4.2.1 DA LOCALIZAÇÃO NA APA ALDEIA-BEBERIBE 

 

O Plano de Manejo da APA Aldeia-Beberibe já prevê dentro de sua 

constituição, áreas com predominância industrial. Nestas áreas já se 

encontram instaladas outras usinas termoelétricas - mesma tipologia do 

empreendimento UTE Pau-Ferro II - que é o caso da UTE Pernambuco IV. 

Veja-se excerto do Plano de Manejo que identifica a zona industrial: 

 

Áreas com predominância de uso urbano ou industrial, 

que são as áreas urbanas consolidadas; áreas de expansão 

urbana planejada e espontânea; bairros rurais; distritos e 

zonas industriais; termoelétrica; além de áreas degradas 

(solo exposto). 

 

Considerando que o local de instalação da UTE Pau-Ferro II será nas áreas 

de expansão da já existente UTE Pernambuco IV; que a característica mais 

moderna da UTE Pau-Ferro II, que, em sua concepção, já prevê menores 

impactos comparados com as Usinas que atualmente ainda estão 

instaladas (caso da UTE Pernambuco IV); que não se identifica qualquer 

óbice quanto a instalação de empreendimentos análogos a termoelétrica 

dentro do citado Plano de Manejo, não vislumbra-se, portanto, qualquer 

impedimento para implantação do empreendimento dentro da Zona da 

APA Aldeia-Beberibe. 

 

4.2.2 DA LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS 

 

A Lei Complementar nº 10, que trata da Região Metropolitana do Recife, 

coloca o município de Igarassu, onde se encontra o empreendimento a 

ser licenciado como um de seus integrantes. Dessa forma, a lei 9860/86 

que delimita as áreas necessárias à proteção dos mananciais de interesse 

da Região Metropolitana do Recife - RMR, e disciplina condições básicas 

para preservação dos respectivos recursos hídricos, coloca o município 

de Igarassu como Área de Proteção de Manancial. E, dentro dessa área 

encontra-se o empreendimento. 
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Porém, isso não se torna fator impeditivo de o empreendimento ser 

viabilizado na localidade por dois motivos básicos: um que a lei que 

define as áreas de proteção de mananciais não veda a colocação de 

nenhum empreendimento no local. O que ocorre, no máximo, é a 

necessidade de licenciamento junto ao CPRH, senão vejamos: 

Art. 27. Ficam sujeitas a licenciamento, autorização e 

fiscalização da CPRH, nos termos desta Lei e da Lei 

Estadual nº 8.361, de 26 de setembro de 1988, as 

atividades seguintes, que se pretenda empreender nas 

áreas de proteção dos mananciais: 

I - obras de infraestrutura ou de terraplanagem; 

II - obras de edificações; 

III - parcelamento do solo para qualquer fim; 

IV - atividades residenciais, de comércio e serviços 

institucionais ou industriais; 

V - atividades de exploração agrícola, agroindustrial ou 

mineral, inclusive captação de água; 

VI - pecuária, suinocultura, avicultura ou aquicultura. 

(grifos acrescidos) 

 

Um outro artigo, o 28, que também trata de empreendimentos 

localizados nessas áreas, prevê a possibilidade de isenção de 

licenciamento, o que não se traduz no caso em comento. Assim, podemos 

caracterizar o empreendimento nos incisos I e IV do artigo 27 e, sendo 

assim, há a exigência não só do licenciamento junto ao CPRH como da 

oitiva do FIDEM, para que dê a sua prévia anuência à realização da 

atividade (art. 29). 

 

4.2.3 DA LOCALIZAÇÃO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DA UC RVS 

MATA DA USINA SÃO JOSÉ 

 

A Zona de Amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma 

unidade de conservação com o objetivo de filtrar os impactos negativos 

das atividades que ocorrem fora dela, como: ruídos, poluição, espécies 

invasoras e avanço da ocupação humana, especialmente nas unidades 

próximas a áreas intensamente ocupadas. 
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Ela foi criada pelo artigo 2º, inciso XVIII da Lei do SNUC (Lei nº 

9.985/2000), que a define como o “entorno de uma unidade de 

conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade”. 

 

As zonas de amortecimento não fazem parte das UCs mas, localizadas no 

seu entorno, têm a função de proteger sua periferia, ao criar uma área 

protetiva que não só as defende das atividades humanas, como também 

previnem a fragmentação, principalmente, o efeito de borda. É 

exatamente na zona de amortecimento da Unidade de Conservação de 

Refúgio da Vida Silvestre da Mata da Usina São José, que está localizada 

a área do empreendimento UTE Pau-Ferro II. 

 

Porém, considerando que para a implantação da UTE Pau-Ferro II, as 

atividades que serão desenvolvidas dentro da UC RVS Mata de São José 

já estão inseridas dentro de uma zona industrial com outras atividades e 

a principal fonte poluidora a longo prazo será a de emissão de gases, mas 

que para isso será empregado o sistema de tratamento, com a utilização 

de combustores do tipo Dry Low Emission (DLE), é atribuído o baixo grau 

de impacto da atividade, devendo ser condicionado em licença no 

momento de sua operação a apresentação de monitoramentos contínuos 

sobre os fatores de emissões para controle ambiental, mas que isto não 

apresenta obstáculo quanto a implantação da atividade. 

 

4.2.4 DOS RESÍDUOS 

 

No Brasil, existe uma vasta coletânea de normas que evidenciam enorme 

preocupação com o meio ambiente e, especificamente, com a questão 

dos resíduos sólidos. 

 

O CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, objetivando 

proteger o meio ambiente, editou várias Resoluções sobre a matéria, 

dentre elas: 001/86, 002/91, 008/91, 023/96, 235/98, 244/98, 275/01, 

307/02, 313/02, 316/02, 334/03, 416/09, 275/01. 

 

Em 02 de agosto de 2010 foi promulgada a Lei Federal nº. 12.305/10, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos dispondo sobre seus 
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princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos. 

 

A Resolução CONAMA nº 313/02, em seu art. 1º estabelece que o 

controle específico dos resíduos existentes ou gerados pela atividade 

industrial será objeto do processo de licenciamento. Também define, em 

seu art. 2º, inc. I, resíduos sólidos industriais como “todo o resíduo que 

resulte de atividades e que se encontre nos estados sólido, semissólido, 

gasoso – quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”, também ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição. 

 

Já no art. 2º, inc. II, da mencionada Resolução foi instituído o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, que tem por objetivo manter o 

“conjunto de informações sobre a geração e características, 

armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas 

indústrias do país”. 

 

Os resíduos gerados na operação da Usina Termoelétrica deverão ser 

objeto de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando a 

tipologia e as características do resíduo gerado. 

 

4.2.5 DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE IGARASSU 

 

Localizado em área de proteção de manancial, como anteriormente 

afirmado, o empreendimento se caracteriza como um espaço territorial 

especialmente protegido, que, segundo o jurista Edis Milaré são “espaços 

geográficos, públicos ou privados, dotados de atributos ambientais 

relevantes, que, por desempenharem papel estratégico na proteção da 

diversidade biológica existente no território nacional, requerem sua 

sujeição, pela lei, a um regime de interesse público, através da limitação 
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ou vedação do uso dos recursos ambientais da natureza pelas atividades 

econômicas” (Milaré, 2004, p. 233). 

 

Ocorre que, inobstante a área do empreendimento pertencer, por lei, a 

uma grande área de proteção de mananciais, o plano diretor do 

município a define como área urbana, senão vejamos: 

Art. 5º - Aplicam-se aos núcleos urbanos em áreas rurais 

(NUAR), no que couber, as regras instituídas por esta lei. 

Parágrafo Único - Estão consolidados os seguintes núcleos 

urbanos em área rural: 

I. No Distrito Igarassu Sede e Cruz de Rebouças: 

a) Guereré; 

b) Pau-de-Légua; 

c) Santa Helena; 

d) Tabuleiro; 

e) Usina São José. (grifei) 

 

Dessa forma, o empreendimento que está localizado na Usina São José, 

em se tratando de área urbana, ou seja, compreendida no perímetro 

urbano definido por Lei Municipal, deve-se observar o disposto no 

respectivo plano diretor, respeitados obviamente os princípios e limites 

por se encontrar localizada também em área de proteção de mananciais. 

 

Sendo considerada uma área urbana, a Reserva Legal que é definida pelo 

Código Florestal, no item III, do parágrafo 2º, do art. 1º, como “área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente (...)” (grifos acrescidos), não se encaixa no caso 

em tela, não havendo, portanto necessidade de recomposição florestal à 

razão de 20% da área. 

 

No que se refere aos Imóveis Especiais de Preservação Histórico-

Ambiental - IEPHA o Plano Diretor divide o território municipal em zonas 

e coloca Conjunto Arquitetônico do Engenho D’água. Capela de São José 

(séc. XVIII) e construções adjacentes como uma dessas localidades de 

proteção. Portanto, segundo o art. 19, tais imóveis não poderão sofrer 

demolição ou reforma que altere as características exteriores que 

compõem a edificação ou ruína, salvo as obras necessárias à sua 

restauração e revitalização. 
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No entorno de 10km do empreendimento, estão localizadas algumas 

unidades de conservação. A mata da Usina São José (2,5km do 

empreendimento), reserva ecológica instituída através da lei 9989/87 e a 

mata de Aldeia (3,4km do empreendimento), área de proteção ambiental 

da lei 9860/86 onde se encontram um pequeno remanescente de 

vegetação de mata atlântica. Porém, em que pese a nova lei da mata 

atlântica atribuir função social à floresta e estabelecer regras para seu 

uso, não será objeto do estudo porquanto, para a instalação e posterior 

operação do empreendimento, não haverá supressão de vegetação. 

 

4.2.6 DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO/COSTEIRO DO LITORAL DA RMR 

 

O Decreto 24.017/02 posteriormente alterado pelo Decreto 28.822/06 

aprova o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro - ZEEC do Litoral 

Norte do Estado de Pernambuco. 

 

O setor onde será localizada a UTE Pau-Ferro II, está enquadrado no ZEEC 

na transição entre as áreas C1 e D2, sendo a primeira a subzona urbano 

industrial e a segunda considerada como subzona de lazer e preservação 

florestal. Este setor, não apresenta impedimentos legais para implantação 

de indústria de geração de energia elétrica. 

 

 

4.3 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR ELÉTRICO 

 

No Brasil, a legislação básica do setor elétrico se formou ao longo de 

quase 70 anos de história. Se traduziu num conjunto de artigos da 

Constituição da República, leis complementares e ordinárias, decretos, 

portarias interministeriais, portarias do Ministério de Minas e Energia e 

do extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), 

resoluções da ANEEL, conjuntas e CONAMA. Os marcos da modernização 

deste segmento, quando esgota o papel do Estado investidor, são a Lei 

de Concessões de Serviços Públicos, de fevereiro de 1995 e Lei 

9.427/1996, que trata da criação da ANEEL. 

 

Quanto a compatibilidade com o meio ambiente a Constituição da 

República, por exemplo, determina a competência comum da União, dos 



 

RAS - 46 de 196 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, 

inciso VI, CF). 

 

Releva, ainda, destacar o art. 225 da Carta Magna, segundo o qual “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” No mesmo artigo, insere-se o § 3º, 

segundo o qual, “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados.” 

 

No que se refere à legislação infraconstitucional, pode-se mencionar a Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências”, a qual determina a obrigatoriedade de 

licenciamento ambiental junto a órgão estadual para a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental. 

 

 

4.3.1 DA ANÁLISE DAS NORMAS ESTADUAIS 

 

A Lei nº 13.361/07 que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Pernambuco – 

TFAPE considera a produção de energia termoelétrica como atividade 

potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais de grau 

médio, consoante depreende o anexo do diploma. 

 

Dessa forma, a empresa deverá se inscrever no Cadastro, caso ainda não 

tenha feito e pagar a taxa conforme o grau poluidor da sua atividade, 

sendo esta atividade de cadastro realizada para obtenção da Licença de 

Operação. 
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4.3.2 DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA RELACIONADA COM A ANEEL 

 

A Lei 9427/96 que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia 

elétrica traz regras importantes para o empreendimento em questão. 

 

O art. 25, por exemplo, ensina que no caso de concessão ou autorização 

para produção independente de energia elétrica, o contrato ou ato 

autorizativo definirá as condições em que o produtor independente 

poderá realizar a comercialização de energia elétrica produzida e da que 

vier a adquirir, observado o limite de potência autorizada, para atender 

aos contratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da 

geração de sua usina em virtude de determinação dos órgãos 

responsáveis pela operação otimizada do sistema elétrico. 

 

Ademais, a autorização da compra e venda de energia pelo agente 

comercializador cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante 

delegação à ANEEL. 

 

Nesse ínterim, a Lei 9648/98 que altera dispositivos das Leis 3989 de 

25/04/61, 8987 de 13/02/95, 9074 de 07/07/95 e 9427 de 26/12/96 e 

autoriza o poder executivo a promover a reestruturação das centrais 

elétricas brasileiras, coloca sob a autorização do Poder Concedente, 

diretamente ou mediante delegação à ANEEL, a comercialização, eventual 

e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia 

elétrica. 

 

A Lei 9.991/00 que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas 

concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia 

elétrica assevera que as concessionárias de serviços públicos de 

transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 

montante de, no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida 

em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. 

 

Dentre as várias Resoluções da ANEEL a nº 206/05 que estabelece as 

condições gerais para a contratação do suprimento de energia elétrica 

pelas concessionárias ou permissionárias de serviço público de 
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distribuição do Sistema Interligado Nacional-SIN, com mercado próprio 

inferior a 500 GWh/ano. Para efeito dessa Resolução considera-se 

Unidade Suprida uma concessionária ou permissionária de serviço 

público de distribuição com mercado próprio seja inferior a 500 GWh/ano 

e Unidade Supridora: concessionária de serviço público de distribuição 

ou de geração, inclusive produtor independente de energia, responsável 

pelo suprimento atual da totalidade ou de parte da energia elétrica à 

Unidade Suprida. 

 

A aquisição pela Unidade Suprida da energia elétrica se dará por meio de 

leilões de compra; de empreendimentos de geração distribuída; do seu 

atual agente supridor, com tarifa regulada; e/ou mediante processo de 

licitação pública por ela promovido. 

 

Tal aquisição pela Unidade Suprida não poderá exceder a 10% (dez por 

cento) da respectiva carga, verificado no momento da contratação e com 

base nos 12 (doze) meses precedentes. 

 

Importa ressaltar ainda que o contrato de compra e venda de energia 

elétrica de geração distribuída deverá prever que, em caso de atraso no 

início da operação comercial ou de indisponibilidade da unidade 

geradora, a Unidade Suprida poderá adquirir energia no mercado de 

curto prazo. 

 

4.3.3 DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO AR E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

EM UTES 

 

Os parágrafos a seguir contêm uma breve análise da legislação aplicável 

à qualidade do ar no Brasil, notadamente aquela referente a fontes fixas 

de combustão externa, que mesmo não sendo aplicáveis a usinas de 

combustão interna como é o caso da UTE Pau-Ferro II, fornecem um 

referencial legal, perante a ausência de valores limites neste tipo de 

empreendimento. 

 

4.3.3.1 RESOLUÇÃO CONAMA 008/90 

 

Em razão da atividade prevista na operação do empreendimento, faz-se 

imperiosa a utilização dessa norma que estabelece limites máximos de 
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emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de 

fontes fixas de poluição. 

 

Segundo a Resolução entende-se por processo de combustão externa em 

fontes fixas toda a queima de substâncias combustíveis realizada nos 

seguintes equipamentos: caldeiras; geradores de vapor; centrais para a 

geração de energia elétrica; fornos, fornalhas, estufas e secadores para a 

geração e uso de energia térmica; incineradores e gaseificadores. 

 

Define também os limites máximos de emissão para partículas totais 

(PTS) e dióxido de enxofre (SO2), expressos em peso de poluentes por 

poder calorífico superior do combustível e densidade colorimétrica, 

consoante a classificação de usos pretendidos definidas pelo PRONAR 1, 

senão vejamos: 

2.1 Para novas fontes fixas com potência nominal total 

igual ou inferior a 70 MW 

(setenta megawatts): 

2.1.1 Áreas Classe 1 

2.1.1.1 Áreas a serem atmosfericamente preservadas 

(Unidades de Conservação, com exceção das APA’s). 

Nestas áreas fica proibida qualquer atividade econômica 

que gere poluição do ar. 

2.1.1.2 Áreas a serem atmosfericamente conservadas 

(lazer, turismo, estâncias climáticas, hidrominerais e 

hidrotermais) 

a) Partículas Totais - 120 (cento e vinte) gramas por milhão 

de quilocalorias. 

b) Densidade Colorimétrica - Máximo de 20% (vinte por 

cento), equivalente à Escala de Ringelmann nº 1, exceto na 

operação de remontagem e na partida do equipamento. 

c) Dióxido de Enxofre (SO2) - 2.000 (dois mil) gramas por 

milhão de quilocalorias. 

d) O limite de consumo de óleo combustível por fonte fixa, 

(correspondente à capacidade nominal total do(s) 

equipamento(s)), será de 3.000 toneladas por ano. 

Consumos de óleo superiores ao ora estabelecido ou o 

 

1 Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar 



 

RAS - 50 de 196 

uso de outros combustíveis estarão sujeitos à aprovação 

do órgão estadual do meio ambiente, por ocasião do 

licenciamento ambiental. 

2.1.2 Áreas Classe II e III 

a) Partículas Totais 

- 350 (trezentos e cinquenta) gramas por milhão de 

quilocalorias (para óleo combustível). 

- 1.500 (hum mil e quinhentos) gramas por milhão de 

quilocalorias (para carvão mineral). 

b) Densidade Colorimétrica 

- Máximo de 20% (vinte por cento), equivalente a Escala 

de Ringelmann nº 1, exceto na operação de remontagem 

e na partida do equipamento. 

c) Dióxido de Enxofre (SO2) 

- 5.000 (cinco mil) gramas por milhão de quilocalorias (para 

óleo combustível e carvão mineral). 

2.2 Para novas fontes fixas com potência nominal total superior 

a 70 MW (setenta megawatts): 

2.2.1 Áreas Classe I 

Nestas áreas não será permitida a instalação de novas 

fontes fixas com este porte. 

2.2.2 Áreas Classe II e III 

a) Partículas Totais 

- 120 (cento e vinte) gramas por milhão de quilocalorias 

(para óleo combustível). 

- 800 (oitocentos) gramas por milhão de quilocalorias 

(para carvão mineral). 

b) Densidade Colorimétrica 

- Máximo de 2% (vinte por cento), equivalente a Escala de 

Ringelmann nº 1, exceto na operação de remontagem ou 

na partida do equipamento. 

c) Dióxido de Enxofre (SO2) 

- 2.000 (dois mil) gramas por milhão de quilocalorias para 

óleo combustível e carvão mineral. 

 

Importante ressaltar que o órgão ambiental competente pode restringir 

os limites estabelecidos, dependendo das condições de localização e dos 
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padrões de qualidade do ar da região, consoante depreende o art. 5 da 

Resolução. 

 

Por fim, a verificação do atendimento aos limites máximos de emissão 

fixados através desta Resolução, quando do fornecimento da LO - Licença 

de Operação, poderá ser realizada pelo órgão ambiental licenciador ou 

pela empresa em licenciamento, desde que com acompanhamento do 

referido órgão ambiental licenciador. 

 

4.3.3.2 RESOLUÇÃO CONAMA 382 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 

para fontes fixas. Regulamenta 13 (treze) tipos de fontes que emitem 

poluentes: caldeira a óleo, caldeira a gás, caldeira movida a bagaço de 

cana, caldeira movida a energia gerada por madeira, turbinas, refinarias, 

fábrica de celulose, fábrica de fusão de chumbo, de fusão de vidro, fornos 

de cimento, fábricas de fertilizantes e siderúrgicas. 

 

Neste diploma, fica disciplinado também que o órgão ambiental 

licenciador poderá, mediante decisão fundamentada, determinar limites 

de emissão mais restritivos que os estabelecidos em seus anexos em 

áreas onde, a seu critério, o gerenciamento da qualidade do ar assim o 

exigir. 

 

Poderá ainda, mediante decisão fundamentada, a seu critério, estabelecer 

limites de emissão menos restritivos que os estabelecidos nesta 

Resolução para as fontes fixas de emissões atmosféricas, nas 

modificações passíveis de licenciamento em fontes já instaladas e 

regularizadas, que apresentem comprovados ganhos ambientais, tais 

como os resultantes da conversão de caldeiras para o uso de gás, que 

minimizam os impactos ambientais de fontes projetadas originalmente 

com outro(s) insumo(s), notadamente óleo combustível e carvão. 

 

Por fim, importante lembrar que o órgão ambiental deverá estabelecer 

metas obrigatórias para os limites de emissão considerando o impacto 

das fontes existentes nas condições locais, mediante documento 

específico. 
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4.3.3.3 RESOLUÇÃO CONAMA 491 DE 21 DE NOVEMBRO 2018 

 

Os padrões de qualidade do ar (PQAr), conforme regulações da OMS, 

variam de acordo com a abordagem adotada para balancear riscos à 

saúde, viabilidade técnica, considerações econômicas e vários outros 

fatores políticos e sociais, que por sua vez dependem, entre outras coisas, 

do nível de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a 

qualidade do ar. As diretrizes recomendadas pela OMS levam em conta 

esta heterogeneidade e, em particular, reconhecem que, ao formularem 

políticas de qualidade do ar, os governos devem considerar 

cuidadosamente suas circunstâncias locais antes de adotarem os valores 

propostos como padrões nacionais. 

 

No Brasil, os padrões mais recentes de qualidade do ar foram 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018, que revogou e 

substituiu a Resolução CONAMA nº 3/1990. 

 

Segundo a recente Resolução, o padrão de qualidade do ar é um dos 

instrumentos de gestão da qualidade do ar, determinado como valor de 

concentração de um poluente específico na atmosfera, associado a um 

intervalo de tempo de exposição, para que o meio ambiente e a saúde da 

população sejam preservados em relação aos riscos de danos causados 

pela poluição atmosférica. 

 

Os padrões nacionais de qualidade do ar são divididos em duas 

categorias: 

I - padrões de qualidade do ar intermediários - PI: padrões 

estabelecidos como valores temporários a serem 

cumpridos em etapas; e 

II - padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia 

definidos pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 

2005; 

 

A Resolução CONAMA nº 491/2018 traz ainda em seu artigo 4º a 

aplicação dos padrões de qualidade do ar estabelecidos: 

"Art. 4º Os Padrões de Qualidade do Ar definidos nesta 

Resolução serão adotados sequencialmente, em quatro 

etapas. 
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§ 1º A primeira etapa, que entra em vigor a partir da 

publicação desta Resolução, compreende os Padrões de 

Qualidade do Ar Intermediários PI-1. 

§ 2º Para os poluentes Monóxido de Carbono - CO, 

Partículas Totais em Suspensão - PTS e Chumbo - Pb será 

adotado o padrão de qualidade do ar final, a partir da 

publicação desta Resolução. 

§ 3º Os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários e Final 

- PI-2, PI-3 e PF serão adotados, cada um, de forma 

subsequente, levando em consideração os Planos de 

Controle de Emissões Atmosféricas e os Relatórios de 

Avaliação da Qualidade do Ar, elaborados pelos órgãos 

estaduais e distrital de meio ambiente, conforme os 

artigos 5º e 6º, respectivamente. 

§ 4º Caso não seja possível a migração para o padrão 

subsequente, prevalece o padrão já adotado. 

§ 5º Caberá ao órgão ambiental competente o 

estabelecimento de critérios aplicáveis ao licenciamento 

ambiental, observando o padrão de qualidade do ar 

adotado localmente." 

 

Os parâmetros regulamentados pela legislação ambiental são os 

seguintes: partículas totais em suspensão (PTS), fumaça, partículas 

inaláveis (MP10 e MP2,5), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2) e chumbo (PB). 

A mesma resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos 

de poluição do ar. Ressalte-se que a declaração dos estados de Atenção, 

Alerta e Emergência requer, além dos níveis de concentração atingidos, a 

previsão de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes. 

 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento jurídico, trazido à baila com fulcro nas normas 

ambientais federais, estaduais e municipais e com base na Resolução 

279/2001, para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental 
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Simplificado relacionado ao empreendimento, opina pela viabilidade do 

empreendimento, com base nas conclusões articuladas abaixo: 

▪ Que o Relatório Ambiental Simplificado se traduz no estudo 

correto exigido para as atividades de baixo impacto ambiental do 

setor elétrico;  

▪ Que para operar no Estado de Pernambuco o empreendedor 

deverá se inscrever no Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, caso ainda não tenha feito e pagar a TFAPE conforme 

o grau poluidor da sua atividade;  

▪ Que o empreendedor, durante a implantação e operação do 

empreendimento deverá comunicar ao órgão ambiental 

competente a identificação de impactos ambientais não descritos 

no Relatório Ambiental Simplificado e no Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais, para as providências 

que se fizerem necessárias. 

▪ Que o fato de se localizar numa área de proteção de mananciais 

traz a necessidade da oitiva do FIDEM, para que dê a sua prévia 

anuência à realização da atividade;  

▪ Que não haverá supressão de vegetação para a instalação e 

posterior operação do empreendimento, nem serão afetados os 

remanescentes florestais localizados a distâncias em torno de 3km 

da área de implantação. 

▪ Que o fato de estar inserido dentro da Zona de Amortecimento da 

UC RVS Mata de São José, não representa obstáculo para 

implantação, isto porque o empreendimento possui características 

de baixo impacto ambiental, empregará tecnologias de tratamento 

de emissão de gases, estará localizado dentro de uma Zona 

Industrial, e, por fim, que no momento de operação, poderá ser 

requerido como condicionante de licença a apresentação de 

relatórios de monitoramentos sobre as emissões de gases para 

aferição; 

▪ Que os resíduos gerados na operação da Usina deverão ser objeto 

de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando a 

tipologia e as características do resíduo gerado; 

▪ Que o empreendimento, sendo licenciado pelo órgão ambiental 

competente, deverá seguir estritamente as resoluções do 
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CONAMA, normas da ABNT e demais legislações pertinentes, no 

que se refere às emissões atmosféricas de modo a garantir o bem-

estar da população do entorno e do meio ambiente em geral.  

▪ Que o Conjunto Arquitetônico do Engenho D’água, a Capela de 

São José (séc. XVIII) e construções adjacentes são, segundo o Plano 

Diretor de Igarassu, Imóveis Especiais de Preservação Histórico-

Ambiental - IEPHA não podendo, portanto, sofrer demolição ou 

reforma que altere as características exteriores que compõem a 

edificação ou ruína, salvo as obras necessárias à sua restauração e 

revitalização; 

▪ Por fim, que este RAS, numa análise aprofundada sobre o 

empreendimento, concluiu que este atende todas as 

especificações legais pertinentes à matéria. 

▪ Que o fato de se localizar numa área de proteção de mananciais 

traz a necessidade da oitiva do FIDEM, para que dê a sua prévia 

anuência à realização da atividade;  

▪ Que não haverá supressão de vegetação para a instalação e 

posterior operação do empreendimento, nem serão afetados os 

remanescentes florestais localizados a distâncias em torno de 3km 

da área de implantação. 

▪ Que o empreendimento, sendo licenciado pelo órgão ambiental 

competente, deverá seguir estritamente as resoluções do 

CONAMA, normas da ABNT e demais legislações pertinente, no 

que se refere às emissões atmosféricas de modo a garantir o bem 

estar da população do entorno e do meio ambiente em geral.  

▪ Que o Conjunto Arquitetônico do Engenho D’água, a Capela de 

São José (séc. XVIII) e construções adjacentes são, segundo o Plano 

Diretor de Igarassu, Imóveis Especiais de Preservação Histórico-

Ambiental - IEPHA não podendo, portanto, sofrer demolição ou 

reforma que altere as características exteriores que compõem a 

edificação ou ruína, salvo as obras necessárias à sua restauração e 

revitalização; 

▪ Por fim, que este RAS, numa análise aprofundada sobre o 

empreendimento, concluiu que este atende todas as 

especificações legais pertinentes à matéria, tornando-se, portanto, 

desnecessária a realização de um EIA/RIMA. 
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5) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

A metodologia utilizada neste capítulo objetivou descrever e analisar os 

fatores ambientais e as suas interações, caracterizando a situação 

ambiental da área de influência do empreendimento previamente 

definida, antes da implantação da UTE Pau Ferro II. Esta leitura do 

território, prévia à implantação do projeto é denominada em teoria 

ambiental como “linha base”. A adequada caracterização da linha base é 

de grande importância, já que a posterior avaliação de impactos 

ambientais, se mede, não em termos absolutos, mas em termos relativos 

à linha base, ou seja, o objetivo é determinar o aporte que em termos de 

impacto, gera um determinado empreendimento. 

 

No estudo de caracterização desta linha base devem ser abordados três 

aspectos fundamentais que são: 1) a história das transformações 

ambientais do território, 2) o inventario ambiental com a descrição das 

alterações ecológicas ou ambientais existentes, e 3) a valoração do estado 

atual do meio ambiente. 

 

A profundidade e abrangência da caracterização dos fatores ambientais 

que compõem a linha base dependem de vários fatores, dentre eles o 

tipo de estudo solicitado pelo órgão ambiental, que por sua vez está 

norteado por termo de referência específico. Para empreendimentos de 

geração de energia termoelétrica, salvo nos casos enquadrados como de 

alto impacto a partir da concepção do projeto, o estudo solicitado é o 

RAS, que corresponde a um documento intermediário onde o 

diagnóstico ambiental ou caracterização da linha base é construído a 

partir de dados secundários com ampla pesquisa bibliográfica, e 

complemento com dados primários nas variáveis mais relevantes. 

 

Destarte, independentemente do tipo de estudo solicitado, na 

abordagem do diagnóstico devem ser considerados alguns aspectos 

relevantes, como a intensidade previsível dos impactos, a sensibilidade 

dos bens que se desejam proteger, a complexidade do projeto e dos 

dados disponíveis (quantidade e qualidade), isto significa que, o 

resultado do diagnóstico está diretamente atrelado e em muito depende 

da experiência da equipe elaboradora. 
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Neste caso da UTE Pau Ferro II, o diagnóstico viu-se facilitado, ou melhor, 

apoiado por três fatores bastante relevantes e determinantes. O primeiro 

deles é a inserção do empreendimento dentro das terras da Usina São 

José, ou seja, dentro de um território diferenciado em termos de 

disponibilidade de dados bibliográficos de fauna, flora e ainda de meio 

físico, não só no tocante a qualidade destes dados, mas na quantidade e 

disponibilidade dos mesmos, pois referências a pesquisas executadas ou 

promovidas pela gestão ambiental da usina, podem ser encontradas com 

mais de uma década de antiguidade. 

 

O segundo ponto facilitador do diagnóstico, notadamente se refere ao 

abundante acervo de informações constantes em outros estudos técnicos 

desenvolvidos na mesma região, a exemplo do Diagnóstico para o Plano 

de Manejo da APA Aldeia-Beberibe elaborado em 2012 pela empresa 

GEOSISTEMAS e contratado pela CPRH. Em dito documento se abordam 

com detalhe os principais elementos bióticos e socioeconômicos do 

território inserido dentro da APA, incluindo parte da Usina São José e a 

totalidade da AID definida para este empreendimento. Destaca-se 

também o EIA/RIMA do Arco Viário, elaborado pela consultoria da 

Moraes & Albuquerque em 2013 e cujo traçado discorria pelo mesmo 

tabuleiro onde se insere o empreendimento. Mais recentemente pode-se 

citar, o estudo para implantação de corredores ecológicos promovido 

pela CPRH. 

 

Todos estes estudos de alta qualidade fornecem um acervo de 

informações de diferentes períodos, sendo uma valiosa fonte de 

informação para estudos co-localizados como o presente RAS. 

 

O terceiro e último ponto a ser destacado, nas considerações sobre o 

diagnóstico ambiental a ser apresentado, refere-se ao funcionamento 

desde há mais de 10 anos, de 03 (três) termoelétricas no mesmo setor de 

implantação da UTE Pau Ferro II. 

 

Com efeito, para efeitos práticos, no entorno da subestação da CHESF 

Apolônio Sales, configurou-se um cluster termoelétrico já consolidado, 

cujos dados operacionais, os dados de monitoramento manejados pela 

CPRH e a percepção das comunidades do entorno, constituem um piloto 
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a partir do qual, fica relativamente mais simples qualquer abordagem de 

diagnóstico e ainda mais, de prognóstico. 

 

Note-se, por exemplo, que o Plano de Manejo da própria APA já 

nasceu com o cluster termoelétrico em operação e sua presença de certa 

forma está já aceita como parte do ambiente e da paisagem da área. 

 

 

5.1 METODOLOGIA 

 

Em termos gerais, a metodologia de diagnóstico empregada no 

estudo baseou-se em um extenso trabalho de pesquisa bibliográfica 

preliminar, que permitiu a construção de um modelo ambiental do 

território de estudo, com pontos chaves que foram confirmados através 

de levantamentos qualitativos de campo. 

 

Inicialmente foi realizada uma vistoria conjunta de reconhecimento 

com participação de toda a equipe técnica envolvida no estudo, e a partir 

daí, os levantamentos – qualitativos - foram realizados de forma 

individual por cada um dos integrantes da equipe técnica, respeitando as 

metodologias especificas de levantamento de dados de cada ciência. 

Nesse sentido, o apoio cartográfico foi determinante para direcionar 

inicialmente os trabalhos de campo, e posteriormente para consolidar e 

espacializar as informações coletadas. 

 

 
FIGURA 11 - Síntese da sequência metodológica utilizada 
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5.2 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

A definição das áreas de influência Direta e Indireta de empreendimentos 

submetidos a licenciamento ambiental, é uma exigência legal contida no 

art.5º, inc. III, da Resolução CONAMA nº 001/86, que objetiva racionalizar 

a identificação e avaliação de impactos ambientais e correspondentes 

medidas mitigadoras. 

 

Transcendendo esta exigência legal, salienta-se que a definição das áreas 

de influência objetiva demarcar o limite geográfico necessário para 

realizar uma avaliação ambiental de forma objetiva. Geralmente esta 

definição é feita em função do cenário esperado de implantação e 

operação, no entanto, em ocasiões esta atividade está condicionada por 

ações pretéritas (passivo ambiental), como no caso de áreas já 

degradadas. 

 

No caso de empreendimentos de geração termoelétrica ou de tipologia 

similar, onde se verificam processos em grande escala de combustão e 

emissão de gases através de chaminé(s) que se eleva(m) acima do nível 

médio das edificações, a definição das áreas de influência é condicionada 

necessariamente pela emissão destes gases, e principalmente, pelos 

processos de dispersão da emissão no entorno, em função das condições 

atmosféricas e climatológicas. 

 

O caso da UTE Pau Ferro II, estudado através do presente RAS não é uma 

exceção. Conforme será descrito nos itens abaixo, tanto para a definição 

da AID, como da AII foram levados em consideração critérios de 

dispersão de poluentes no entorno do ponto de lançamento. Na 

sequência são descritos os perímetros adotados como áreas de influência 

do estudo, salientando que os mesmos são representados na carta PFEII-

001 do ANEXO 4. 

 

 

5.2.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

A ADA do empreendimento estará restrita ao terreno de implantação da 

UTE com área de 4,00 hectares. Neste recorte de terreno serão realizadas 



 

RAS - 60 de 196 

todas as intervenções previstas, relacionadas com obra civil e montagem 

eletromecânica dos equipamentos, sendo a mudança de uso do solo o 

aspecto mais notório, pois o terreno passará de ser uma área agricultável 

plantada com cana de açúcar, para uma área de uso industrial. 

 

Eventuais jazidas e empréstimos de material de aterro para elevação do 

greide do terreno não foram considerados dentro da ADA, pois segundo 

informações do empreendedor, todos os materiais pétreos virão de 

jazidas comerciais já licenciadas. 

 

 

5.2.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

A AID é por definição o espaço geográfico onde os impactos diretos do 

empreendimento estarão contidos, pressupondo-se que além desse 

limite, qualquer impacto que venha-se verificar será de características 

indiretas. 

 

No contexto da definição, cria-se um processo iterativo, no qual para 

definição da AID é requerido conhecer previamente os impactos, mas por 

sua vez, estes referidos impactos devem ser novamente conferidos no 

final do processo de AI, para confirmação ou ajuste da AID em função da 

premissa de não se terem efeitos diretos além da AID. 

 

Neste caso então, torna-se importante o fato de se terem UTEs já 

implantadas e em funcionamento na mesma área do empreendimento. 

Os estudos de emissões consultados da UTE Pernambuco IV e 

Pernambuco III (licenciada, mas não implantada) mostram picos de 

imissão (concentração de poluentes ao nível do solo) a distâncias da 

ordem de 1km do ponto de emissão. 

 

Com base nesse pressuposto e na revisão bibliográfica de outros estudos 

de usinas térmicas a gás natural, considerou-se seguro adotar um raio de 

5km irradiado a partir do centro da ADA, como sendo a AID. Este raio, 

contudo, seria válido para as áreas a jusante da direção preferencial do 

vento, mas superestimado para as áreas de montante. 
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Assim, considerando os aspectos de vento, a conformação topográfica 

do terreno no que diz respeito à quebra topográfica na borda do 

tabuleiro e presença de vertentes, a distribuição de comunidades no 

entorno e as manchas remanescentes de vegetação nos referidos 

talvegues, nos lados sudeste e leste, o raio de 5km foi limitado pelo limite 

da ocupação dos assentamentos Pitanga I e II, que aproximadamente 

coincide com a borda do tabuleiro, bem como como o limite da área 

florestada do Rio Bonança. Esta AID considerou-se válida para todos os 

meios ambientais. 

 

 

5.2.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

 

A Área de Influência Indireta (AII) foi definida de forma diferenciada para 

os meios físico/biótico e para o meio socioeconômico da seguinte forma: 

 

 

5.2.3.1 AII PARA OS MEIOS FÍSICO/BIÓTICO 

 

A AII para os meios físico/biótico foi definida com um raio de 10km, 

irradiado a partir do centro da ADA e tendo como parâmetro o quadrante 

de 10.000m x 10.000m gerado pela ferramenta computacional AERMOD, 

com que foi realizada a modelagem matemática de dispersão de 

poluentes. 

 

 

5.2.3.2 AII PARA OS MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Os efeitos da UTE em termos socioeconômicos transcendem os limites 

estaduais, uma vez que a energia gerada será lançada no sistema de 

interconexão elétrica. Contudo, para efeitos de delimitação do escopo do 

estudo, consideraram-se critérios mensuráveis e plenamente verificáveis, 

como a geração de empregos, o aumento da arrecadação municipal, 

espaços territoriais com comunidades próximas. 

 

Embora a AID abranja territórios dos municípios de Igarassu, Abreu e 

Lima e Araçoiaba, considerou-se apenas o município de Igarassu como 

AII do meio socioeconômico, acrescida do distrito de Chã de Cruz 
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pertencente a Abreu e Lima. Todos os impactos ambientais clássicos do 

meio socioeconômico como são os relacionados com impostos, 

dinamização da economia, empregos, etc, estarão prioritariamente 

abrangidos nesta definição. 

 

 

5.3 CONTEXTO AMBIENTAL REGIONAL 

 

O estudo elaborado pela SEPLANDES/FIDEM em 2000 denominado: 

LITORAL PERNAMBUCANO - UM ESTUDO PROPOSITIVO, descreve de 

forma holística e com bastante sensibilidade o contexto ambiental do 

litoral norte do estado, sendo suas premissas totalmente válidas até hoje. 

Deste documento foi extraído o seguinte texto que serve como pano de 

fundo do diagnóstico da UTE Pau Ferro II, apresentado nos itens a seguir. 

 

A Norte, de Goiana a Olinda, é representada por uma linha costeira com 

menor ocorrência de acidentes geográficos, e possui maior reserva 

hídrica subterrânea. O Aquífero Beberibe é um dos maiores do país, fato 

que impõe limites à ocupação em áreas de recarga do mesmo. 

 

É na Norte, igualmente, onde acontece a maior concentração espacial de 

sítios e monumentos históricos do Estado: Olinda – Cidade Patrimônio da 

Humanidade, título concedido pela Unesco, em 1982, após a condição de 

Cidade Monumento Nacional, categoria alcançada em 1980; os núcleos 

históricos de Igarassu, com a mais antiga igreja do Brasil, a dos Santos 

Cosme e Damião, e o Convento de Santo Antônio, terceiro convento 

franciscano do Brasil; de Goiana, uma das mais antigas cidades do Estado; 

de Vila Velha, com a segunda igreja mais antiga do Brasil; de Nova Cruz 

e de Itapissuma, além de sedes engenhos e outros monumentos isolados 

(Mapa 5). 

 

Ainda nesse contexto do patrimônio histórico-cultural, vale mencionar 

alguns fatos de valor histórico: em 1811 foi criado o primeiro jardim 

botânico do Brasil, o Horto d’El Rey, em Olinda, para experimento com 

plantas exóticas; em 1827 foi iniciado o primeiro curso jurídico do país no 

Mosteiro de São Bento, em Olinda, onde também em 1830 foi criada a 

primeira Biblioteca Pública de Pernambuco, pelo Imperador Pedro I, no 

Convento de São Francisco. 
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Com relação ao ambiente natural, a exuberância desse Litoral é revelada 

em mais de 15.000ha de áreas estuarinas (do Canal de Santa Cruz, e dos 

rios Timbó, Paratibe, Jaguaribe, Goiana, Megaó e Itapessoca), o que 

representa a maior área de mangues do Estado; em mais de 1.000 ha de 

reservas ecológicas, inclusive uma Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

– RBMA, título também concedido pela UNESCO; e uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural – RPPN; e nas praias de águas mornas e 

tranquilas, favoráveis ao banho e à prática de esportes náuticos, 

destacando-se, também a presença de enseadas, piscinas naturais, 

bancos de areia e arrecifes, compondo um quadro de recursos 

paisagísticos de valor imensurável. 

 

O Litoral Norte também se destaca pela riqueza de suas manifestações 

culturais, traduzidas em suas festas religiosas, dança e música 

(principalmente o coco, a ciranda e o maracatu), artesanato, 

particularmente de barro, madeira e palha, e gastronomia típica. 

 

Vale registrar, ainda, a existência de várias bases de pesquisa científica, o 

que propicia o desenvolvimento de atividades pedagógicas e científicas, 

como a Estação de Aves Migratórias, o Refúgio Charles Darwin, o Centro 

de Mamíferos Aquáticos e a Estação de Itapirema. 

 

 

5.4 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

 

 

 

 

O diagnóstico de meio físico da UTE Pau Ferro II está condicionado pela 

localização do empreendimento sobre um topo tabular do Grupo 

Barreiras, na porção norte da RMR. Com efeito, o relevo de Igarassu faz 

parte da unidade dos Tabuleiros Costeiros que acompanha o litoral de 

parte do nordeste, com altitude média de 50 a 100 metros. 

 

Compreende platôs de origem sedimentar, que apresentam grau de 

entalhamento variável, ora com vales estreitos e encostas abruptas, ora 

abertos com encostas suaves e fundos com amplas várzeas. 
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Especificamente, a área em estudo está inserida na bacia 

hidrográfica do sistema Botafogo–Arataca, com classificação geral de 

Köeppen do tipo As’ ou Pseudotropical, ou seja, quente e úmido, com 

chuvas de outono e inverno movidas pelos ciclones da Frente Polar 

Atlântica (FPA). 

 

As chuvas estão distribuídas de março a agosto, com temperatura do mês 

mais frio superior a 18ºC. A estação chuvosa ocorre nos meses de março 

a agosto, com valores de precipitação variando entre 140 a 270mm 

mensais. 

 

 

5.4.1 CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

A estação Curado, localizada no bairro do mesmo nome em Recife, 

e operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

(www.cmcd.inpe.br) serve de referência para a Região Metropolitana do 

Recife (RMR) pela sua coleção de dados do período 1961-1990. 

 

A série histórica dessa estação mostra uma precipitação média anual 

da ordem de 1.900mm, com a estação de estiagem concentrada no 

período de setembro a fevereiro, durante o qual a precipitação média 

mensal é de 70mm. A estação chuvosa corresponde ao período de março 

a agosto com uma precipitação média mensal de 250mm. 

 

Os meses mais chuvosos são normalmente os de maio, junho e 

julho, quando a precipitação mensal pode atingir 400-500mm. 

 

Em termos de temperatura do ar, observam-se valores médios 

anuais em torno de 25,4ºC, com variações aproximadas de 27ºC (em 

julho) e 29,1ºC a 30,5ºC (em fevereiro) para a média das temperaturas 

máximas, e 20,7ºC (em agosto) e 21,9º a 22,8ºC (em março) para a média 

das temperaturas mínimas. 

 

A temperatura máxima absoluta não ultrapassa 32,7ºC, enquanto a 

mínima absoluta também não apresenta valores inferiores a 17,1ºC. 

Dados da área para o mesmo período de 1961 a 1990 indicam balanço 

http://www.cmcd.inpe.br/
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hídrico positivo de 1.068,2mm e insolação média anual de 2.463,6h com 

máxima mensal em novembro e mínima em agosto (Secretaria de 

Recursos Hídricos de Pernambuco – SRH-PE, 2002). A umidade do ar 

exibe valores altos, acima de 80% durante todo o ciclo hidrológico. 

 

FIGURA 12 - Precipitação média anual na RMR 

 
FONTE: Construído com dados do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (LAMEPE/ITEP). 
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FIGURA 13 - Comportamento das principais variáveis climatológicas da RMR 

 
FONTE: Construído com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

Em relação ao vento, que constitui uma variável climatológica importante 

na análise posterior de impactos pelo transporte de poluentes para áreas 

à jusante, citam-se a seguir dados dos relatórios do INMET. Segundo dito 

órgão predominam na região os ventos S e SE nos meses de maio a 

setembro, e SE, nos meses de outubro a abril. 

 

Em todo o período, são registrados ventos com velocidade variável entre 

2 e 3m/s, 38 % do tempo, ventos com velocidades entre 3 e 4m/s; e, 

apenas 7 % do tempo, ventos com velocidades acima de 4m/s. No 

período de dez anos, conforme dados, a direção predominante do vento 

de Sudeste (SE) foi de 84 %, variação em média entre 5 e 11% nas direções 

Leste (E) e Sul (S) respectivamente. 

 

Os dados podem ser considerados representativos da área, já que o raio 

de ação da estação é em torno de 150km. O QUADRO 5 apresenta as 

médias de direção e velocidade do vento. 
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QUADRO 5 - Frequências de direção do vento na RMR 

  Velocidade do Vento (m/s) 

Direção 0,5 – 2,1 2,1 – 3,6 3,6 – 5,7 5,7 – 8,8 8,8 – 11,1 11,1 Total % 

 Distribuição de Frequência   

 N 0,39 0,58 2,73 0,92 0,02 0,00 4,64 

 NNE 0,28 0,34 1,13 0,56 0,02 0,01 2,35 

 NE 0,54 0,59 1,02 0,3 0,00 0,00 2,46 

 ENE 1,23 1,31 2 0,35 0,00 0,01 4,91 

 E 1,28 1,83 3,57 0,54 0,00 0,00 7,22 

 ESE 0,87 2,51 6,46 1,27 0,01 0,01 11,13 

 SE 0,71 2,55 9,51 3,37 0,03 0,00 16,16 

 SSE 0,61 1,43 7,68 4,36 0,05 0,00 14,13 

 S 0,66 1,17 3,94 2,13 0,02 0,00 7,92 

 SSW 1,35 1,3 1,03 0,36 0,00 0,02 4,06 

 SW 1,71 1,15 0,5 0,11 0,01 0,00 3,48 

 WSW 1,01 0,56 0,52 0,15 0,01 0,00 2,25 

 W 0,46 0,45 1 0,39 0,01 0,00 2,31 

 WNW 0,44 0,43 1,22 0,25 0,01 0,00 2,34 

 NW 0,49 0,76 1,91 0,37 0,01 0,00 3,55 

 NNW 0,49 0,81 2,93 0,73 0,02 0,00 4,99 

 Subtotal 12,51 17,77 47,14 16,17 0,22 0,07 93,88 

FONTE: Construído com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
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5.4.2 RELEVO E TOPOGRAFIA 

 

Os sete (07) hectares de terreno onde será implantado o 

empreendimento estão localizados na parte alta de um tabuleiro costeiro 

que se estende por uma área de mais de 37km², abrangendo terras do 

município de Igarassu principalmente, mas também do município de 

Abreu e Lima. 

 

Pela extensa dimensão do tabuleiro, fica difícil determinar por simples 

inspeção os padrões de drenagem preferenciais, uma vez que o topo 

tabular limita pelo lado leste com a microbacia do Rio Pitanga, que depois 

adquire o nome de Rio Bonança, e pelo lado oeste com a microbacia do 

Rio Botafogo/Catucá, o qual forma o reservatório do Botafogo, 

integralmente inserido na AID do empreendimento. A FIGURA 14 a seguir 

apresentada e construída com a topografia de 2016 do programa PE3D, 

ilustra a hipsometria da AID do empreendimento, destacando-se o topo 

tabular contornado por vertentes. 

 
FIGURA 14 - Hipsometria da AID do Empreendimento 
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Na FIGURA 15 a seguir mostra-se uma seção transversal da AID do 

empreendimento, lançada com orientação oeste-leste, e onde se observa 

de forma bastante didática o topo tabular com largura à altura da ADA 

de aproximadamente 4km, e limitado nas laterais por vertentes que, ora 

drenam para o sistema Botafogo/Catucá, ora para o sistema 

Tabatinga/Bonança. 

 

 

 

FIGURA 15 - Seção Transversal (SENTIDO W-E) da AID do Empreendimento 

 
 

 

 

A figura sinaliza de forma bastante acertada o caimento preferencial do 

terreno no sentido leste, direcionando os deflúvios para o Rio Pitanga, 

com uma declividade marginal da ordem de 0,25%. Na prática, contudo, 

o escoamento sobre o topo tabular é mínimo, tanto pela baixa 

declividade do terreno, como pelo reticulado dos plantios de cana-de-

açúcar, fazendo com que os processos de infiltração predominem sobre 

os de escoamento, e fazendo também como que no período de inverno 

a trafegabilidade no topo tabular fique bastante comprometida. 

 

Na figura também se observa que a diferença de altura entre o topo 

tabular e o vale dos rios é de quase 80m no eixo da seção. Em sentido 

longitudinal a conformação é similar, existindo uma diferença de altura 

entre a cota da ADA (122m) e a Usina São José ao norte, de 89m. 
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FOTO 1 - Panorâmica em direção oeste do Cluster Termoelétrico implantado, com 

destaque para a conformação semi-plana do topo tabular 

 

 

5.4.3 GEOLOGIA 

 

Em termos Geológicos, verifica-se que a AID se assenta sobre sedimentos 

da Bacia Pernambuco-Paraíba, os quais foram se depositando e 

consolidando sobre rochas do embasamento cristalino, conformando a 

coluna estratigráfica mostrada na FIGURA 16 a seguir. 

 

Esta bacia sedimentar congrega um pacote de rochas sedimentares 

meso-cenozóicas, que ocupam uma faixa de aproximadamente 30 km de 

largura, limitada a sul pelo Lineamento Pernambuco e com estratigrafia 

relativamente simples composta por três grandes unidades, a saber: 

Grupo Paraíba, Formação Barreiras e Depósitos de Cobertura 

Quaternária. 
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FIGURA 16 - Quadro Litoestratigráfico da Bacia PE/PB 

 

FONTE: (a partir de MABESOONE & ALHEIROS, 1988; FEIJÓ, 1994; LIMA FILHO, 1996, 1998). 

 

 

As características lito-faciológicas permitem sua subdivisão em duas 

sequências, uma inferior, denominada de “sequência clástica basal” 

representada pela Formação Beberibe e Formação Itamaracá, e outra, 

chamada “sequência superior”, composta por rochas Carbonáticas 

representada pelas Formações Gramame e Maria Farinha chamada de 

sequência não clástica e a sequência clástica superior da Formação 

Barreiras, constituída de sedimentos areno-argilosos mal consolidados, 

de granulação heterogênea, com frequentes lentes argilosas. 

 

No caso da AID, a maior parte da mesma assenta-se sobre sedimentos 

da Formação Barreiras, associados à morfologia tabular. Em menor escala 

e podendo ser observada no setor norte da AID no entorno da Usina São 

José, verifica-se a geologia cristalina, caracterizada pela conformação de 

sequência de morros separados por vertentes e talvegues. 
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FIGURA 17 - Geologia da AID do Empreendimento 

 
FONTE: Adaptado de Valença Ferreira, 2008. 

 

 

5.4.3.1 EMBASAMENTO CRISTALINO 

 

O embasamento cristalino está representado pelo o complexo Gnáissico-

migmatítico e pelo o Complexo Vertentes, constituídos, de um modo 

geral, por ortognaisses de composição granítica a tonalítica e, em menor 

proporção, monzonítica, monzodiorítica e dioríticos migmatizados, não 

individualizados. 

 

Compreendem o embasamento de vários terrenos tectono-

estratigráficos da Província Borborema no Estado de Pernambuco. 

 

O intemperismo químico é dominante, formando um espesso manto que 

recobrem toda a área de afloramento destas rochas, formando solos que 

se confundem com a Formação Barreiras. São formas que foram 

individualizadas por ação intensa da drenagem, provocando o recuo das 

vertentes e pelo escoamento superficial, devido à ação do clima úmido 

atuante na região. 
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5.4.3.2 FORMAÇÃO BARREIRAS 

 

Está constituído por sedimentos areno-argilosos, pouco consolidados, de 

coloração variegada, com níveis lateritizados e caulínicos, que segundo 

Alheiros et al. (1988), caracterizam três domínios faciológicos distintos: 

um de leques aluviais, outro fluvial entrelaçado e um último flúvio-

lagunar, cobrindo discordantemente tanto as rochas do embasamento 

cristalino, como os sedimentos das bacias costeiras meso-cenozóicas. A 

fácies de leques aluviais, segundo Alheiros et al. (op. cit.), está 

representada na área da Região Metropolitana do Recife, por camadas 

arenosas mal selecionadas, grosseiras a sílticas, por vezes arcoseanas, de 

cores variegadas, intercaladas com camadas argilosas, constituindo a 

porção distal destes leques. 

 

A fácies fluvial entrelaçado (braided) está caracterizada por depósitos de 

granulometria variada, apresentando cascalhos e areias grossas a finas 

geralmente feldspáticas, de coloração creme avermelhada, com 

intercalações de material síltico-argiloso. Apresenta estratificações 

cruzadas acanaladas de médio a grande porte, com “sets” 

granodecrescentes. A fácies flúvio-lagunar está representada por areias 

quartzo-felospáticas creme, de granulometria fina a média, intercaladas 

com filmes de argilas cinza-esverdeadas e matéria orgânica, formando 

um arranjo rítmico bastante característico. A estrutura sedimentar 

primária mais marcante desta unidade faciológica é a estratificação 

plano-paralela, embora algumas vezes se observe a presença de cruzadas 

de baixo ângulo, de forma subordinada. Nessas areias também são 

frequentes as intercalações com camadas de argilitos e de níveis argilo-

carbonosos preto-acastanhados. 

 

 

5.4.4 GEOMORFOLOGIA 

 

As unidades morfológicas do extremo noroeste da Região Metropolitana 

do Recife, estão agrupadas de acordo com a metodologia adotada para 

a elaboração do mapa geomorfológico da Região Metropolitana do 

Recife, escala 1:100.000. 
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De uma forma geral, o desenho morfológico da RMR é fruto de processos 

de degradação ou dissecação, e de agradação ou acumulação. Ambos os 

dois governados pelas condições de drenagem. O modelado de 

degradação ou dissecação está sub-dividido em três unidades 

morfológicas, quais sejam: Tabuleiros, Vertentes e Morros 

individualizados no cristalino. 

 

Conforme se mostra na FIGURA 18, na AID podem ser observadas as três 

tipologias principais de modelado, com predominância do modelado 

tabular. Ainda pode-se incluir uma quarta tipologia dentro da AID, 

notadamente correspondente à planície aluvial do Rio Catucá. As 

Planícies Aluvionares - cobertas pelos depósitos aluvionares - 

apresentam as menores cotas altimétricas e por sua conformação 

achatada contrastam com o relevo tabular. 

 
FIGURA 18 - Unidades Geomorfológicas dentro da AID do empreendimento 

 
FONTE: Adaptado de CPRM, 2003. 
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5.4.4.1 TABULEIROS COSTEIROS 

 

Devido ao processo erosivo, ravinas e vales profundos foram formados, 

expondo o Grupo Barreiras no sopé dessas escarpas.  A paisagem 

formada pelos vales profundos e as partes altas e planas deu origem ao 

termo regionalizado de "Relevo de Tabuleiro", ou “Tabuleiros Costeiros” 

o qual é dividido em Tabuleiro pouco dissecado, no topo plano e 

Tabuleiro dissecado, nas partes erodidas, geralmente em vales 

profundos, com declividade acentuada. 

 

Os Tabuleiros Costeiros se constituem a principal unidade morfológica da 

área e onde será construído o empreendimento. Os tabuleiros foram 

delimitados com base nas superfícies planas ou quase planas dos 

interflúvios que ocorrem na maior parte. Acham-se limitados pela 

unidade denominada de Vertentes, que está localizada entre os 

tabuleiros e as planícies aluviais. 

 

Geologicamente, essa unidade representa, principalmente, o Grupo 

Barreiras e encontra-se bastante dissecada. Apresentam regolito com 

espessura variando de 2m a 6m onde estão desenvolvidos solos 

argissolos (podzólicos) com boa drenagem. 

 

 

5.4.4.2 VERTENTES 

 

O estudo das vertentes ou encostas tem uma grande importância para a 

compreensão do desenvolvimento das paisagens, por se tratar de uma 

unidade do relevo onde ocorrem vários processos, principalmente de 

ordem erosiva, que vão refletir, de certa forma, na configuração da 

ocupação humana no espaço. 

 

As encostas retratam uma evolução influenciada principalmente pela 

ação climática. A litologia constitutiva é dos sedimentos do Grupo 

Barreiras, que recobrem a maior parte da área. 

 

Essa unidade vai da quebra de relevo dos tabuleiros até os limites com as 

planícies fluviais e a unidade morros. Os declives suavizados predominam 
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nas áreas que estão voltadas para as planícies aluviais dos principais 

cursos d`água da área, onde os vales são abertos e de fundo chato. 

 

5.4.4.3 MORROS 

 

Essa unidade representa as colinas individualizadas de topos mais 

arredondados e declives suaves em forma de meia-laranja, feições típicas 

de relevo cristalino, correspondem geologicamente ao embasamento, 

que apresentam processos de intemperismo químico predominantes. São 

formas que foram individualizadas por ação intensa da drenagem, 

provocando o recuo das vertentes e pelo escoamento superficial, devido 

à ação do clima úmido atuante na região. 

 

As colinas individualizadas são, provavelmente, resquícios de antigas 

áreas tabulares que foram retrabalhadas até a exposição do 

embasamento, por influência das últimas transgressões, que avançaram 

a linha de costa e provocaram um afogamento dos vales. 

 

Os solos predominantes na área são do tipo Argissolos nos topos das 

colinas e Latossolos nas encostas, onde os processos de coluvionamento 

são bastante atuantes, formando rampas de colúvio com extensões que 

variam em dezenas de metros. 

 

 
FOTO 2 - Panorâmica típico da unidade de morros do Modelado Cristalino 

FONTE: Acervo de fotos HID Planejamento Ambiental Ltda. 
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5.4.5 GEOTECNIA 

 

As informações geotécnicas consultadas provêm da etapa de 

implantação das UTEs existentes no terreno contíguo (Pau Ferro I e 

Termomanaus). Na época, o empreendedor EPESA realizou uma 

campanha de sondagens SPT para definição da fundação das estruturas, 

prospectando o terreno até profundidades da ordem de 13m. 

 

O perfil geotécnico revelou-se bastante homogêneo como era de se 

esperar, contudo, com base na proporção entre materiais finos e areias 

foram diferenciados dois horizontes de solo, assim: um primeiro que se 

estende até profundidades em torno de 7m, descrito como uma argila 

siltosa arenosa e cuja resistência aumenta com a profundidade até atingir 

valores de SPT em torno de 20 golpes. 

 

Seguidamente o conteúdo de areia aumenta no solo, podendo ser 

diferenciado um segundo estrato descrito nas sondagens como uma 

areia fina silto argilosa com alguns pedregulhos e concreções lateríticas. 

Neste horizonte a resistência à penetração aumenta linearmente com a 

profundidade, exibindo valores de SPT de 40 golpes aos 13m de 

profundidade onde a sondagem foi interrompida. 

 

Em nenhuma das sondagens realizadas foi identificado o lençol freático, 

o que é condizente com as informações coletadas nas comunidades mais 

próximas, que citaram a profundidade mínima de 30m, como sendo a dos 

poços artesianos no setor. 

 

 

5.4.6 SOLOS 

 

O solo presente na região é o Argissolo, de acordo com a atual 

classificação de solos da EMBRAPA, anteriormente classificado como 

Podzólico amarelo latossólico, textura média. São solos moderadamente 

drenados, muito porosos, variando sua textura de média a argilosa, são 

desenvolvidos de sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras. 
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Estes solos cujo horizonte A, em sua parte mais superficial, é de textura 

areia franca, geralmente apresentam um grau de estrutura que não se 

desenvolve com a profundidade, permanecendo de modo geral, com 

estrutura fraca pequena granular e/ou fraca pequena com blocos 

subangulares (ambas com aspecto maciço) quase sempre até o horizonte 

B. Este horizonte B normalmente apresenta estrutura mosqueada 

formada por nódulos endurecidos e de cor avermelhada apresenta quase 

sempre linhas descontínuas de concreções de ferro de cor também 

avermelhada. 

 

São solos de baixa fertilidade natural ocasionada principalmente pela boa 

lixiviação que carreia os cátions trocáveis do solo (cálcio, magnésio, 

potássio, etc), agravada ainda por deficiências locais de alguns nutrientes 

e que apresenta, em grande parte dos perfis, um ligeiro endurecimento a 

uma profundidade média de 40cm que pode, durante a época seca, 

restringir o desenvolvimento de raízes. Apesar de possuírem estas 

características são profundos e apresentam condições propícias à 

mecanização, devido a topografia em que ocorrem. 

 

O uso agrícola racional destes solos requer correção de acidez e 

fertilização, muitas vezes necessitam também de micronutrientes. 

 

 

5.4.7 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

 

5.4.7.1 BACIA HIDROGRÁFICA 

 

No contexto do Estado de Pernambuco, a AID do Empreendimento está 

inserida no Grupo de pequenos rios litorâneos 1 (GL1), na Unidade de 

Planejamento Hídrico 14 (UP14). Os principais rios existentes no entorno 

do Empreendimento apresentam regime de escoamento perene e o 

padrão de drenagem é o dendrítico. 

 

Dentro do GL1, a AID encontra-se confinada entre dois importantes 

sistemas hidrográficos: o sistema Botafogo-Arataca, ao norte e oeste, e o 
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Canal Santa Cruz, a leste através de um dos seus afluentes, notadamente 

o Rio Pitanga. 

 

O Canal Santa Cruz, localizado entre a Ilha de Itamaracá e o continente, 

liga-se ao oceano nas extremidades norte (Barra de Catuama) e sul (Barra 

Sul ou de Orange), constituindo um braço de mar com extensão 

aproximada de 22km. Limita-se, ao norte, com a bacia do rio Itapessoca; 

ao sul, com a bacia do rio Igarassu; a oeste, com a bacia dos rios 

Botafogo-Arataca. 

 

O sistema hídrico Botafogo-Arataca ocupa uma área total de 

aproximadamente 1.162,24km2, sendo constituída por 7 pequenas bacias 

da Zona da Mata Norte e rios situados na Região Metropolitana do Recife 

e que se dispõem de forma paralela e correm no sentido oeste-leste 

desaguando no Canal de Santa Cruz ou diretamente no Oceano Atlântico. 

A bacia do rio Botafogo ocupa a maior extensão, além de ser a de maior 

importância para o abastecimento d’água da Região Metropolitana do 

Recife. 

 

É importante registrar que a ADA do empreendimento se insere dentro 

da microbacia do Rio Pitanga, conforme pode ser apreciado na FIGURA 

17 (geologia) anteriormente apresentado. 

 

5.4.7.2 REDE HÍDRICA NA AID 

 

Na AID do empreendimento ficaram inseridas parcialmente três 

microbacias hidrográficas, assim: 

 

Rio Pitanga 

Ao leste da AID, nasce nas imediações da PE-27 em Chã de Cruz, e 

discorre 18km em direção oeste-leste em um vale bastante encaixado e 

protegido por vegetação nativa. Quando atinge cotas mais baixas, junta-

se ao Rio Utinga e ao Rio Conga, desaguando conjuntamente no Canal 

de Santa Cruz, após travessia das áreas urbanas de Itapissuma. 

Rio Catucá 

Ao oeste da AID, drena uma bacia de 88km², estando barrado pela 

COMPESA para conformação do açude Botafogo. Dito açude apresenta 

uma capacidade de acumulação da ordem de 28m³. 
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Riacho da Mata da USJ 

Ao norte da AID e a uma distância de aproximadamente 3km da ADA, 

verifica-se um conjunto de nascentes inseridas dentro da UC RVS Mata 

da Usina São José, as quais conformam um pequeno riacho que se 

desenvolve em sentido sul – norte, sendo barrado pela Usina São José 

antes do cruzamento com a PE-041. Este barramento a fio d’água 

conforma um açude que supre parcialmente as necessidades industriais 

da Usina São José. 

 

 

 
FOTO 3 - Barramento do açude da mata da Usina São José 

 

 

5.4.8 HIDROGEOLOGIA 

 

Na AII do empreendimento ocorrem dois aquíferos: Beberibe e Barreiras, sendo 

o primeiro, notadamente mais importante no que diz respeito à disponibilidade 

hídrica e potencial de abastecimento. Locais como Itamaracá, Ponta de Pedras, 

vários conjuntos habitacionais nos municípios de Paulista, Abreu e Lima e 

Olinda são abastecidos integralmente pelo aquífero Beberibe, sem contar as 

várias indústrias e engarrafamentos de água mineral e cerveja que utilizam suas 

águas. Apenas nas imediações da AII, verificam-se as fábricas da Petrópolis, 
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Ambev e Heineken, abastecendo seu processo industrial com água do aquífero 

Beberibe. 

 

O aquífero Barreiras é mais superficial e configura também uma importante 

fonte de abastecimento de água da região de Aldeia, e nos setores onde se 

desenvolve nos interstícios dos sedimentos da formação homônima, a exemplo 

da AID e ADA do empreendimento. 

 

O Aquífero Barreiras é formado por sedimentos areno-argilosos, não 

consolidados, com intercalações argilosas e níveis arenosos grosseiros. Por 

vezes sotoposto ou em contato lateral com os depósitos de cobertura recente. 

Pode ocorrer, ora recobrindo as rochas do embasamento cristalino, ora 

recobrindo o aquífero Beberibe ou a formação Gramame. É um aquífero livre, 

podendo localmente apresentar-se semiconfinado em função da ocorrência de 

fácies mais argilosas intercaladas às fácies mais arenosas da formação 

(OLIVEIRA, 2003). 

 

A potenciometria está condicionada pela superfície topográfica da região onde 

o mesmo ocorre. Em função da heterogeneidade faciológica destes 

sedimentos, a sua porosidade e condutividade são também variáveis, entre boa 

a regular. 

 

A condutividade hidráulica média do aquífero é de 1,54x10-6 m/s. A 

transmissividade varia de 4,05 x 10-3 m2/s a 3,61 x 10-4 m2/s. (OLIVEIRA, 

op.cit.). A produtividade média dos poços é de 4 a 5m3/h, podendo atingir 

até 16m3/h. (OLIVEIRA, op.cit.). 

 

A recarga é a partir da precipitação pluviométrica, ou por infiltração a 

partir dos Depósitos de Cobertura. Nos locais onde o Barreiras encontra-

se sobreposto aos sedimentos da Formação Beberibe, e principalmente 

em áreas onde predominam os sedimentos arenosos, suas águas 

recarregam o aquífero sotoposto. (OLIVEIRA, op.cit.). 

 

Dentro da AID o aquífero Barreiras é explorado pelas comunidades locais 

através de poços tipo amazonas, com profundidades inferiores a 50m 

conforme foi apurado. Contudo, os moradores do Assentamento Pitanga 

II afirmaram que o abastecimento da comunidade é realizado através de 

um poço comunitário localizado sobre a estrada da Pitanga. 

 



 

RAS - 82 de 196 

 
FOTO 4 - Poço tipo Amazonas no assentamento Pitanga II. A moradora afirmou que 

o poço possui 44m de profundidade, mas estava seco. 

 

5.4.9 RUÍDO NA AID 

 

A emissão de ruído em empreendimentos que utilizam nos seus 

processos motores e turbinas de grande porte, é um dos aspectos 

principais a serem abordados nos diagnósticos das áreas que 

potencialmente poderão ser afetadas por esta elevação no nível de ruído. 

 

Numa condição normal, dentro da AID o nível de ruído situa-se na faixa 

entre 40 a 50dB conforme as informações constantes no RAS da UTE 

Pernambuco III e conforme as medições realizadas no EIA/RIMA do Arco 

Viário, no trecho inserido dentro da AID ora estudada. Pontualmente este 

nível de ruído pode-se elevar por conta da travessia de caminhões nas 

estradas, principalmente nos meses de corte da cana-de-açúcar ou por 

conta da mecanização da colheita nas áreas planas do topo tabular. 

 

Contudo, o fato mais relevante diz respeito ao funcionamento das UTES 

pertencentes ao cluster termoelétrico. Em todas as entrevistas realizadas, 

os moradores afirmaram que no passado o ruído proveniente das 

termoelétricas era bastante intenso, chegando-se a perceber em locais 

afastados como Abreu e Lima. Moradores do assentamento Pitanga 

informaram que o ruído vinha acompanhado inclusive de vibração nas 

residências. 
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Os moradores afirmaram também que algumas obras de correção foram 

realizadas nas termoelétricas, e que a partir daí, e desde há mais ou 

menos dois anos, o ruído cessou e a presença do cluster passa 

desapercebida pela comunidade. 

 

Registra-se que ao momento das visitas de campo as térmicas estavam 

desligadas, não tendo sido possível a aferição do nível de ruído na 

condição operacional atual. 

 

5.4.10 QUALIDADE DO AR 

 

No que diz respeito a diagnóstico ambiental de meio físico, o tema da 

qualidade do ar sempre é de difícil abordagem, tanto pela dificuldade e 

custo de se monitorar de forma contínua uma bacia aérea, como pela 

necessidade de se ter um grande volume de dados para permitir chegar 

a conclusões confiáveis. 

 

Na RMR existe uma grande carência, ou melhor, inexistência de dados de 

qualidade do ar o que impede fazer qualquer tipo de abordagem nesse 

sentido. A AID do empreendimento não é uma exceção, e apesar de ter 

três termoelétricas e uma usina de cana-de-açúcar de grande porte 

licenciadas, se desconhece a existência de uma rede de monitoramento 

da qualidade do ar na região. 

 

Alguns resultados pontuais de qualidade do ar podem ser conferidos em 

processos de licenciamento de empreendimentos industriais, a exemplo 

da fábrica da ITAPIVAVA em Itapissuma e a fábrica da FCA em Goiana. 

Estas campanhas tiveram duração de 24 ou 48h e aferiram basicamente 

as concentrações de Dióxido de Nitrogênio NO2, Monóxido de 

Nitrogênio NO, Dióxido de Enxofre SO2, Monóxido de Carbono CO, 

Dióxido de Carbono CO2, PT10, PTS. 

 

Os pontos de medição sempre estiveram localizados nas proximidades 

da BR-101, a montante da direção do vento, uma vez que ambas fábricas 

se localizam na margem leste da referida BR. Os resultados igualmente 

são similares e mostram uma condição muito boa de qualidade do ar, 

com todas as concentrações determinadas bem abaixo dos padrões 

primários estipulados pela CONAMA 03/90 (revogada), sendo as 
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partículas totais em suspensão (PTS) as que mais se aproximaram do 

referido padrão, mas, mesmo assim muito distantes do mesmo. 

 

São justamente os parâmetros PTS e PM10 os que causam maiores 

incômodos dentro da AID do empreendimento, tanto pela resuspensão 

de material particulado pelo tráfego de caminhões no período de 

estiagem, como pelas queimadas de cana-de-açúcar realizadas pela USJ. 

Possivelmente os valores de PTS e PM10 devam-se elevar em alguns 

horários até ficarem próximos ou inclusive superarem o padrão primário 

da revogada CONAMA 03/90. Estas queimadas conforme já mencionado, 

deverão diminuir dentro da AID por conta da mecanização do processo 

de corte. 

 

Sobre as concentrações de outros poluentes em decorrência da operação 

das térmicas existentes, não pode ser levantada nenhuma ponderação, 

tendo em vista que não se dispõe dos dados de monitoramento. Apenas 

registra-se que os resultados da modelagem que constam no RAS da UTE 

Pernambuco III, mostravam concentrações máximas de imissões ao nível 

de solo a distâncias na ordem de 1km, ou seja, em áreas de canavial sem 

presença de receptores discretos. 

 

5.4.11 PASSIVO AMBIENTAL 

 

Dentro da AID do empreendimento não foram identificados passivos 

ambientais recentes, no comparativo com o cenário que se tinha em 2010 

quando do licenciamento da UTE Pernambuco III. 

 

O único ponto de atenção foi identificado fora da AID, nas proximidades 

da esquina leste da mesma, no Assentamento Pitanga I. Nas imagens de 

satélite do Google Earth, observa-se que uma área do Rio Pitanga que 

teve sua vegetação nativa suprimida no passado, mas que se encontrava 

em processo de regeneração, passou a ser utilizada como empréstimo de 

material de aterro. 

 

Não foi apurado pela equipe técnica do RAS a regularidade desta 

operação, apenas cita-se neste item de passivo, como ponto de atenção. 
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5.5 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

 

 

 

 

Este capítulo tem como finalidade caracterizar a flora e fauna existentes 

nas Áreas de Influência do empreendimento a ser implantado nas terras 

da Usina São José, denominado de Usina Termoelétrica Pau Ferro II. 

 

Para isso, a metodologia utilizada foi constituída por duas etapas: uma 

etapa consistiu no levantamento de dados secundários, através da 

consulta bibliográfica em literaturas especializadas, documentos oficiais, 

artigos científicos, monografias, dissertações e teses, buscando obter o 

máximo de referências sobre a ocorrência de espécies da fauna e flora e 

paisagens da vegetação nas áreas de interesse. 

 

A outra etapa foi constituída por visitas de campo em outubro de 2019, 

visando percorrer a maior extensão da área do empreendimento para 

coleta de dados que subsidiaram o levantamento florístico e a 

caracterização das tipologias vegetacionais e do estado de conservação 

dos remanescentes florestais. 

 

Para tanto, foram utilizados equipamento com receptores de GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) no Sistema de Projeção UTM 

referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000, mapa 

cartográfico da área de estudo, câmera fotográfica digital e caderneta de 

campo. 

 

5.5.1 FLORA 

 

 

5.5.1.1 CONTEXTO VEGETACIONAL REGIONAL 

 

A cobertura vegetal do Litoral Norte de Pernambuco, em sua composição 

original, corresponde à Floresta Atlântica, cuja vegetação exuberante e 

diversidade biológica têm sido, desde os tempos coloniais, destruídas 
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pela cultura da cana-de-açúcar e do coco. Nos dias atuais, essa destruição 

vem sendo efetuada pela implantação de loteamentos para granjas e 

chácaras de recreio e pela extração de madeira e lenha para consumo nas 

áreas urbanas e rurais. 

 

O saldo dessa devastação está representado por alguns remanescentes 

de mata que, em geral, recobrem encostas de tabuleiros e morros com 

alta declividade e, em menor proporção, colinas e modelados suaves da 

porção oriental da área, onde a ocupação urbana e o parcelamento da 

terra para granjas e chácaras motivaram a destruição quase total das 

matas, ali, existentes. 

 

Os remanescentes de mata mais extensos do Litoral Norte localizam-se a 

oeste da BR-101 e dos núcleos urbanos que margeiam essa rodovia. 

Concentram-se nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, 

Paulista e sudeste de Itaquitinga, ao passo que constituem ocorrências 

esparsas, no restante da área. 

 

No município de Goiana, os remanescentes são escassos e estão 

localizados no vale do rio Tracunhaém, a oeste da BR-101 (matas da Usina 

Santa Tereza), ao norte da vila de Tejucopapo (mata de Megaó) e, no 

entorno da BR- 101, entre o rio Capibaribe Mirim e a divisa de 

Pernambuco com a Paraíba. Alguns fragmentos de mata ocorrem 

também na porção centro-oriental do município (entre o povoado de São 

Lourenço e a vila de Ponta de Pedras) e entre a BR-101 e o rio Itapessoca. 

 

Em relação ao estado de conservação dos remanescentes da Mata 

Atlântica do Litoral Norte de Pernambuco, segundo a CPRH (2003) foram 

consideradas em bom estado de conservação as matas do Amparo e 

Santa Cruz (Itamaracá), da Usina Santa Tereza (Goiana), da Usina São José, 

do Refúgio Ecológico Charles Darwin, do Engenho Cumbé de Baixo e do 

Parque Petribom (Igarassu). 

 

Em estado crítico de conservação foram consideradas as matas Lanço dos 

Cações (Itamaracá), Ronca (Paulista), ambas bastante ameaçadas pela 

expansão urbana; a mata de São Bento (Abreu e Lima) e matas localizadas 

no vale do rio Bonança, entre os assentamentos Pitanga I e II, ameaçadas 

pela expansão das áreas de policultura; as matas localizadas no vale do 
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riacho Mumbeca (Paulista) e no vale do rio Barro Branco, sobretudo ao 

norte e a oeste da vila Caetés I (Abreu e Lima), essas últimas ameaçadas 

pela expansão dos loteamentos de granjas e chácaras e pela ocupação 

urbana espontânea (invasões), respectivamente. 

 

As matas de Megaó e do Engenho Massaranduba (Goiana), de Jaguaribe, 

do Engenho Macaxeira, do Engenho São João e do Engenho Amparo 

(Itamaracá), de Jaguarana, do Janga e de Caetés (Paulista) bem como da 

Condelaria (Araçoiaba), foram classificadas em estado regular de 

conservação, devido à ocorrência, no interior ou na borda dessas matas, 

de trechos degradados em consequência de retirada excessiva de 

madeira e de disposição de lixo. 

 

 

5.5.1.2 VEGETAÇÃO NA AII DO EMPREENDIMENTO 

 

As formações vegetais existentes na Área de Influência Indireta, 

estabelecida para o empreendimento UTE Pau Ferro II, são típicas de 

Floresta Ombrófila Densa (TABARELLI et al., 2006), caracterizada, 

principalmente, por vegetação mais aberta e estrato arbustivo pouco 

denso. 

 

Com o avanço da industrialização e da fronteira agrícola desde os tempos 

da colonização, a vegetação nativa foi sendo dizimada progressivamente, 

tendo como principal responsável por esta devastação à introdução da 

indústria agro canavieira, associada à exploração de madeira para fins 

diversos. Esta cobertura vegetal original encontra-se hoje representada 

por poucos remanescentes na maioria dos casos como formações 

secundárias. 

 

Este contexto que diz respeito à interação entre a cultura da cana-de-

açúcar e a fronteira agrícola, fica bastante claro quando se analisa a 

situação da Usina São José, em cujas terras será implantado o 

empreendimento UTE Pau Ferro II. 

 

Com efeito, em 2007 foi realizado um intensivo trabalho de diagnóstico 

de cobertura vegetal nos 26 engenhos componentes das terras da Usina 
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São José, pelo Eng. Agrônomo Sergio Tavares e o zoólogo Dr. Roberto 

Siqueira. 

 

Como dados importantes deste estudo, estava a confirmação de 

existência de entorno de 7.600 hectares de vegetação classificada como 

mata e capoeira, quantitativo este muito relevante quando se considera 

que a extensão total da usina São José é de 26.396 hectares, ou seja, os 

remanescentes vegetais representavam na época 28,79% da extensão 

total da usina. 

 

Os levantamentos revelavam também informações relacionadas com a 

distribuição espacial e tamanho destes fragmentos, tendo-se identificado 

em torno de 106 em total, com apenas 16% deles comportando áreas de 

mais de 100ha, alguns com até 300ha, na sua maior parte com forma 

irregular e situada em terrenos de encosta e vales estreitos (TRINDADE et 

al, 2007). 

 

O objetivo do levantamento de 2007 realizado pela USJ era o cadastro da 

vegetação existente para fins de adequação à legislação, gestão e 

preservação. Isto quer dizer, que passados 12 anos desde este 

levantamento, a situação em 2019 deve ser melhor que a que se tinha no 

passado, pelo menos no tocante a qualidade destes fragmentos. 

 

Entre os remanescentes florestais existentes na AII, merece destaque uma 

área contínua de mais de 8.000 ha, considerada o maior fragmento de 

Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco e do Estado de Pernambuco. 

Segundo Dantas & Leão (2008) esse fragmento florestal tem mais de 90% 

de sua área no município de Abreu e Lima, sendo sua maior extensão 

(7.324 ha) inserida dentro da área de domínio do Exército Brasileiro onde 

está instalado o Centro Integrado Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC) 

(FOTO 5). 

 

Essa área apresenta uma boa regeneração natural da vegetação com o 

passar das décadas devido ao fato de estar protegida pelas forças 

militares que fiscalizam as atividades que ocorrem dentro da mata. 
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FOTO 5 - Remanescente Florestal no açude do Centro de Instrução Marechal Newton 

Cavalcanti (CIMNC) na AII do empreendimento. FONTE: Acervo de Aluisio Ribeiro 

(2016). 

 

 

FOTO 6 - Aspecto da vegetação no Remanescente Florestal do Centro de 

Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), na AII do empreendimento. 
FONTE: Acervo de Aluisio Ribeiro (2016). 
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FIGURA 11 - Vegetação na AII do Empreendimento (Raio 10km) 
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5.5.1.3 VEGETAÇÃO NA AID DO EMPREENDIMENTO 

 

A vegetação existente na Área de Influência Direta (AID) é 

constituída predominantemente pela cultura de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum) principal matéria prima da Usina São José, 

conforme evidenciado nas (FOTO 7). 

 

 

 
FOTO 7. Vegetação predominante na AID do empreendimento constituída por cultura 

de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum). FONTE: Aluisio Ribeiro (outubro de 2019). 

 

 

A Usina São José, localizada sob as coordenadas 7º 40' 21,25 "- 7º 55 

'50,92" S e 34º 54' 14,25 "- 35º 05 '21,08" W possui uma área aproximada 

de 280 km² (TRINDADE et al., 2008). No que diz respeito à vegetação 

nativa existente na área da USJ, esta é classificada como Floresta Sazonal 

Semidecidual de várzea, de acordo com VELLOSO et al. (1991) e inclui 

cerca de 110 fragmentos florestais (TRINDADE et al., 2008), entre eles 

estão os remanescentes existentes na Mata da Usina São José (FOTO 8) e 

no entorno da Barragem de Botafogo (FOTO 9). 
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FOTO 8. Remanescente Florestal da Mata da Usina São José, na AID do 

empreendimento. FONTE: Aluisio Ribeiro (outubro de 2019). 

 

 

 
FOTO 9. Remanescentes florestais no entorno da Barragem de Botafogo, AII do 

empreendimento. FONTE: forum-de-aldeia.blogspot.com. 

 

Na AID, grande parte das informações florísticas disponíveis dizem 

respeito a diversos estudos realizados no Refúgio de Vida Silvestre Mata 

da Usina São José que é um remanescente de Floresta Atlântica (323,3ha) 

que se mantém em bom estado de conservação (FOTO 10). 
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FOTO 10. Diversidade de espécies florestais na Mata da Usina São José, na AID do 

empreendimento. FONTE: Aluisio Ribeiro (outubro de 2019). 

 

Essa área é reconhecida por Lei como sendo uma Unidade de 

Conservação definida como Reserva Ecológica pela Lei Estadual n. 9989, 

de 1987, que reconhece como Reservas Ecológicas as matas de 

preservação permanente da RMR e dispõe sobre os procedimentos 

básicos relativos à sua preservação. Este fragmento também foi 

enquadrado na lei por ser elemento protetor do relevo e do solo, e do 

sistema hidrográfico da bacia do Rio Botafogo, chamado de Área de 

Proteção dos Mananciais. 

 

De acordo com estudo realizados nos anos de 2001 e 2011 o inventário 

florístico de Angiospermas existentes nos fragmentos florestais da Usina 

São José (USJ), resultou em uma riqueza de 826 espécies distribuídas em 

112 famílias. Entre elas, estão Euterpe edulis Mart. (Arecaeae), Cattleya 

granulosa Lindl. e Zygostates bradei (Schltr.) Garay (Orchidaceae) que são 

consideradas como espécies ameaçadas de extinção. 

 

No que diz respeito à flora arbórea da Mata da Usina São José, segundo 

estudo realizado por Pinto et al. (2018) em um dos fragmento de floresta 

secundária, com área aproximada de 20ha, com 5 anos de regeneração 

em sucessão ao cultivo de cana-de-açúcar por 30 anos, foram levantadas 

32 espécies e 21 famílias. 
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As espécies mais frequentes encontradas neste estudo foram Murici 

(Byrsonima sericea), Embaúba (Cecropia pachystachya), Sucupira 

(Bowdichia virgilioides), Cupiúba (Tapirira guianensis), Guabiraba( 

Campomanesia dichotoma), Sambaquim (Schefflera morototoni), 

Embira-vermelha (Xylopia frutescens) e Oitizeiro (Licania tomentosa) 

(PINTO et al. , 2018). 

 

Ainda segundo Pinto et al. (2018) a altura dos indivíduos registrados na 

área de estudo variou de 2 a 15m, com a altura média de 5,5m. As 

espécies encontradas no estrato inferior foram Aegiphila sp., Swartzia 

pickelii e Talisia esculenta. Aproximadamente, 50% dos indivíduos 

amostrados encontraram-se no estrato inferior. 

 

No estrato médio, a maior representatividade deu-se pelos indivíduos 

Cecropia pachystachya, Byrsonima sericea e Schefflera morototoni. Entre 

as espécies que se concentraram no estrato superior, destacou-se a 

Bowdichia virgilioides com 15m. 

 

Outras espécies vegetais estão presentes nos remanescentes florestados 

da USJ, tais como: Amora-da-mata (Helicostylis tomentosa), Banana-de-

papagaio (Himatanthus phagedaenicus), Caboatã-de-quina (Cupania 

racemosa), Amescla (Protium heptaphyllum), ingá (Inga edulis), louro 

(Ocotea indecora), Jaguarana (Macrosamanea pedicellaris), Favinha 

(Stryphnodendron pulcherrimum), Caboatã-de-leite (Thyrsodium 

spruceanum), e Praíba (Simarouba amara). 

 

Segundo GOMES et al (2009), na borda de alguns fragmentos florestados 

da USJ, as famílias com maior riqueza de espécies foram Myrtaceae e 

Melastomataceae e a espécie de maior densidade foi Sapotinha (Pouteria 

gardneri), seguida por Embiriba (Eschweilera ovata) e Pedra-ume (Myrcia 

guianensis). 

 

Já no interior dos fragmentos, a maior riqueza de espécies ocorreu nas 

famílias Myrtaceae, Rubiaceae e Mimosaceae com maior densidade das 

espécies Pedra-ume (Myrcia guianensis), Embiriba (Eschweilera ovata) e 

Caboatã (Cupania oblongifolia). A lista com as espécies arbóreas nativas 

da Mata Atlântica encontradas na área de influência do empreendimento 

está apresentada abaixo (QUADRO 6). 
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QUADRO 6 - Lista de espécies de flora de ocorrência nas Áreas de Influência do 

Empreendimento 

Nome Vulgar Classificação Botânica 

Amescla-de-cheiro Protium heptaphyllum (Aubl.) March. 

Amora-da-mata Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 

Banana-de-papagaio Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woods 

Bordão de velho Samanea saman (Jacq.) Merr. 

Caboatã Cupania oblongifolia Mart. 

Caboatã-de-leite Thyrsodium schomburgkianum Benth. 

Caboatã-de-quina Cupania racemosa (Vell.) Radlk 

Caboatã-de-rêgo Cupania revoluta Radlk. 

Cocão amarelo Pogonophora schomburgkiana Miers. 

Cupiuba branca Tapirira guianensis Aubl. 

Embaúba Cecropia adenopus Mart. 

Favinha Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. 

Gararoba Aspidosperma limae Woods. 

Gargauba Christiana africana DC. 

Jenipapo Genipa americana L. 

Imbauba Cecropia adenopus Mart. 

Imbira vermelha Xylopia frutescens Aubl. 

Imbiriba Eschweillera luschnathii Miers. vel aff. 

Ingá Inga edulis Mart. 

Jacarandá-branco Swartzia pickelii Killip ex Ducke 

Jaguarana Macrosamanea pedicellaris (Dc.) Kleinh 

Japaranduba Japarandiba augusta (Linn.) Ktze. 

Lacre Vismia guianensis Pers. vel aff. 

Louro Ocotea indecora (Shott) Mez canela 

Macaíba Acrocomia intumescens Drude 

Murici da mata Byrsonima sericea DC. 

Oiti trubá Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni 

Oiti-da-praia Licania tomentosa (Benth.) Fritsch), 

Pau-de-jangada Apeiba tibourbou Aubl. 

Pedra-ume Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

Pitomba Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. 

Praíba Swingera amara (Aubl.) Willd. 

Quiri Brosimum discolor A.DC. 

Sambaquim Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne & Planch. 

Sucupira-mirim Bowdichia virgilioides Kunth. 

Visgueiro Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 
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5.5.1.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Na AII do empreendimento UTE Pau Ferro II estão inseridas 02 unidades 

de conservação: a APA Aldeia-Beberibe, de Uso Sustentável, e o Refúgio 

de Vida Silvestre Mata da Usina São José, de Proteção Integral (Quadro 

7). Destinadas à proteção dos fragmentos de Mata Atlântica, essas áreas 

protegidas representam uma importante estratégia de conservação dos 

frágeis e produtivos ecossistemas encontrados nesta região, 

promovendo a proteção da fauna, flora e dos mananciais. 

 

 
QUADRO 7 - LISTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO UTE PAU FERRO II. 

NOME DA 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO ECOSSISTEMA 
ÁREA 

(ha) 

 USO SUSTENTÁVEL 

APA Aldeia- 

Beberibe 

 Camaragibe, 

Recife, Paulista, 

Abreu e Lima, 

Igarassu, 

Araçoiaba, São 

Lourenço e 

Paudalho. 

Mata 

Atlântica 
31.634 

 PROTEÇÃO INTEGRAL 

Refúgio de Vida 

Silvestre Mata da 

Usina São José 

 

Igarassu 

Mata 

Atlântica 

298,78 

FONTE: CPRH (2019). 

 

 

A APA Aldeia-Beberibe engloba, em seus quase 31 mil hectares, outras 

UCs, como a Estação Ecológica de Caetés, em Paulista; o Parque Estadual 

de Dois Irmãos, no Recife; e a Reserva Militar do Campo de Instrução 

Marechal Newton Cavalcante (CIMNC), em Abreu e Lima, com mais de 

sete mil hectares de Mata Atlântica em processo de recuperação. 
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Toda essa região possui um percentual expressivo e de grande relevância 

em fragmentos florestais e recursos hídricos, além de abrigar o único 

reservatório do Litoral Norte, a Barragem de Botafogo, no município de 

Goiana, integrado ao sistema de abastecimento público da Região 

Metropolitana. 

 

Já o Refúgio de Vida Silvestre Mata da Usina São José é um fragmento de 

mata com 298,78 hectares que compõe uma área de 7 mil hectares de 

Mata Atlântica do Parque Ecológico São José, criado em 2001 e que é 

considerado o maior bolsão desse tipo de vegetação do litoral de 

Pernambuco. 

 

A unidade de conservação promove a preservação da mata e de espécies 

nativas, além de servir como local de pesquisas de universidades federais 

e internacionais auxiliando em questões como preservação dos animais 

e escolha do tipo de vegetação melhor para o reflorestamento (da mata 

ciliar, por exemplo). 

 

De acordo com a administração da Usina São José, a área é monitorada 

impedindo o desmatamento para o plantio de cana e até mesmo 

prevenindo queimadas e poluição de um rio que abastece as 

comunidades vizinhas e até alguns municípios como Itapissuma, 

Itaquitinga, Araçoiaba, parte de São Lourenço e Goiana. A fiscalização é 

feita por um guarda florestal que atua nos campos de plantio de cana e 

nas extensões referentes à Mata, assim como nas áreas fluviais. 

 

Cabe ressaltar também a existência, no município de Igarassu, de 60 ha 

de Mata Atlântica, constitutivos do Refúgio Ecológico Charles Darwin e 

preservados com o objetivo de estudo de espécies animais e vegetais 

daquele ecossistema. 
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FIGURA 20 - Unidades de Conservação na AII do Empreendimento 

 

 

5.5.2 FAUNA 

 

Com relação à fauna do Litoral Norte de Pernambuco, a literatura cita a 

ocorrência, ali, de aproximadamente 200 espécies animais, incluindo 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Através de informações coletadas 

junto à população local, durante a pesquisa de campo, constatou-se 

ocorrência, na área, de algumas dessas espécies, tais como: anu-preto 

(Crotophaga ani), anu-branco (Guira), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), 
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urubu (Coragyps atratus), sagüi (Callithrix jacchus), preguiça (Bradypus 

variegatus), tatu (Dasypus novemcintus), paca (Agouti paca), cutia 

(Dasyprocta sp), preá (Cavia aparea), camaleão (Iguana) e calango 

(Ameiva). 

 

Embora, alguns remanescentes de mata existentes no Litoral Norte 

constituam, pela sua extensão, prováveis refúgios de fauna silvestre, os 

desmatamentos e a caça predatória têm acarretado a redução das 

espécies vegetais e animais, ameaçando, dessa forma, a diversidade 

florística e faunística que ainda existe na área. 

 

Nos itens a seguir, apresenta-se por grupo faunístico a lista de espécies 

de ocorrência mais provável nas áreas de influência do empreendimento, 

com uma breve descrição das mesmas. 

 

 

5.5.2.1 AVES 

 

Para o levantamento da lista de espécies de aves de ocorrência nos 

ambientes florestados existentes na área de entorno do corredor 

proposto para instalação da Linha de Transmissão foram consultadas 

listas, informações bibliográficas, estudos em coleções ornitológicas e 

observações de campo contidas em Farias et al (2007), OAP (2004), 

Magalhães et. al. (2007), Coelho (2010); Farias et. al. (2002; 2007) e Roda 

(2004). 

 

O levantamento dos dados secundários resultou um total de 95 espécies 

de aves existentes na área. De um modo geral a avifauna está 

representada por espécies, na sua maioria, na sua maioria generalista, 

portanto, com capacidade de se adaptar a diferentes fitofisionomias, tais 

como formações herbáceas (monoculturas) e arbustivas, campos 

cultivados, capoeiras, capoeirões e remanescentes florestados. 

 

Também foram indicadas espécies de aves, contudo, são mais 

dependentes dos fragmentos de mata localizados na região, tais como a 

rendeira (Manacus anacus), o cabeça-encarnada (Pipra rubrocapilla), 

bico-virado (Xenops minutus), espanta-raposa (Thamnophilus 

caerulescens), entre outras. 
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No que se refere ao uso do habitat, das 95 espécies catalogadas, 21 

(21,1%) foram consideradas dependentes (espécies que só ocorrem em 

ambientes florestais) da mata, 32 (33,7%%) semidependentes (espécies 

que ocorrem nos mosaicos formados pelo contato entre florestas e 

formações vegetais abertas e semiabertas) e a maioria, 42 (44,2%) de 

espécies independentes (associadas à vegetação aberta) 

 

Nas áreas ocupadas por plantio de cana-de-açúcar e bambuzais, foi 

registrada a maior riqueza e abundância de espécies de aves, sendo estas 

generalistas (consideradas independentes e semidependentes da mata), 

das quais se destacam as seguintes espécies: Anu-preto (Crotophaga ani) 

e Anu-branco (Guira guira), comuns em todos os ambientes, Bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus), muito comum, Rolinha Caldo-de-feijão 

(Columbina talpacoti) em bandos pousados em fios, nos canaviais e 

capoeiras, Carcará (Caracara plancus) e Quero-quero (Vanellus chilensis) 

em todos os ambientes campestres próximos ao canavial, Sabiá-do-

campo (Mimus saturninus), Tizíu (Volatinia jacarina) nas árvores, Cardeal-

do-nordeste (Paroaria dominicana) e Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps 

atratus), sobrevoando. Algumas dessas espécies citadas foram 

fotografadas durante a visita de campo conforme evidenciado nas Fotos 

abaixo. 

 

 
FOTO 11 - Anu-preto (Crotophaga ani). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 
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FOTO 12 - Anu-branco (Guira). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 

 

 

 
FOTO 13 - Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 
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FOTO 14 - Rolinha Caldo-de-feijão (Columbina talpacoti). Fotos: Aluisio Ribeiro 

(2019). 

 

 
FOTO 15 - Carcará (Caracara plancus). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 
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FOTO 16 - Quero-quero (Vanellus chilensis). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 

 

 
FOTO 17 - Sabiá-do-campo (Mimus saturninus). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 
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FOTO 18 - Tizíu (Volatinia jacarina). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 

 

 

 
FOTO 19 - Cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 
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FOTO 20 - Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus). Fotos: Aluisio Ribeiro (2019). 

 

A lista com as espécies da avifauna está apresentada no quadro abaixo. 

 
QUADRO 8 - Lista de espécies de aves catalogadas para a área de influência do 

empreendimento UTE Pau Ferro II. Legenda: Uso de habitat: I=independente; 

S=semidependente; D=dependente. Ambiente: FA=formação vegetal aberta; FF=formação 

fechada; RI=ribeirinha. Dieta: MA=matéria de origem animal; MV=matéria vegetal; 

MV/MA:onivoria; NE=néctar; MD=matéria em decomposição. Negrito: indica preferência 

pelo respectivo tipo de ambiente ou alimento. Status: VU=vulnerável; EN=endêmica no 

Nordeste. 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE 
USO DE 

HABITAT 
DIETA 

Fam. Tinamidae 

Crypturellus parvirostris Lambu FA I MV/MA 

Fam. Ardeidae 

Butorides striata  Socozinho FA/RI  I MA 

Tigrisoma lineatum* Socó-boi FF/RI I MA 

Aramides cajanea* Três-cocos RI S MA/MV 

Porphyrio martinica* Galinha-d’água-azul RI I MV/MA 

Bubulcus íbis Garça-vaqueira. FA/RI I MA 

Egretta thula Garça-branca-pequena FA/RI I MA 

Fam. Cathartidae 

Cathartes aura 
Urubu-cabeça-

vermelha 
FA/FF/RI I MD 

Coragyps atratus Urubu-cabeça-preta FA/FF/RI I MD 

Cathartes burrovianus Urubu-cabeça-amarela FA/FF I MD 

Fam. Threskiornithidae 

Theristicus Caudatus*  Curicaca FF/RI I MA 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE 
USO DE 

HABITAT 
DIETA 

Fam. Tinamidae 

Fam. Accipitridae 

Rupornis magnirostris Pega-pinto FA/FF I MA 

Fam. Falconidae 

Milvago chimachima Pinhé FA/FF/RI I MA 

Caracara plancus Carcará FA/FF I MA 

Falco sparverius Quiriquiri FA/FF I MA 

Fam. Charadriidae 

Vanellus chilensis Tetéu; quero-quero FA/RI I MA 

Fam. Columbidae 

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão FA/FF I MV 

Columbina picui Rolinha-branca FA/FF I MV 

Leptotila rufaxilla Juriti FF D MV 

Fam. Psittacidae 

Forpus xanthopterygius Pacu; tuim. FA/FF S MV 

Fam, Trogonidae 

Trogon curucui* Perua-choca FA/FF S MA/MV 

Fam. Cuculidae 

Crotophaga ani  Anu-preto FA/FF I MA 

Guira  Anu-branco FA/FF I MA 

Tapera naevia;  Saci; peitica. FA/FF I MA 

Piaya cayana Alma-de-gato FA/FF I MA 

Fam. Tytonidae 

Tyto alba Coruja-branca FA/FF I MA 

Fam. Caprimulgidae 

Hydropsalis albicollis Bacurau; comí-angu. FA/FF S MA 

Fam. Apodidae 

Tachornis squamata Andorinha-de-palmeira. FA/FF I MA 

Fam. Trochilidae 

Eupetomena macroura  Tesourão FA/FF I MA/NE 

Amazilia versicolor Beija-flor FA/FF S MA/NE 

Phaethornis ruber Beija-flor-besouro FF D MA/NE 

Fam. Alcedinidae 

Ceryle torquata  
Martin-pescador-

grande 
FA/RI I MA 

Fam. Galbulidae 

Galbula ruficauda  Fura-barreira FA/FF S MA 

Fam. Bucconidae 

Nystalus maculatus  
João-bobo; 

dorminhoco 
FA/FF I MA 

Fam. Picidae 

Veniliornis passerinus Pinicapáu-amarelo FA/FF S MA 

Dryocopus lineatus Pica-pau-banda-branca FF S MA 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE 
USO DE 

HABITAT 
DIETA 

Fam. Tinamidae 

Fam. Thamnophilidae 

Taraba major  Chorró FA/FF S MA 

Thamnophilus caerulescens Espanta-raposa FF D MA 

Formicivora grisea Choquinha FF S MA 

Fam. Dendrocolaptidae 

Dendroplex picus  Arapaçu-bico-branco FF S MA 

Sittasomusgriseicapillus Arapaçu-verde FA/FF D MA 

Fam. Furnariidae 

Furnarius figulus  João-de-barro FA/RI I MA 

Synallaxis frontalis Tio-tonho FA/FF D MA 

Xenops minutus Bico-virado FF D MA 

Phacellodomus rufifrons Garrancheiro FA/FF S MA 

Fam. Tyrannidae 

Tyrannus melancholicus  Siriri FA/FF I MA 

Camptostoma obsoletum Risadinha FA/FF I MA 

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi FA/FF I MA/MV 

Elaenia flavogaster  Maria-é-dia FA/FF S MA/MV 

Megarynchus pitangua  Bem-te-vi-patola FF S MA/MV 

Phyllomyias fasciatus  Piolhinho FA/FF S MA/MV 

Todirostrum cinereum  Reloginho FA/FF S MA/MV 

Tolmomyias flaviventris  Bico-chato-amarelo FA/FF D MA/MV 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira FA/FF S MA 

Myiozetetes similis  Bentevizinho FA/FF S MA 

Myiophobus fasciatus Assanhadinho FA/FF I MA 

Fluvicola nengeta Lavandeira FA/RI I MA 

Capsiempis flaveola  Marianinha FF D MA 

Hemitriccus griseipectus Maria-barriga-branca FF D MA 

Fam. Pipridae 

Manacus  Rendeira FF D MV 

Chiroxiphia pareola Dançarino FF D MV 

Pipra rubrocapilla* Cabeça-encarnada FF D MV 

Fam. Tityridae 

Pachyramphus olychopterus Caneleiro-preto FA/FF S MA/MV 

Fam. Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis  Pitiguarí FA/FF S MA/MV 

Vireo olivaceus Juruviara FF D MA/MV 

Hylophilus amaurocephalus Verdinho-coroado FA/FF S MA 

Fam. Hirundinidae 

Tachycineta albiventer  Andorinha-do-rio FA I MA 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-da-mata FF I MA 

Fam. Troglodytidae 

Troglodytes musculus  Rouxinol FA/FF I MA 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR AMBIENTE 
USO DE 

HABITAT 
DIETA 

Fam. Tinamidae 

Pheugopedius genibarbis Pia-vovó FF D MA 

Fam. Polioptilidae 

Polioptila plumbea  Gatinha; sebite FA/FF S MA 

Ramphocaenus melanurus Bico-assovelado FF D MA 

Fam. Turdidae 

Turdus rufiventris  Sabiá-gongá FA/FF I MA/MV 

Turdus leucomelas Sabiá-branco FA/FF S MA/MV 

Fam. Mimidae 

Mimus saturninus  Sabiá-do-campo FA I MA/MV 

Fam. Coerebidae 

Coereba flaveola  Sebito FA/FF I MV/MA 

Fam. Thraupidae 

Tersina viridis  Sai-andorinha FF D MV/MA 

Tachyphonus rufus  Pai-pedro FA/FF S MV/MA 

Tangara sayaca  Sanhaçu-azul FA/FF S MA/MV 

Tangara palmarum  Sanhaçu-de-coqueiro FA/FF S MA/MV 

Thlypopsis sordida  Canário-de-folha FA/FF S MA/MV 

Tangara cayana  Sanhaçu-cachorro FA/FF I MA/MV 

Nemosia pileata  Sái-de-chapéu-preto FA/FF S MV/MA 

Dacnis cayana  Verdelin FA/FF S MV/MA 

Saltator maximus Trinca-ferro FF D MV/MA 

Fam. Parulidae 

Basileuterus flaveolus  Canário-da-mata FF D MA 

Fam. Emberizidae 

Sporophila nigricollis Papa-capim FA I MV 

Sporophila bouvreuil Caboclinho FA I MV 

Volatinia jacarina  Tiziu; bizíu FA/FF I MV 

Arremon taciturnus  Tico-da-mata FF D MA 

Paroaria dominicana Galo-de-campina FA/FF I MV 

Fam. Cardinalidae 

Cyanoloxia brissonii Azulão FA/FF D MV/MA 

Fam. Icteridae 

Icterus cayanensis  Xexéu-de-bananeira FA/FF S MA/MV 

Fam. Fringillidae 

Euphonia violacea  Guriatã FF D MV/MA 

Fam. Estrildidea 

Estrilda astrild  Bico-de-lacre FA/RI I MV 

Fontes: OAP (2004); Farias et al (2002, 2007, 2009); Coelho (2004, 2010); Magalhães et al (2007). 
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5.5.2.2 ANFÍBIOS 

 

A lista de espécies de anfíbios e répteis foi elaborada a partir de dados 

secundários, obtidos através de pesquisa bibliográfica, páginas da 

internet, bancos de dissertações e teses, além de consulta a coleções 

científicas referenciais. 

 

Foram citadas 49 espécies de anfíbios distribuídas em 11 famílias 

axonômicas conforme apresentado no QUADRO 9. 

 
QUADRO 9. Lista de espécies de anfíbios registrados na área de influência do 

empreendimento UTE Pau Ferro II. 
FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR 

Aromobatidae Allobates olfesioides Rã-do-folhedo 

Brachycephalidae Ischnocnema ramagii Rã-do-folhedo 

Craugastoridae Haddadus plicifer Rã-do-folhedo 

Bufonidae 

Frostius pernambucensis Sapo de bromélia 

Rhinella crucifer Cururu 

Rhinella granulosa Sapinho-de-areia 

Rhinella hoogmoedi Cururu 

Rhinella jimi Cururu 

Rhinella schneideri Cururu 

Cycloramphidae 
 

Macrogenioglottus alipioi Rãzinha-da-mata 

Proceratophrys cristiceps Sapo-boi 

Proceratophrys renalis Sapo-de-chifres 

Hemiphractidae 
 
 
 

Gastrotheca fissipes Sapo-boi 

Dendropsophus branneri Perereca 

Dendropsophus elegans Perereca-demoldura 

Dendropsophus haddadi Perereca 

Dendropsophus minutus Perereca 

Dendropsophus nanus Perereca 

Dendropsophus soaresi Perereca 

Dendropsophus oliveirai Perereca 

Hylidae 

Hypsiboas albomarginatus Caçote 

Hypsiboas atlanticus Caçote 

Hypsiboas crepitans Caçote 

Hypsiboas exastis Perereca-de-franja 

Hypsiboas faber Sapo-ferreiro 

Hypsiboas freicanecae Caçote 

Hypsiboas raniceps Caçote 

Hypsiboas semilineatus Caçote 

Phyllodytes acuminatus Perereca-de bromélia 

Phyllodytes luteolus Perereca-de bromélia 

Phyllomedusa nordestina Sapo-macaco 

Scinax eurydice Raspa-cuia 

Scinax nebulosus Raspa-cuia 

Scinax x-signatus Raspa-cuia 

Trachycephalus mesophaeus Caçote 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR 

Leiuperidae 

Physalaemus albifrons Rã-cachorro 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 

Pleurodema diplolister Rãnzinha 

Pseudopaludicola falcipes Rã-do-charco 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus  

Leptodactylus hylaedactylus Rãzinha-da-mata 

Leptodactylus latrans  

Leptodactylus mystaceus Rã-de-bigode 

Leptodactylus natalensis Rãzinha 

Leptodactylus troglodytes Rã-manchada 

Leptodactylus vastus Rã-pimenta 

Microhylidae 
Dermatonotus muelleri Sapo-boi 

Stereocyclops incrassatus Sapo-boi 

Ranidae Lithobates palmipes Gia, rã 

FONTE: Lima (2011). 

 

 

5.5.2.3 RÉPTEIS 

 

Em relação ao grupo dos répteis foram registradas 57 espécies 

distribuídas em 23 famílias. Entre as espécies relatadas frequentemente 

estão a lagartixa (Tropidurus hispidus) e a cobra-verde (Philodryas 

olfersii) (FOTOS 20 e 21). 

 

 

 
FOTO 21 - Lagartixa (Tropidurus hispidus). Fotos: Aluisio Ribeiro (outubro de 2019). 
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FOTO 22 - Cobra-verde (Philodryas olfersii. Fotos: Aluisio Ribeiro (outubro de 2019). 

 
QUADRO 10. Lista de espécies de répteis registrados na área de influência do 

empreendimento UTE Pau Ferro II. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR 

Amphisbaenidae Amphisbaena alba Cobra-de-duas cabeças 

Anguidae 
Diploglossus lessonae Lagarto 

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro 

Gekkonidae 
Hemidactylus brasilianus Briba 

Hemidactylus mabouia Briba-domiciliar 

Gymnophthalmidae 

Dryadosaura nordestina Lagarto 

Micrablepharus maximiliani Lagarto, lagarto-do-rabo-azul 

Vanzosaura rubricauda Lagarto 

Iguanidae Iguana Camaleão, iguana 

Leiosauridae 
Enyalius catenatus Camaleão 

Enyalius bibronii Camaleão 

Phyllodactylidae 

Bogertia Briba 

Gymnodactylus darwinii Briba, víbora 

Phyllopezus periosus, Briba, lagartixa 

Phyllopezus pollicaris Briba, lagartixa 

Polychrotidae 

Polychrus acutirostris Lagarto, papavento 

Anolis fuscoauratus Lagarto, papavento 

Anolis ortonii Lagarto, papavento 

Scincidae 
Mabuya heathi Lagarto 

Mabuya macrorhyncha Lagarto 

Sphaerodactylidae Coleodactylus natalensis Lagarto, calanguinho 

Teiidae 

Ameiva Lagarto, Lagarto-bico-doce 

Cnemidophorus ocellifer Lagartixa, lagarto 

Kentropyx calcarata Lagarto 

Tupinambis merianae Lagarto 

Tropiduridae Strobilurus torquatus Lagarto-de-espinho 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR 

Tropidurus hispidus Lagartixa 

Tropidurus semitaeniatus Lagartixa, Lagarto-de-lajeiro 

Boiidae 
Boa constrictor Jibóia 

Epicrates cenchria Salamanta 

Colubridae 

Chironius exoletus Cobra-cipó 

Chironius flavolineatus Cobra-cipó 

Helicops leopardinus Cobra 

Leptodeira annulata Cobra 

Oxybelis aeneus Cobra 

Oxyrhopus petola Coral-falsa 

Oxyrhopus trigeminus Coral-falsa 

Philodryas nattereri Corre-campo 

Philodryas olfersii Cobra verde 

Pseudoboa nigra, Cobra preta, muçurana 

Spilotes Caninana 

Tantilla melanocephala Cobra 

Taeniophallus occipitalis Cobra 

Thamnodynastes strigatus Jararaca 

Waglerophis merremi Boipeva, goipeba 

Dipsadidae Clelia Cobra preta, mussurana 

Elapidae Micrurus ibiboboca Coral verdadeira 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops borapeliotes Cobra-de-vidro 

Typhlopidae Typhlops brongersmianus Cobra-de-vidro 

Viperidae 

Bothropoides erythromelas Jararaca 

Caudisona durissa Cascavel 

Lachesis muta Surucucu-pico-de-jaca 

Chelidae 
Phrynops geoffroanus Cágado 

Mesoclemys tuberculata Cágado 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides Cágado 

Testudinidae Chelonoidis carbonaria Jabuti 

Alligatoridae Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo 

Fonte: Lima (2011). 

 

 

5.5.2.4 MAMÍFEROS TERRESTRES 

 

Devido ao atual estado de fragmentação do ambiente natural a 

comunidade de mamíferos é representada basicamente por algumas 

espécies de pequeno porte distribuídas em populações isoladas ou 

metapopulações com os indivíduos deslocando-se entre os fragmentos 

e outros podem adaptar-se aos ambientes altamente alterados e áreas 

urbanas. 
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A pesquisa bibliográfica baseou-se em alguns trabalhos sobre a 

mastofauna dos fragmentos de Mata Atlântica no litoral norte do estado 

de Pernambuco como os trabalhos de SILVA; GUERRA (1997), MONTEIRO 

DA CRUZ et. al. (2002), GUERRA (2007), que apresentaram inventários 

mastofaunísticos da região, ALÉSSIO et. al. (2003), ASFORA; PONTES 

(2009) que analisaram os impactos da fragmentação da floresta atlântica 

do nordeste do Brasil, sobre os pequenos mamíferos. 

 

Das espécies da mastofauna de ocorrência mais comum estão o sagui 

(Callithrix jacchus) que se alimenta da seiva de algumas árvores deixando 

marcas de mordidas em seus troncos e o bicho-preguiça (Bradypus 

variegatus) que está diretamente associada com a presença da mata 

arbórea e com a disponibilidade de alimento, visto que a mesma possui 

hábito arborícola e é herbívora, alimentando-se de brotos e folhas. 

 

Para o grupo dos mamíferos foram citadas 44 espécies incluídas em 07 

ordens taxonômicas diferentes. A lista de espécies (QUADRO 11) foi 

elaborada a partir de dados obtidos na pesquisa bibliográfica, entrevistas 

com as comunidades locais e consultas a coleções faunísticas. 

 

 
QUADRO 11. Lista de espécies de mamíferos de ocorrência na área de entorno do 

traçado proposto para a Linha de Transmissão 230Kv FIAT/PAU FERRO. 

ORDEM ESPÉCIE NOME VULGAR 

Didelphimorphia 

Caluromys philander  cuica 

Micoureus demerarae cuica 

Didelphis albiventris timbu 

Xenarthra 

Tamandua tetradactyla  tamanduá mirim 

Bradypus variegatus preguiça 

Euphractus sexcinctus peba, tatu peba 

Dasypus novemcinctus tatu verdadeiro 

Primates 

 

Callithrix jacchus sagui 

Cebus apella Macaco-prego 

Chiroptera  

 

 

Peropteryx leucoptera - 

Saccopteryx leptura  - 

Desmodus rotundus  morcego vampiro 

Diphylla ecaudata  vampiro 

Glossophaga soricina  - 

Lophostoma sylvicolum  - 

Micronycteris megalotis  - 

Phylloderma stenops  - 
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ORDEM ESPÉCIE NOME VULGAR 

Phyllostomus discolor  - 

Phyllostomus hastatus  - 

Trachops cirrhosus  - 

Carollia perspicillata  - 

Artibeus cinereus  - 

Artibeus planirostris  morcego das frutas 

Artibeus lituratus  morcego das frutas 

Chiroderma doriae  - 

Platyrrhinus lineatus  - 

Sturnira lilium  - 

Molossus  - 

Myotis nigricans  - 

Rhogeessa sp. - 

Carnivora 

Puma yagouaroundi Gato mourisco 

Cerdocyon thous raposa 

Eira barbara papa mel 

Galictis cuja furão pequeno 

Nasua coati 

Procyon cancrivorus guaxinim, mão pelada 

Rodentia 

Sciurus aestuans esquilo 

Nectomys squamipes rato d’água 

Cavia aperea preá 

Hydrochoerus hidrochaeris capivara 

Dasyprocta prymnolopha cotias 

Coendou prehensilis Coandu, porco espinho 

Echimys nigrispinus - 

Lagomorpha Sylvilagus brasiliensis coelho 

 

As espécies do gênero Didelphis são consideradas as mais versáteis e 

generalistas entre os pequenos mamíferos (marsupiais quirópteros e 

roedores). O D. albiventris, espécie onívora e oportunista de ocorrência 

em todos os biomas brasileiros, são menos vulneráveis a fragmentação 

do ambiente tornando-se, também, um comensal de ambientes urbanos. 

 

O E. sexcinctus (peba) e o D. novemcinctus (tatu verdadeiro) também são 

comuns em todos os biomas e, embora essas espécies sejam muito 

caçadas ainda não sofre ameaça de extinção, devido à sua ampla 

distribuição. 

 

O sagui, C. jacchus, é bastante comum ocorrendo na Mata Atlântica e na 

Caatinga. 
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De todas as Ordens registradas na área de estudo a Chiroptera foi, em 

termos quantitativos, a melhor representada com 22 espécies, ou seja, 

52,4 % do total. Desempenham uma importante função nos ecossistemas 

terrestres por apresentar hábito alimentar diversificado especialmente 

atuando como eficaz controlador das populações de insetos e 

dispersores de espécies vegetais. 

 

Na Ordem Carnivora merece destaque o gato do mato pequeno, ou gato 

mourisco Puma yagouaroundi que sofre, além da perda de hábitat, 

pressão de caça para o comércio ilegal de peles. 

 

 

5.5.2.5 ESPÉCIES AMEAÇADAS OU DE RELEVANTE VALOR 

 

No grupo das aves foram registradas duas espécies de aves endêmicas e 

ameaçadas, na categoria de vulnerável, a espanta-raposa (Thamnophilus 

caerulescens) e o bico-virado (Xenops minutus), no Centro Pernambuco 

(área de Floresta Atlântica acima do rio São Francisco, situada entre os 

estados de Alagoas e Rio Grande do Norte). Algumas aves ainda são 

mantidas em cativeiro, a exemplo de sabiás, rolinhas e juritis, sanhaçús, 

guriatãs, frei-vicente, pacu, trinca-ferro, papa-capim (Sporophila 

nigricollis) e o caboclinho (Sporophila bouvreuil). Os columbídeos 

(rolinhas, juritis etc) e tinamídeo (lambú), são capturados também para 

fins de alimentação. 

 

Já em relação ao grupo dos répteis, a espécie de anfíbio Haddadus 

plicifer, é considerada uma espécie até o momento “Endêmica” e Rara, 

com dados deficientes (em relação ao risco de extinção na natureza) 

segundo o critério da IUCN (2011), não sendo registrada desde sua 

descoberta no século XVIX11. Segundo Lima (2011) não foram 

constatados endemismos locais ou regionais para as espécies de répteis 

com provável ocorrência e registradas na área do empreendimento. 

Nenhuma espécie listada neste estudo encontra-se “ameaçada de 

extinção” no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção12, 

bem como na Lista vermelha da IUCN (2011). 

 

Uma espécie de roedor encontrado no Refúgio Ecológico Charles Darwin, 

Igarassu, citado por MONTEIRO DA CRUZ et. al. (2002) como Echimys 
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nigrispinus sendo descrito novamente como Phyllomys blainvilli segundo 

LEITE (2003), que revisou o grupo usando dados morfológicos e 

genéticos, trata-se de uma espécie endêmica da Mata Atlântica 

ocorrendo do estado do Ceará ao Rio Grande do Sul. 

 

No grupo do Chirópteros, a espécie de morcego Chiroderma doriae é 

classificada como endêmica da Mata Atlântica. 

 

 

5.6 DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

O diagnóstico do meio socioeconômico abrangeu as áreas de influência 

definidas para o estudo, quais sejam o município de Igarassu acrescido 

do distrito de Chã de Cruz (pertencente a Abreu e Lima) como Área de 

Influência Indireta (AII), e as comunidades rurais inseridas no semicírculo 

de 5km, como pertencentes à Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento. 

 

O diagnóstico apresentado foi construído dentro dos padrões 

metodológicos já discutidos anteriormente, sendo a compilação de 

informações secundárias a base do diagnóstico da AII, enquanto para o 

caso da AID, as visitas de campo e entrevistas com lideranças locais 

subsidiaram as informações apresentadas. 

 

5.6.1 CONTEXTO GERAL SOCIOECONÔMICO 

 

O empreendimento analisado se insere no contexto da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) e especificamente no litoral norte desta 

macrorregião, composta por quinze (15) municípios assim discriminados, 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, 

Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata – estendendo-

se por uma área total de, segundo o IBGE (2019), 3. 207, 539 km² ou 3, 

27% da superfície do Estado. Dentre esses municípios, Ipojuca e Goiana 

são os mais extensos, abrangendo cerca de 30,16% da área total do setor. 

O Litoral Norte é reconhecido na maior parte dos documentos de 

diagnóstico e planejamento consultados como terra de oportunidades, 

pela diversidade do seu potencial em diversos âmbitos, destacando-se a 
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dimensão ambiental e cultural, contudo, historicamente o norte da RMR 

foi deixado em segundo plano em termos de investimentos e 

estruturação para o crescimento. A implantação do Porto de Suape no 

litoral sul no final da década de 70, a merecida fama de Porto de Galinhas 

como umas das principais praias do Brasil e outros aspectos conjunturais, 

canalizaram os investimentos para a região sul, deixando o litoral norte 

em nítida desvantagem competitiva em termos de desenvolvimento. 

 

Algumas ações acontecidas nos últimos 15 anos, criaram expectativas de 

melhoria e prosperidade na região, como a implantação em Goiana dos 

polos automotivo (Jeep/2014), fármaco-químico (Hemobrás/2012) e o 

vidreiro (Vivix/2014). Criava-se assim o Polo de desenvolvimento Norte 

da RMR, com a promessa de alavancar a economia dessa região, puxando 

os indicadores socioeconômicos para cima. Isto, contudo, ainda não se 

aprecia de forma tão clara, embora seja inegável os benefícios que estes 

empreendimentos estão trazendo para a região. 

 

O que se observa, e embora sem um aprofundamento na pesquisa, é que 

os investimentos em diversificação econômica não vieram 

acompanhados dos investimentos em infraestrutura necessários para 

desenvolver todo o potencial prometido. Como exemplo disso pode-se 

citar a proposta do Arco Viário Metropolitano, que visa interligar os polos 

de desenvolvimento norte (Goiana), sul (SUAPE) e oeste (Moreno/Vitória 

de Santo Antão), mas que vem sendo postergado diante do contexto da 

crise econômica do Brasil e da falta de consenso na CPRH sobre sua 

importância social e econômica, haja vista a eminência dos impactos 

ambientais previstos. 

 

A AID do empreendimento Pau Ferro II retrata bastante bem o contexto 

discutido acima. Com efeito, quando comparados os diagnósticos de 

2010 elaborados para a UTE Pernambuco III e o presente diagnóstico da 

UTE Pau Ferro II, fica evidente a estagnação social que se vivencia dentro 

da AID em decorrência principalmente da falta de investimentos. Os 

problemas críticos identificados no passado (2010) como acessibilidade 

e apoio para atividades agrícolas, continuam sendo os mesmos 

verificados atualmente. 
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Dentro deste contexto apresenta-se na sequência o diagnóstico 

socioeconômico da UTE Pau Ferro II. 

 

5.6.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA AII DO 

EMPREENDIMENTO 

 

5.6.2.1 MUNICÍPIO DE IGARASSU 

 

O município de Igarassu tem a quarta maior dimensão territorial da RMR 

e está localizado na Microrregião de Itamaracá (Araçoiaba, Igarassu, Ilha 

de Itamaracá e Itapissuma) do Estado de Pernambuco, distando 32,3 km 

da capital Recife, cujo acesso é feito pela rodovia pavimentada BR101 e 

PE035. A área municipal abrange 305,782 km² ou 0,31% do Estado, 

limitando-se a norte com Goiana, a sul com Paulista e Abreu e Lima e a 

leste com Itamaracá, Itapissuma e Oceano Atlântico e, a oeste com 

Tracunhaém e Araçoiaba (IBGE, 2019). 

 

Segundo a tradição histórica, Igarassu cujo topônimo significa na língua 

tupi “canoa grande”, foi o primeiro núcleo a ser povoado em Pernambuco 

em meados do século XVI, mais precisamente em 1535 quando D. João 

III conferiu a Igarassu o título de Vila. Contudo, foi em 28 de fevereiro de 

1893 que o município foi criado com base no art. 2º das disposições 

gerais da Lei Estadual nº 52 (Lei Orgânica dos Municípios). Por 

conseguinte, em 03 de julho de 1895 foi elevado à categoria de cidade, 

através da Lei Estadual nº 130, adquirindo em 2001 a divisão político-

administrativa atual formada por 3 distritos: sede (cidade de Igarassu), 

Nova Cruz e Três Ladeiras (CONDEPE/FIDEM, 2002). 

 

De acordo com o censo 2010 do IBGE, a população residente total de 

Igarassu foi de 102.021 habitantes, com estimativas para o ano em vigor 

(2019) de 117.019 pessoas. Os dados censitários de 2010 inferem para 

uma população municipal residente dividida em 93.931 (92,1%) na zona 

urbana e 8.090 (7,9%) na zona rural. No somatório, os habitantes do sexo 

masculino totalizaram 49.316 (48,3%), enquanto que do feminino 

atingiram 52.705 (51,7%), resultando numa densidade demográfica de 

333,88 hab/km². 
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FIGURA 21 - Localização de Igarassu na RMR 

 
 

A rede de saúde do município se compõe de 38 estabelecimentos, 

integrando 182 leitos públicos de internação (IBGE, 2009). No tocante a 

mortalidade, a taxa ficou em 15,54 para cada mil crianças (DATASUS, 

2017). 

 

Na área de educação, o município possui 65 estabelecimentos de ensino 

infantil com 3.759 alunos matriculados, 78 de ensino fundamental com 

16.196 alunos matriculados e 10 de ensino médio com 3.894 alunos 

matriculados (IBGE, 2018). A taxa de escolarização, de 6 a14 anos de 

idade, figurou os 97,9%, despontando em primeiro lugar no ranking na 

RMR e Microrregião, 22º no estadual e 2237º no nacional (IBGE, 2010). 

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - rede pública 

- o município atingiu o resultado de 4,6 para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 4,1 para os anos finais e 3.9 para o Ensino Médio (IBGE, 

2017). O município ainda possui 01 (um) estabelecimento de nível 

superior - a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu (FACIG) 

que oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, 
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Engenharia de Produção, Pedagogia, Tecnólogo Logística, Tecnólogo 

Gestão de Recursos Humanos e Tecnólogo Gestão da Produção 

Industrial. 

 

Dos 29.677 domicílios particulares permanentes, 27.411 localizam-se na 

zona urbana e, 2.266 na rural. Deste total, 25.377 são atendidos pela 

coleta de lixo municipal, 23.908 são abastecidos pela rede geral de água 

e 2.609 são atendidos pela rede geral de esgotamento sanitário. Além do 

mais, o município possui uma taxa de urbanização de vias públicas de 

4,4% (IBGE, 2010). 

 

As principais atividades econômicas de Igarassu são: Agropecuária (cana-

de-açúcar, mandioca, coco, abacaxi e suínos); Indústria de transformação 

(química, limpeza, minerais não metálicos, material de transporte, açúcar, 

papel) e Serviços (aluguéis, transporte e administração pública) 

(CONDEPE/FIDEM, 2010). 

 

O produto Interno Bruto (PIB) girou em torno de 23.57428,42R$, situando 

o município em 355º no ranking nacional, 11º no estadual, 8º na RMR e 

1º na Microrregião. Este indicador condicionou a um valor per capita de 

20.687,18R$ (IBGE, 2016). Com relação ao Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M), Igarassu chegou a marca de 0,665, o que o 

insere na faixa de desenvolvimento humano médio, estando a dimensão 

de Longevidade (0,781) a que mais contribuiu para tal índice, seguida da 

Renda (0,622) e da Educação (0,606). Destarte, o IDH em questão põe o 

município em 2776º no ranking nacional, 8º na RMR e em 1º na 

Microrregião (PNUD, 2010). 

 

No que se refere ao Índice de Exclusão Social (IES), que é constituído por 

07 (sete) indicadores (pobreza, emprego, desigualdade, alfabetização, 

escolaridade, desigualdade, juventude e violência), segundo o Atlas da 

Exclusão Social no Brasil (2015), com base no Censo do IBGE (2010), 

Igarassu apresentou um IES de 0,573, isto é, médio grau de exclusão 

social, tendo em vista que quanto maior o índice, menor é o grau de 

exclusão. Sendo assim, o município posiciona-se em 2797º no ranking 

brasileiro. 
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Para o Índice de Gini, um coeficiente do grau de concentração de renda, 

Igarassu atingiu a marca de 0,48, obtendo a 17º no ranking estadual, 10º 

na RMR e penúltima posição em sua Microrregião. Logo, isso demonstra 

que o município tem uma desigualdade social relativamente alta, mas 

que ainda é menor do que a capital Recife (0,68), bem como dos 

municípios de Ilha de Itamaracá (0,60) e Itapissuma (0,54) na Microrregião 

(IBGE, 2010). 

 

5.6.2.2 DISTRITO DE CHÃ DE CRUZ 

 

O povoado de Chã de Cruz está situado no limite dos municípios de 

Paudalho e Abreu e Lima, o que gera um conflito de interesses políticos 

e se traduz, por vezes, em ausência de ação de planejamento por ambas 

as prefeituras. De acordo com o censo demográfico de 2010, Chã de Cruz 

tem uma população residente de 3.960 habitantes2. A ocupação principal 

é o trabalho na construção civil, em jardinagem nos condomínios de 

Aldeia e, no caso das mulheres, o trabalho em casa de família e no 

comércio. A principal ligação do povoado com as cidades vizinhas 

(Araçoiaba e Camaragibe) é a rodovia PE-027. 

 

O comércio de Chã de Cruz concentra-se nas imediações do encontro da 

PE-027 com a rodovia vicinal que liga o povoado com a BR-101. Trata-se 

de um comércio de pequeno porte constituído por 04 (quatro) 

mercadinhos, 03 (três) mercearias, 05 (cinco) padarias, 03 (três) farmácias, 

03 (três) armazéns de material de construção, 02 (dois) armarinhos e 

várias “bodegas” (pequeno comércio que vende bebidas e alguns 

gêneros para consumo básico). 

 

A infraestrutura de prestação de serviços é relativamente modesta, 

constando de duas escolas municipais, uma escola estadual e uma escola 

particular, dois postos de saúde, um posto policial e dois clubes de lazer 

(FOTO 23). 

 

2 O povoado de Chã de Cruz se apresenta dividido em cinco Setores Censitários, sendo três 

setores pertencentes ao município de Abreu e Lima e dois pertencentes a Paudalho, de acordo 

com os Mapas Municipais Estatísticos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Os setores censitários situados em Abreu e Lima somavam, em 2010, uma 

população residente de 3.059 habitantes, enquanto os setores de Paudalho somavam 901 

habitantes. 
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FOTO 23 – Arredores do posto de saúde de Chão de Cruz 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019 

 

Encontram-se habitações caracterizadas como construções precárias sem 

banheiros, sem água canalizada, além de construção simples/popular de 

parede de meia e construções com dois pavimentos, estruturas de 

padrões de classe média. O sistema de telefonia, tanto atende ao fixo 

como o móvel/celular. O serviço de energia elétrica é bastante regular e 

o povoado possui iluminação pública. O serviço dos correios conta com 

uma “central” que funciona na Escola Municipal Eduardo Batista Ribeiro 

(de Abreu e Lima), onde são depositadas as correspondências. 

 

O transporte utilizado pela população local é diverso, desde o ônibus de 

linha que circula na comunidade, integrado ao sistema Grande Recife 

Consórcio de Transporte, até transporte alternativo (vans), táxi e moto 

táxi, apesar da diversidade de opções, o sistema de transportes é 

considerado insuficiente pela população. 

 

O atendimento médico básico é encontrado na Unidade de Saúde da 

Família de Chã de Cruz e em um posto de saúde existente ao lado da 

Escola Municipal Eduardo Batista Ribeiro. Casos mais graves são 
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atendidos em hospitais existentes nas cidades do entorno, 

principalmente Camaragibe, São Lourenço da Mata e Paudalho. 

 

A Escola Municipal Eduardo Batista Ribeiro (de Abreu e Lima) e o 

Educandário Luz do Saber (particular) atendem às crianças do povoado 

da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. A Escola 

Municipal Maria de Fátima (de Paudalho) atende às crianças do povoado 

até o 9º ano do Ensino Fundamental. Há, ainda, uma Escola Estadual, a 

Escola José Antônio Fagundes, com turmas do 5º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e turmas do Ensino Médio, que funciona nos três turnos e 

atende um número significativo de alunos, não só do povoado de Chã de 

Cruz, mas de algumas comunidades do entorno, a exemplo do povoado 

de Pirassirica, em Paudalho, e do Assentamento Engenho Novo, em 

Abreu e Lima. 

 

O abastecimento hídrico do povoado é feito com água de poço que é 

armazenada em quatro caixas de 20 mil litros cada. Além da falta de água, 

de rede de esgoto e de coleta de lixo, a comunidade aponta como um 

dos maiores problemas o conflito na gestão do Vilarejo, tendo como 

resultado a indecisão na atuação dos dois municípios quanto à oferta dos 

serviços públicos essenciais aos moradores. 

 

5.6.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA AID DO 

EMPREENDIMENTO 

 

Dentro da AID do empreendimento foram identificadas as comunidades 

relacionadas no QUADRO 12 a seguir: 

 
QUADRO 12 – Comunidades inseridas na AID do empreendimento 

ID COMUNIDADE MUNICÍPIO DISTÂNCIA (km) POSIÇÃO 

1 Assentamento Eng. 

Novo 

Abreu e Lima 4,40 SSW 

2 Assentamento 

Pitanga II 

Abreu e Lima/ Igarassu 2,00 SE 

3 Assentamento 

Pitanga I 

Igarassu 3,40 E 

4 Eng. D’água Igarassu 4,10 N 

5 Eng. Piedade Igarassu 4,40 NNW 

6 Usina São José Igarassu 4,10 N 
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FIGURA 22 - Comunidades inseridas na AID do empreendimento 

 

 

5.6.3.1 ASSENTAMENTO ENGENHO NOVO 

 

Trata-se de pequenos sítios, também denominados como granjas, 

surgidos a partir do parcelamento da terra no curso de um processo de 

reforma agrária, no âmbito do qual foram incorporados antigos 

moradores da área atingida pela construção do reservatório de Botafogo. 

 

As casas estão distribuídas de maneira dispersa, no interior de cada um 

dos lotes, havendo uma grande variedade quanto à tipologia das 

construções e das formas de uso. 

 

Em algumas dessas parcelas de terra, há mais de uma casa, abrigando 

mais de uma família, enquanto em outras o proprietário não reside no 

local. 
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Segundo informações obtidas no local, parte dos lotes foi vendida pelos 

beneficiários, dando origem, em alguns casos, ao uso da parcela como 

segunda residência e área de lazer. 

 

Para atender à comunidade ali residente, há uma unidade de ensino 

fundamental – Escola Municipal de engenho Novo – onde, em 2009, havia 

124 alunos matriculados (FOTO 24). 

 

Junto à escola, funciona uma Unidade de Saúde da Família que, através 

de duas agentes de saúde, acompanha cerca de 260 famílias residentes 

na área correspondente ao assentamento (FOTO 25). Esse número não 

inclui os denominados “granjeiros”, titulares de lotes que residem na 

cidade. 

 

Uma médica presta atendimento duas vezes por semana. Os casos de 

maior gravidade são transferidos, principalmente, para o CEMEC de 

Camaragibe. 

 
FOTO 24 - Escola municipal no Assentamento Engenho Novo 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019 
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FOTO 25 - Posto de saúde do Assentamento Engenho Novo 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019 

 

A escola constitui, igualmente, o lugar de reuniões da recentemente 

criada Associação dos Micro Produtores Rurais de Pernambuco que 

congrega agricultores familiares daquela área. Observou-se, igualmente, 

a presença de templos católico e adventista, salão de beleza e bares. 

 

De acordo com informações obtidas junto a moradores do local, a maior 

dificuldade enfrentada pela comunidade diz respeito ao transporte, 

tendo em vista as condições da estrada, sobretudo, na época das chuvas. 

 

No verão, a Usina São José providencia a recuperação da via, mas, no 

inverno, é muito difícil conseguir meios de locomoção de pessoas e de 

transporte dos produtos agrícolas cultivados. 

 

A agricultura praticada nas parcelas é bastante diversificada, havendo 

culturas de mandioca, milho, feijão, inhame, coco da baía, banana, dentre 

outras. Para comercializar a produção, os agricultores que não dispõem 

de veículos próprios, precisam pagar o aluguel de um carro, 
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correspondente a R$ 100,00 pelo deslocamento até a CEASA ou R$ 70,00 

até o Mercado de Camaragibe. 

 

 

5.6.3.2 ASSENTAMENTOS PITANGA I E II 

 

O Pitanga I tornou-se assentamento no ano de 1987, sendo um dos mais 

antigos do INCRA e primeira ocupação de terras realizada em 

Pernambuco (CPT, 2017). O mesmo é subdividido em área I, II, III e IV 

tendo quase sua totalidade inserida no município de Abreu e Lima, 

abrangendo uma área total de 956 hectares ocupados por cerca de 97 

famílias. 

 

Já no Pitanga II, criado em 1989, o assentamento subdividiu-se em 

apenas 03 (três) áreas, abrangendo 1.459 hectares ocupados por cerca de 

184 famílias (FOTO 26). Cada área correspondente de tais assentamentos 

possui em torno de 57 parcelas que variam de 04 (quatro) a 08 (oito) 

hectares. 

 

 
FOTO 26 - Unidade domiciliar no Assentamento Pitanga II 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019. 

 



 

RAS - 128 de 196 

 

A comunidade residente pratica o cultivo da cana-policultura, com 

macaxeira (FOTO 27), inhame, feijão, batata e algumas fruteiras, além da 

criação de animais como, galinha, bode e porco. 

 
FOTO 27 - Plantio de macaxeira as margens da estrada de terra em Pitanga II 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019. 

 

Vale salientar também, que alguns parceleiros vendem seus produtos 

para atravessadores e optaram por investir no cultivo de cana-de-açúcar 

como atividade principal. Outros parceleiros de ambos os assentamentos 

vendem seus produtos diretamente em feiras livres, como a que ocorre 

na cidade de Abreu e Lima, aos sábados. 

 

As casas dos Pitangas são, em geral, de alvenaria, com banheiro interno, 

com o esgotamento sanitário realizado por meio de fossa, mas são 

encontradas casas de baixo padrão construtivo com o banheiro fora de 

casa, com o esgoto “correndo a céu aberto”. A água consumida é de poço 

localizado nos próprios assentamentos. 

 

Em cada um dos assentamentos há uma escola da Educação Infantil ao 

5º ano do Ensino Fundamental que atende a população local (FOTO 28). 

A partir do 6º ano do Ensino Fundamental, as crianças vão estudar nos 

centros urbanos mais próximos de cada assentamento, podendo ser 
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Igarassu, Abreu e Lima ou Chã de Cruz. Ao lado de cada uma dessas 

escolas há um posto de saúde onde são realizados procedimentos 

simples, como curativos e coleta de material para exame laboratorial. 

Atendimento médico mais grave é procurado em Igarassu ou Abreu e 

Lima. 

 
FOTO 28 - Escola municipal no Assentamento Pitanga II 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019. 

 

 

A ligação com as cidades vizinhas é feita através de ônibus das Prefeituras 

que fazem o transporte escolar e veículos particulares, sendo muito 

comum o uso de motocicletas. As vias de acesso não são pavimentadas 

e no período chuvoso o trânsito fica bastante comprometido. Além da 

falta de pavimentação, a comunidade aponta a falta de transporte 

coletivo como principais problemas da localidade. 

 

É premente ainda destacar, a utilização da área para fins religiosos nas 

localidades do bloco 1 (um) e 2 (dois), em Pitanga II, onde acontece, por 

exemplo, um dos maiores encontros de Terreiros de Pernambuco, ao qual 

conta com a participação de pessoas de todo o país numa comemoração 

chamada “Kipupa Malunguinho”. 
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5.6.3.3 NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENGENHO D’ÁGUA 

 

Atualmente no Engenho D’Água residem quinze famílias de 

trabalhadores vinculados à Usina São José. Trata-se de casas de alvenaria, 

cobertas de telha, algumas em estado de conservação precário, 

observando-se, inclusive, a presença de edificações abandonadas e 

semidestruídas. 

 

Afirmaram os moradores entrevistados que, há alguns anos, o número de 

residências era muito maior, o que contribuía para a construção de 

formas de sociabilidade diversas, dentre as quais foram mencionadas 

atividades de lazer coletivo, a exemplo do banho no açude, local onde 

aconteciam piqueniques nos finais de semana, e os jogos de futebol. 

Hoje, o acesso ao açude foi proibido, ao que se soma o esvaziamento 

paulatino da área rural dos engenhos pertencentes à usina São José. 

 

No referido aglomerado, os serviços são deficientes, visto que dependem 

do fornecimento de água através de carro-pipa, que abastece pequenos 

reservatórios existentes em cada uma das residências. Os meios de 

locomoção são igualmente difíceis, inexistindo transporte regular na área. 

No dia-a-dia, a população local precisa caminhar até à sede da usina São 

José para, a partir dela, conseguir transporte para as cidades vizinhas. 

 

O abastecimento doméstico é feito, principalmente, na feira de Araçoiaba 

ou em Igarassu, cidades onde também buscam atendimento médico. Os 

estudantes se deslocam até uma unidade de ensino existente no engenho 

Piedade, contando com transporte fornecido pela usina São José e, no 

caso dos alunos de segundo grau, que precisam estudar em Igarassu, há 

o ônibus fornecido pela Prefeitura. 

 

5.6.3.4 USINA SÃO JOSÉ 

 

A Usina São José foi fundada em 1891, fica localizada no município de 

Igarassu, situada na Rodovia PE-41, km 10,7 na Zona Rural e Pertence ao 

grupo Cavalcanti Petribú (FOTO 29). Seu modelo de gestão empresarial 

integra três áreas-fins: industrial, agrícola e manutenção de máquinas e 

implementos. 
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FOTO 29- Pátio de trabalho da Usina São José 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019. 

 

 

As atividades da Usina causam um impacto positivo na economia do 

município de Igarassu, com a arrecadação de impostos, principalmente 

ICMS. Um outro fator relevante é a contratação de trabalhadores para o 

processo de plantio, produção e comercialização dos seus produtos, 

garantindo a sustentabilidade direta e indireta de inúmeras famílias, uma 

vez que segmentos do setor terciário como padarias, mercados, 

farmácias, lojas de roupas, postos de gasolinas e restaurantes também se 

beneficiam com o montante de dinheiro injetado na economia. 

 

A usina São José possui 16 mil hectares plantados com cana-de-açúcar e 

capacidade de esmagar 1.200.000 toneladas, com produção superior a 

2.700.000 sacos de açúcar, mais de 20 mil m³ de etanol e cerca de 

44.000.000 m³ de álcool por ano. Para acelerar o trabalho nos nas áreas 

planas, a Usina está passando por processos de mecanização na colheita, 

já dispondo de duas colheitadeiras ou ceifadeiras onde cada uma delas 

pode substituir mais de 120 trabalhadores braçais, conhecidos como 

boias-frias, no corte da cana, estando previsto a chegada de mais 3 

unidades. A máquina em atividade é capaz de processar entre 150 e 180 
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toneladas de cana por hora, segundo afirmações de alguns usuários e 

estudos acadêmicos (FOTO 30). 

 
FOTO 30 - Colheitadeira na Usina São José 

 
FONTE: Diego Oliveira, 2019. 

 

A usina possui, também, duas termoelétricas, permitindo a 

comercialização do excedente de energia gerado ao qual corresponde a 

mais de 4 MWh. No período de safra, a mesma chega a contratar mais de 

5.500 profissionais. Nos programas desenvolvidos merece destaque: a 

manutenção da maior reserva de Mata Atlântica no Estado, com 7 mil 645 

hectares, o que corresponde a 28% da área total da usina. 

 

O local, chamado Parque Ecológico São José, desenvolve ações de 

educação ambiental, pesquisa científica, plano de gestão de resíduos, 

além de parcerias com instituições como a UFRPE e o refúgio ecológico 

Charles Darwin. 
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5.7 DIAGNÓSTICO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 

 

 

5.7.1 FONTE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS 

 

Os descritivos apresentados a seguir estão baseados em dados 

secundários levantados pela arqueóloga VERA MENELAU DE MÉSQUITA 

para o licenciamento de empreendimento termoelétrico durante o ano 

de 2010. As informações foram conferidas, não tendo sido identificada 

nenhuma modificação em termos do que foi registrado em 2010. 

 

5.7.2 CONTEXTO HISTÓRICO, ETNOHISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 

IGARASSU 

 

5.7.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

 

A área destinada ao empreendimento UTE Pau Ferro II, localizado nas 

terras da Usina São José, zona rural do município de Igarassu, encontra-

se situada em uma das regiões mais importantes para o estudo da 

História Colonial de Pernambuco. 

 

A ocupação histórica do litoral norte de Pernambuco foi efetuada a partir 

da criação da Sesmaria Jaguaribe, um dos primeiros núcleos de 

povoamento do Nordeste. A área referente a esta sesmaria encontra-se 

hoje nas terras de três municípios da área metropolitana do Recife: Abreu 

e Lima, Igarassu e Paulista. Esta sesmaria fazia parte do complexo 

açucareiro pernambucano, o que pode ser testemunhado pelo grande 

número de engenhos que existiram, como Caetés, Paratibe, Jaguaribe, 

Utinga, Inhamã, Monjope, além de outras estruturas coloniais que 

resistiram a todo processo de colonização e expansão imobiliária. 

 

O município de Igarassu, neste contexto histórico, pode ser considerado 

um marco importante. Nele encontramos um dos maiores conjuntos 

arquitetônicos e paisagísticos do país, com uma das igrejas mais antigas 
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do Brasil, a Casa de Câmara e Cadeia, o Sítio dos Marcos a Feitoria de 

Cristóvão Jacques. 

 

O início do processo de colonização portuguesa ocorreu com a 

instalação, por Cristovão Jaques em 1516, da primeira Feitoria Real no 

Brasil, após o fracasso das expedições de patrulhamento da costa do 

Brasil pela Coroa Portuguesa. Há informações históricas de que em 1534 

o Capitão Duarte Coelho recebe de D. João III a Capitania de Pernambuco 

e inicia no ano seguinte o processo de colonização no Brasil. 

Acompanhado de uma comitiva composta de familiares, parentes e 

amigos, chega pelo rio Santa Cruz ou Canal de Santa Cruz, nas 

proximidades da Ilha de Itamaracá, desembarca no local onde estava 

instalada a feitoria régia criada por Cristóvão Jacques, tomando posse de 

sua Capitania. Segundo Oliveira Lima (1975). 

 

O donatário levantou nas imediações dos lugares onde se tinham erguido 

as antigas feitorias de Cristóvão Jacques, as primeiras villas do seu feudo 

– Olinda e Igaraçu separadas cinco léguas uma da outra. 

 

A Carta de Doação que concedia a Duarte Coelho a administração da 

Capitania de Pernambuco trazia expressa determinação de que ali 

promovesse a fundação de engenhos de açúcar (ALBUQUERQUE; 

LUCENA, 1997). Constava também, a faculdade de fundar Vilas. Desta 

maneira, em 27 de setembro de 1535, dia dos Santos Cosme e Damião, 

Duarte Coelho ordena a fundação de uma vila que ficou conhecida como 

Santa Cruz, as margens do rio Igaraçu, na qual se ergueu uma capela em 

homenagem aos ditos santos. Hoje a mais antiga Vila de Santa Cruz de 

Santos Cosme e Damião é denominada Igaraçu (na linguagem nativa, 

canoa grande), como também, a de Nossa Senhora da Conceição, atual 

Vila de Itamaracá. Em 1537 instituiu a vila de Olinda, de Goiana em 1570 

e de Porto Calvo em 1575. No Brasil até 1650, foram criadas 31 vilas, das 

quais, sete estavam em Pernambuco. 

 

Duarte Coelho investe na exploração das terras ao sul e, contornando o 

litoral, encontra um local apropriado para instalar a Sede de sua 

Capitania, em uma colina de pouca elevação, próxima do mar e de um 

braço de rio, localidade conhecida pelos nativos como Marim. Esta vila 

deu Duarte Coelho, o nome de Nova Luzitânia. 
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Instalada a sede da capitania, Duarte Coelho inicia a doação de terras 

para promover o povoamento. A primeira das sesmarias doadas data de 

24 de julho de 1540, ao feitor e almoxarife da fazenda real Vasco 

Fernandes de Lucena, Cavaleiro da Casa Real. Esta sesmaria tinha uma 

légua de terras ao comprido por uma légua de terra de largura, situada 

ao norte de Olinda, no Jaguaribe; cabendo ao dito Vasco um quarto desta 

terra, e o restante, um quarto para cada um dos seus filhos: Clara 

Fernandes, Francisco Fernandes e Sebastião Fernandes. Nesta terra Vasco 

Fernandes implantou uma fábrica de açúcar a qual denominou de 

Engenho Jaguaribe. Esta sesmaria é a única encontrada lavrada pelo 

donatário Duarte Coelho. As primeiras informações sobre esta sesmaria 

encontram-se no livro de tombo do Mosteiro de São Bento de Olinda. 

 

Em Igarassu foi erguido antes de 1555, um dos cinco primeiros engenhos 

da Capitania de Pernambuco, além dos dois construídos em Olinda, um 

em Abreu e Lima e um em Camaragibe. No Breve Discurso sobre o Estado 

das Quatro Capitanias Conquistadas (MELLO, 1981) de 14 de Janeiro de 

1638, a Jurisdição de Igarassu apresenta nove engenhos, sendo O Aima 

de Cima e Aima de Baixo, o Pirajuí, o Araripe de Cima, Jaracutinga, 

Musupe e o Mussurepe, todos produzindo açúcar e o engenho de 

Francisco Coresma que, naquele ano, se encontrava danificado por conta 

das guerras contra os holandeses. 

 

Em relação à invasão holandesa, sabe-se que a Vila de Igarassu foi 

invadida no dia 02 de Maio de 1632 pelo General Werdenbourg com o 

auxílio de Diogo Domingues Calabar e 1500 homens. Durante as 

“Revoltas” ocorridas em Pernambuco desde o período colonial, como a 

Revolução Pernambucana de 1817 e no Império, como a Confederação 

do Equador em 1824 e a Praieira em 1848, o município de Igarassu 

sempre se destacou como um dos principais palcos de atuação de 

revoltosos, como João Gonçalves Bezerra em 1817 e Antônio Pedro de 

Figueiredo em 1848. 

 

Em 28 de Fevereiro de 1893, através da Lei nº 52, Igarassu tornou-se 

município autônomo separando-se de Olinda e em 1895 foi elevado à 

categoria de Cidade. Desde 26 de Setembro de 1935, a Cidade de 
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Igarassu é considerada Monumento Público Estadual e em 10 de Outubro 

de 1972, seu rico conjunto arquitetônico é tombado. 

 

 

 
FOTO 31 - Igreja de São José na AII do Empreendimento. Foto: Héctor Díaz 

 

 

5.7.2.2 CONTEXTO ETNOHISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

 

Os estudos etnohistóricos e as pesquisas arqueológicas constituem uma 

fonte importante de informação, sobre o período proto-histórico e de 

contato entre os europeus e os povos indígenas. O litoral de Pernambuco 

foi uma das regiões onde ocorreram os primeiros contatos entre os 

grupos indígenas e os colonizadores europeus. Os povos indígenas foram 

de importância fundamental na conquista e na colonização do território. 

Porém, ao passo que foram dizimados e/ou incorporados, sua memória 

e as informações sobre sua cultura foram sendo apagadas. As 

informações etnohistóricas apontam para a existência, no litoral 
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nordestino, de grupos indígenas com homogeneidade étnica e 

linguística. Em relação aos grupos que habitaram o litoral e a zona da 

mata, que hoje corresponde ao estado de Pernambuco, essas fontes 

indicam uma ocupação extensa de grupos denominados de Caeté, 

Tabajara e Potiguara, todos identificados como pertencente ao tronco 

linguístico Tupi-Guarani. 

 

De acordo com os cronistas dos séculos XVI e XVII, os povos falantes de 

língua Tupi se encontravam ao longo do litoral, com ramificações para o 

interior acompanhando o vale dos rios. Pertenciam ao tronco linguístico 

comum que foi denominado Macro-Tupi. 

 

Após a instalação da capitania de Duarte Coelho houve uma nova 

distribuição espacial dos grupos indígenas no território conquistado, 

proveniente das relações de conflitos e alianças entre essas etnias e os 

colonizadores. 

 

Os caetés estiveram presentes nas conquistas territoriais e nos conflitos 

durante a época colonial. Gabriel Soares de Souza (2000) informa que os 

Potiguar estavam espalhados pelo litoral das capitanias de Itamaracá, 

Paraíba e Rio Grande. Para os colonos portugueses era de fundamental 

importância estabelecer acordos e alianças com os Potiguar, grupo que 

durante a época da conquista demonstrou uma unidade política e força 

do ponto de vista bélico. 

 

A zona da mata nordestina era a região onde havia a maior concentração 

de engenhos no Brasil, e Pernambuco, até a invasão da Companhia das 

Índias, era a principal área açucareira da colônia. Através dos documentos 

do período colonial foi constatado que a cultura da cana também utilizou 

o trabalho indígena, tanto nas lavouras de subsistência como em tarefas 

complementares ao funcionamento da produção açucareira 

(SCHWARTZ,1995). 

 

Os grupos Tupi do litoral são caracterizados como grupos ceramistas, 

cuja cerâmica é denominada tradicionalmente de Tupiguarani, sendo 

considerada própria das regiões costeiras e pertencentes a grupos 

humanos que moravam em aldeias de forma oval ou circular, com 

economia baseada na mandioca (MARTIN, 1997). 
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De acordo com Frei Vicente Salvador (1965), observa-se que os grupos 

Tupi habitaram a faixa litorânea e montavam suas aldeias, 

preferencialmente, em locais altos e próximos às fontes de alimentação. 

Outros dados importantes são as descrições sobre o número e o tamanho 

de suas casas e o formato das aldeias. Informações que, dependendo do 

contexto e dos processos pós-deposicionais, podem ser resgatadas pela 

arqueologia. 

 

Gabriel Soares de Sousa (2000) descreve em dois de seus capítulos as 

cerimônias que os Tupinambá realizavam quando da morte de um dos 

habitantes da aldeia, assim como das práticas realizadas quando o morto 

é o principal, sua mulher ou seu filho. Em relação à morte do filho do 

principal observamos uma diferença na prática de sepultamento, pois a 

criança é depositada em uma urna cerâmica e os adultos em cova 

envolvidos em uma rede. 

 

As pesquisas arqueológicas realizadas demonstram que a tradição 

Tupiguarani de cerâmica arqueológica foi estabelecida a partir de um tipo 

de cerâmica evidenciada em áreas do litoral do Brasil e produzida por 

grupos que habitavam aldeias que tinham a forma oval ou circular. 

Quanto às características da cerâmica apresentam as vasilhas com formas 

abertas de paredes baixas, retas ou carenadas, com bases planas ou 

arredondadas, bocas circulares, elípticas, retangulares ou 

quadrangulares, bordas extrovertidas e reforçadas. As técnicas de 

tratamento de superfície apresentam uma variedade decorativa tanto na 

plástica ou na pintada (ALVES, 1991; OLIVEIRA, 2000). Para o litoral 

corresponde a subtradição pintada, conhecida como policrômica, pois 

apresenta desenhos geométricos nas cores branca, vermelha, preta e 

cinza. A pintura pode estar presente tanto em uma superfície, como nas 

duas. Existem também nesta tradição outros objetos de cerâmica como 

os fusos e os cachimbos. 

 

Pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Arqueologia, o Núcleo de 

Estudos Arqueológicos e do Programa de Pós-Graduação em 

Arqueologia da UFPE, pela Fundação Seridó e pela Fundação Museu do 

Homem Americano - FUMHAM demonstram uma ocupação intensa de 

grupos pré-históricos ceramistas em diferentes ambientes e com 



 

RAS - 139 de 196 

distintos padrões de assentamento, em área de caatinga, mangue, 

restinga e na mata atlântica. 

 

Para Albuquerque (1991) os grupos da tradição Tupiguarani ocuparam 

todas as zonas fisiográficas do estado de Pernambuco e não apenas as 

áreas de mata úmida, incluindo mangue, restinga, zona da mata e o semi-

árido. Os sítios da fase Cangaça, na zona da mata, seriam ocupações 

contemporâneas ao início da colonização e os da fase Capibaribe 

ocupações pré-históricas. A fase Quipapá foi identificada a partir do 

estudo da cerâmica do sítio Quipapá, localizado na região de mata úmida 

de Pernambuco (ALBUQUERQUE; ALVES, 1983). 

 

De acordo com as informações de Pereira da Costa (p 386, v.1), o vale de 

Itapirema, em Igarassu, é banhado, distintamente, pelos rios Itapirema e 

Ubu, ou Bu. O nome do rio Ubu, (...) vem um antigo engenho, com uma 

capela dedicada a Santo Estevão, que em outros tempos pertenceu ao 

convento do Carmo de Olinda. Em suas terras, que chegam até o litoral, 

há dois excelentes portos, pelos quais era frequente o contrabando de 

africanos. O engenho tem excelentes matas e uma grande cultura de 

coqueiro, estimada em uns 150 mil pés. Pertence à freguesia de 

Tejucupapo, município de Goiana. 

 

Os termos Bu e Ubu, segundo o mesmo autor, são de origens tupi, no 

primeiro caso seria corrupção de ybú-ypú, que quer dizer manancial; e no 

segundo seria corruptela de yby, a terra, o solo. De origem tupi seria o 

nome Itapirema, corruptela de itá-a-pirema, pedra sem fio; ou de tapir-

ema, anta fétida ou fedorenta. 

 

Além do engenho Ubu haveria nesta área o engenho Veneza, junto à 

estrada que se dirige para Água Branca, onde segundo Sampaio, a 

tradição local dizia que “houve um aldeiamento de índios, ficando a 

povoação situada junto a três grandes e vetustas embiribeiras, 

conservadas pelo proprietário do sítio como memória dêsse núcleo 

indígena.” Estes engenhos e a aldeia estariam localizados no vale de 

Itapirema o qual fica a 30 quilômetros da cidade de Goiana, a igual 

distância de Itapissuma no litoral, e a 36 das cidades de Igarassu e Nazaré. 
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Ainda no município de Igarassu foram localizados grupos indígenas da 

Tradição ceramista Tupiguraini da fase Tejucupapo. Conforme 

Albuquerque (1982, 1984) os sítios desta fase ocupavam, na área dos 

mangues, praticamente quase a totalidade de pequenas ilhas, 

circundadas por águas salobra e por uma vegetação de mangue. A 

cerâmica apresenta a técnica de decoração pintada, destacando-se o 

vermelho sobre engobo branco. 

 

Na área de restinga do município de Igarassu, este mesmo pesquisador, 

afirma que ela teria sido ocupada por grupos indígenas da fase Itapacurá 

(ALBUQUERQUE, 1969, 1982, 1984), sobretudo em áreas próximas a 

canais compatíveis com a navegação. Os grupos caracterizados por esta 

fase encontram-se posicionados cronologicamente na primeira metade 

do século XVI, e entraram em contado com os primeiros colonizadores 

portugueses que aportaram às margens do Canal de Santa Cruz. 

 

 

5.7.3 PATRIMÔNIO CULTURAL EXISTENTE NA AII 

 

São identificados no município de Igarassu os seguintes bens de valor 

cultural, histórico e arqueológico: 

 

5.7.3.1 EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS E CENTROS HISTÓRICOS3 

 

▪ Casa de Câmara e Cadeia: localizada no Sítio Histórico de Igarassu, 

hoje Câmara Municipal. Construção do século XVIII. 

▪ Casario da Praça da Bandeira: localizada no Sítio Histórico de 

Igarassu. São construções dos séculos: XVII, XVIII, XIX, XX. 

▪ Casario da rua Frei Caneca: localizada no Sítio Histórico de Igarassu. 

Casario dos séculos: XVIII, XIX, XX. 

▪ Prédio do Museu Histórico de Igarassu: localizado no Sítio 

Histórico de Igarassu. Fundado em 24 de Janeiro de 1954, seu 

acervo é composto por coleções de numismática, mapoteca, arte 

sacra, costumes, mobiliário do século XIX, pinacoteca, documentos 

dos séculos XVIII e XIX, e um pequeno acervo arqueológico. 

 

3 Com base no Inventário Turístico de Pernambuco (Embratur, 2002). 
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▪ Sobrado Imperador: localizado na rua Barbosa Lima. Foi construído 

para receber o Imperador Dom Pedro II em 1859, quando visitou a 

vila de Igarassu. 

▪ Convento de Santo Antônio: localizado no Sítio Histórico de 

Igarassu. Construção datada de 1588 em estilo barroco. Foi o 

terceiro Convento Franciscano fundado no Brasil, e o primeiro sob 

a invocação de Santo Antônio. 

 

 
FOTO 32 - Convento de Santo Antônio. FONTE: Equipe Arqueológica. 

 

▪ Ponte de Santo Antônio e São José: localizada no Sítio Histórico de 

Igarassu, sobre o Rio São Domingos. 

▪ Engenho Congaçary: localizado Próximo ao Povoado de Cueiras. O 

conjunto é formado pela casa grande, moita, e por uma capela com 

característica barroca. 

▪ Engenho Monjope: localizado em Cruz de Rebouças. O conjunto é 

formado pela casa grande, senzalas, roda d'água e a capela de São 

Pedro. 

▪ Igreja dos Santos Cosme e Damião: localizada no Sítio Histórico de 

Igarassu. Considerada a mais antiga igreja católica ainda erguida 

no Brasil. 
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FOTO 33 - Igreja dos Santos Cosme e Damião. FONTE: Equipe Arqueológica. 

 

 

▪ Convento Sagrado Coração de Jesus: construído em 1742.  

▪ Capela de Nossa Senhora da Conceição: localizada no Sítio 

Ramalho, Distrito de Nova Cruz. A capela já existia em meados do 

século XVIII. 

▪ Capela de Nossa Senhora da Piedade: localizada PE- 41, no km 9. 

Sua construção data de 19/03/1930, provavelmente no mesmo 

local da primitiva capela do século XVIII. 

▪ Capela de Nossa Senhora do Livramento: localizada no Sítio 

Histórico de Igarassu datada de 1774. 

▪ Capela de São Sebastião: localizada no Sítio Histórico de Igarassu, 

no Largo de São Sebastião. Com construção iniciada em 1735.  

▪ Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem do Pasmado: localizada no 

entroncamento BR 101 Norte com a PE 041, no sentido João 

Pessoa. 

▪ Igreja de Nossa Senhora das Dores: localizada na rua João Alfredo, 

Distrito de Nova Cruz. Situada no centro da sede do Distrito de 

Nova Cruz, com os seus fundos voltados para o Rio Timbó. 

▪ Igreja de Nossa Senhora do Rosário: localizada no Engenho 

Congaçary, Distrito de Nova Cruz. Foi construída em 1771. 

▪ Igreja de São José: localizada no Engenho do Meio (Vila do 

Araripe), em terras da Usina São José. Situada no alto de um 

pequeno outeiro. 
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▪ Usina São José S. A: localizada às margens da PE - 41 (Rodovia 

Transcanavieira), a Usina São José é circundada pelo seu canavial e 

alguns resíduos de mata atlântica. 

▪ Sítio dos Marcos: é um dos mais antigos pontos de contato entre 

os europeus e ameríndios. Na localidade, em 1516, foi criada a 

Feitoria de Cristóvão Jacques. 

▪ Sítio Histórico de Igarassu: localizado no alto e no entorno do 

Outeiro dos Santos Cosme e Damião, centro. Conjunto formado 

por antigas e bem conservadas edificações de valor arquitetônico, 

civil e religioso. 

▪ Igreja e Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus: localizada no 

Sítio Histórico de Igarassu, rua Barbosa Lima. 

 

 
FOTO 34 - Igreja e Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus. FONTE: Equipe 

Arqueológica. 

 

▪ Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia: localizada na 

rua Barbosa Lima, Sítio Histórico de Igarassu. Construção do século 

XVI. 

▪ Ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos: 

localizada na rua Carlos Barreto, Sítio Histórico de Igarassu. 

Construção do século XVIII. 
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5.7.3.2 BENS TOMBADOS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU – PE4 

 

Capela de Nossa Senhora do Livramento 

Outros Nomes: Igreja de Nossa Senhora do Livramento 

Endereço: Rua Barreto Dantas - Igarassu – PE 

Livro de Belas Artes 

Inscrição: 399                                                                 Data:25-5-1951 

Livro Histórico 

Inscrição: 286                                                                 Data:25-5-1951 

Nº Processo: 0359-T-45 

Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao 

Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN. 

 

Capela de São Sebastião 

Outros Nomes: Igreja de São Sebastião 

Endereço: Praça São Sebastião - Igarassu – PE 

Livro Histórico 

Inscrição: 285                                                                   Data:25-5-1951 

Livro de Belas Artes 

Inscrição: 398                                                                   Data:25-5-1951 

Nº Processo: 0359-T-45 

Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao 

Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN 

Igreja Matriz de São Cosme e São Damião 

Endereço: Igarassu - PE 

Livro Histórico 

Inscrição: 284                                                                   Data:25-5-1951 

Livro de Belas Artes 

Inscrição: 397                                                                   Data:25-5-1951 

Nº Processo: 0359-T-45 

 

4 Pesquisa realizada nos Livros de Tombo (Livro Histórico / Livro de Belas Artes / Livro 

Arqueológico, etnográfico e Paisagístico) do Arquivo Noronha Santos IPHAN - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Site: http://www2.iphan.gov/ans/inicial.htm. Acesso 

em 10.01.2010. 

http://www2.iphan.gov/ans/inicial.htm
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Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao 

Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN. 

 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus 

Outros Nomes: Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus: capela 

Endereço: Igarassu – PE 

Livro Histórico 

Inscrição: 287                                                                  Data:25-5-1951 

Livro de Belas Artes 

Inscrição: 400                                                                   Data:25-5-1951 

Nº Processo: 0359-T-45 

Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao 

Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN. 

Igarassu, PE: conjunto arquitetônico e paisagístico 

Endereço: Igarassu – PE 

Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

Inscrição: 051                                                                 Data:10-10-1972 

Nº Processo: 0359-T-45 

 

Convento e Igreja de Santo Antônio 

Endereço: Rua Principal - Igarassu – PE 

Livro de Belas Artes 

Inscrição: 068                                                                   Data:17-5-1938 

Nº Processo: 0131-T-38 

Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao 

Processo Administrativo nº 13/85/SPHAN. 

 

Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem do Pasmado 

Endereço: localizada no entroncamento BR 101 Norte com a PE 041, no 

sentido João Pessoa. 

Livro de Tombo III, folha 01v. (Tombamento Estadual) 

Decreto nº 9330 de 15/5/1984 

Inscrição nº 8 

Observações: Possui estilo maneirista com fachada composta por uma 

única porta e duas janelas na parte superior. Sua construção foi em pedra 
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e cal e tijolo manual. É um resquício da povoação do Pasmado, antigo 

ponto de estalagem usado pelos viajantes. Encontra-se em bom estado 

de conservação. 

 

 

5.7.4 CARACTERIZAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

No entorno da Área de Influência Direta e a uma distância de 1700m, 

foram identificadas as ruínas de uma capela (FOTO 35). A mesma está 

situada as margens do Reservatório de Botafogo e encontra-se em 

estado de ruína. Nesta área há informações históricas da existência de 

dois engenhos: o Mussupe e o Engenho D’água. Inclusive o 

empreendimento será implantado em terras do engenho D’Água. De 

acordo com Pereira da Costa (1952) o engenho Mussupe já existia no 

início do século XVII e suas terras eram vizinhas da Aldeia de Meretibe 

(localizada em Paudalho), onde posteriormente foi levantado o engenho 

Aldeia em 1660. 

 

 
FOTO 35 - Vista da capela as margens da Barragem de Botafogo. Foto: Galileu Coelho 

 

 

Pesquisas anteriores realizadas no município de Igarassu (Estudos 

Arqueológicos da Área da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de 
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Pernambuco - Usina São José, 2007) demonstram a existência de vários 

sítios e ocorrências arqueológicas situadas nos topos de morro e 

próximas as várzeas e terraços fluviais. Os sítios pré-históricos estão 

localizados nos topos de morro plano, com altitudes entre 133m e 143m 

e são caracterizados por ocupações de grupos pré-históricos ceramistas. 

 

Essas escolhas ambientais distintas (entre ocupações em topo de morro 

e nas áreas de várzeas), se encontram arqueologicamente representadas 

em quase todo o litoral nordestino (ALBUQUERQUE, 1982,1984; BORGES, 

2005; BROCHADO,1989; LIMA, 2006; MARTIN, 1997; SCATAMACCHIA, 

2004) e obedecem a padrões ocupacionais que funcionam como 

marcadores culturais confiáveis para a reconstrução de ambos os 

processos de povoamento do Litoral Nordeste brasileiro: o pré-histórico 

ceramista e o histórico colonial. Tais evidências demonstram a 

potencialidade arqueológica da área do município de Igarassu. 

 

Em conclusão pode-se afirmar que o levantamento de dados secundários 

e de campo sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico, 

demonstrou a presença de sítios históricos relacionados à produção 

açucareira. Podem-se ressaltar capelas, igrejas, arruados e casas de 

engenhos, localizados, principalmente na Área de Influência Indireta – AII 

do empreendimento. São edificações isoladas visto que os outros 

elementos integrantes de um engenho não existem mais. Pode-se 

destacar como exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem do 

Pasmado que é tombada pelo patrimônio estadual e a igreja de São José, 

localizada nas proximidades na Usina São José. 

 

Desta maneira estima-se que o patrimônio histórico-cultural e 

arqueológico, registrado no município de Igarassu, representa um valor 

inestimável para a história da ocupação humana no litoral norte de 

Pernambuco. 
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6) AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

O sexto capítulo do RAS contêm a avaliação de impactos ambientais da 

UTE Pau Ferro II, construída a partir das seguintes premissas: 

− Analisou-se a situação mais impactante, qual seja a implantação 

integral da UTE e a condição de operação a plena carga, 

fornecendo uma potência de 299MW; 

− Analisou-se a implantação do empreendimento conforme previsto 

em projeto, e considerando que o empreendedor utilizará as 

melhores técnicas de engenharia e atenderá a legislação ambiental 

e trabalhista no que aplicável à tipologia e porte do 

empreendimento em aprecio. 

 

Como em todos os casos que envolvem avaliação de impacto, os 

resultados a serem obtidos são função da superposição de duas camadas 

de informação, notadamente a camada das características ambientais das 

áreas de influência fartamente descritas no CAPÍTULO 5, e as 

características do projeto a ser implantado conforme caracterização 

fornecida no CAPÍTULO 4. 

 

Em relação a esta segunda camada, é pertinente frisar a favor da análise, 

que no local já foram implantadas e operam três termoelétricas desde há 

mais de 10 anos, o que significa que as obras e ações previstas são de 

certa forma conhecidas, ao igual que seus efeitos no ambiente 

circundante. Este tipo de situação reflete diretamente em alguns dos 

impactos típicos deste tipo de empreendimento, a exemplo da oposição 

das comunidades do entorno e de grupos ambientalistas. O fato de já 

existir um cluster termoelétrico consolidado, e o fato de alguns dos 

documentos de planejamento chaves da região como o plano de manejo 

da APA Aldeia-Beberibe e o Plano Diretor de Igarassu já terem sido 

concebidos considerando este cluster, facilita a penetração do 

empreendimento e a redução de eventuais movimentos contrários. 

 

Da mesma forma, deve-se considerar o avanço tecnológico proposto 

para a UTE Pau Ferro II em termos das tecnologias atualmente 
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implantadas. Esta diferença salta à vista quando se compara a UTE 

Pernambuco III e as térmicas da EPESA que serão substituídas pela UTE 

Pau Ferro II, frisando, ademais, que esta última virá acompanhada não 

apenas por um combustível de menor risco para o meio ambiente, mas 

por equipamentos mais eficientes em todos os sentidos, tanto 

termodinâmicos, como acústicos e de menor risco operacional. 

 

Tudo isto rebate necessariamente em menores impactos ambientais, 

iniciando pela área de implantação demandada para cada MW de 

potência fornecido. Com efeito, enquanto as térmicas da EPESA e a UTE 

PEIII demandam 703 e 598m² de terreno respectivamente para cada MW 

gerado, a demanda da UTE Pau Ferro II será da ordem de 250m²/MW. 

 

Durante a fase de operação, a previsão de impactos ambientais que 

podem chegar a acontecer de certa forma foi sinalizada pelas pesquisas 

de campo mobilizadas na etapa de diagnostico. Acreditava-se que os 

aspectos relacionados com emissão atmosférica seriam ponto de 

destaque nas entrevistas realizadas, contudo, este fator mal foi citado 

pelos entrevistados, enquanto que o fator ruído, foi resposta recorrente 

das pessoas consultadas. Em relação a isso, é importante frisar que as 

comunidades mais próximas estão assentadas a montante da direção 

preferencial do vento, enquanto que a jusante apenas se verifica a cidade 

de Araçoiaba a 11km de distância. De qualquer forma, as pesquisas 

sinalizam como relevante um impacto ambiental que já está sendo 

mitigado pela UTE Pau Ferro II desde a própria concepção, através da 

tecnologia prevista. 

 

Já em relação à primeira camada da análise ambiental, referida às 

características ambientais das áreas de influência, considere-se o 

isolamento do cluster termoelétrico num cinturão de cana-de-açúcar que 

em qualquer direção apresenta largura mínima de 2km. A importância 

ambiental desse topo tabular diz respeito a sua função de recarga de 

aquíferos e fornecimento de água para as nascentes que em grande 

número se verificam nas vertentes florestadas. Assim, a alteração desta 

função ecológica com a implantação da UTE Pau Ferro II será desprezível 

diante da magnitude do topo tabular em termos da área demandada pelo 

empreendimento. 
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Diante do exposto, e considerando um cenário ambiental rico quando 

visualizado na escala da AII, mas bastante modesto na escala da ADA e 

seu entorno imediato, e considerando ademais um empreendimento com 

efeitos conhecidos na implantação e na operação em decorrência dos 

empreendimentos da mesma tipologia já implantados, prevê-se um 

cenário com impactos de médio a pequeno porte, focados 

principalmente na gestão da qualidade do ar. 

 

 

6.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada na análise ambiental foi a tradicionalmente 

aplicada em estudos ambientais, onde cada consultor na sua área elenca 

os impactos ambientais que considere aplicáveis, os avalia e os qualifica 

para serem validados pelo coordenador e sistematizados na Matriz de 

Impacto do estudo. 

 

Foram analisadas diferenciadamente as Fases de Implantação e Operação 

do Empreendimento, uma vez que apresentam características peculiares 

que as diferenciam, começando pela duração da fase, que no caso da 

implantação, estaria restrita a um período de 22 meses conforme 

cronograma fornecido pelo empreendedor. Já a fase de operação teria 

uma duração indeterminada no tempo, que para efeitos práticos pode 

ser considerada como da ordem de 25 anos, que seria um valor aceitável 

para uma análise de viabilidade econômica do empreendimento. 

 

A duração de cada uma das etapas do projeto tem um rebatimento direto 

na tipologia de impactos que são gerados. Durante implantação, os 

impactos são de caráter temporário, enquanto na fase de operação 

podem ser considerados como de caráter permanente ou, em alguns 

casos, cíclicos. 

 

A avaliação de impactos realizada foi bastante objetiva e coerente com a 

tipologia de estudo que é o RAS, que justamente visa a simplificação do 

licenciamento, através também da simplificação do estudo, incluindo a 

avaliação de impacto. 
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Os impactos que finalmente compõem a matriz apresentada adiante, 

focam apenas nos aspectos que efetivamente foram observados no 

diagnóstico e/ou possuem probabilidade real de ocorrência diante do 

cenário atual, de tal forma a propor medidas de mitigação que redundem 

em maior sustentabilidade do empreendimento e elevação da qualidade 

ambiental das áreas de influência. 

 

 

6.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A vasta experiência nacional e internacional no tema de Avaliação de 

Impactos Ambientais (AIA) está refletida no fato de que para a maioria de 

projetos de infraestrutura, sejam eles causadores de grandes 

transformações ambientais ou não, a maior parte dos impactos 

ambientais por eles ocasionados já está identificada, do mesmo modo 

que as relações causa-efeito que os governam, bem como em muitos 

casos sua evolução no tempo através de monitoramentos sistêmicos. 

 

No caso da UTE Pau Ferro II, frisa-se novamente o fato de já terem sido 

implantadas três termoelétricas no mesmo setor, o que fornece uma base 

para a avaliação de impactos ambientais muito realista. 

 

Assim, conhecida a lista de impactos ambientais deflagrados em cada 

fase de análise para esta tipologia de projeto, resta especificamente 

selecionar os que sejam aplicáveis ao caso de estudo, quantificá-los e 

avaliar a intensidade e temporalidade com que atuarão nos ecossistemas 

caracterizados na etapa de diagnóstico. 

 

De uma forma geral, o exercício de identificação e previsão de impactos 

ambientais normalmente utiliza um ou vários dos seguintes métodos: 

a. Estudos de casos que permitem extrapolar os efeitos de uma ação 

similar sobre o mesmo ecossistema ou outro ecossistema 

semelhante; 

b. Modelos conceituais ou quantitativos que efetuem previsões das 

interações do ecossistema; 

c. Estudos de perturbações no campo que evidenciem respostas de 

parcela da área proposta para o projeto às perturbações 

experimentais. 
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d. Considerações teóricas que propiciem a previsão dos efeitos, a 

partir da teoria ecológica vigente. 

 

Neste caso da UTE Pau Ferro II, notadamente o método “a” atrelado aos 

empreendimentos similares já implantados e em operação dentro da AID 

foi determinante na determinação da magnitude dos impactos. O 

método “b” associado à modelagem matemática da dispersão de 

poluentes foi igualmente determinante, tanto na definição das áreas de 

influência, como na determinação da magnitude do impacto principal da 

UTE. 

 

6.2.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Para a avaliação dos impactos ambientais identificados foram utilizados 

os critérios relacionados a seguir: 

 
Efeito 

 Positivo – Sua ocorrência redunda numa melhoria na qualidade 

ambiental das áreas de influência; 

 Negativo – Sua ocorrência redunda num decaimento da qualidade 

ambiental das áreas de influência; 

 Neutro – O efeito na ocorrência do impacto é indeterminado, ora 

apresentando facetas positivas ou negativas, ora não sendo possível 

determinar sua direcionalidade; 
Direcionalidade 

 Físico; 

 Biótico; 

 Socioeconômico; 
Natureza 

 Direto – quando o impacto resulta diretamente da ação. 

 Indireto – quando o impacto se dá secundariamente à ação. 
Periodicidade ou Persistência: 

 Cíclico – impactos cujos efeitos se manifestam em alternâncias de 

intervalos de tempo; 

 Temporários – impacto cujos efeitos tem duração limitada na fase 

analisada; 

 Permanente – Impacto que acontece incessantemente na fase analisada. 
Abrangência: 

 Pontual – Impacto restrito ao entorno imediato da ação impactante; 

 ADA - Impacto restrito à ADA; 
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 AID – Impacto restrito à AID; 

 AII – Impacto que se manifesta em abrangência regional; 
Reversibilidade: 

 Reversível – Cessada a ação impactante se retorna às condições 

ambientais originais; 

 Irreversível - Cessada a ação impactante, verifica-se a geração de um 

passivo; 

Incerteza: 
 Remota: Probabilidade quase nula de acontecer durante a fase analisada; 

 Pouco Provável: Não é esperado de acontecer durante a fase analisada; 

 Provável: Pode acontecer durante a fase analisada; 

 Muito Provável: Quase certeza que o impacto acontecerá na fase 

analisada; 

 Certeza: Probabilidade de 100% que o impacto acontecerá na fase 

analisada. 
Magnitude: 

 Desprezível; 

 Baixa; 

 Moderada; 

 Alta; 

 Muito Alta. 

 

6.3 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Os impactos ambientais identificados foram sistematizados na matriz 

apresentada no QUADRO a seguir. Ao todo foram elencados 17 impactos 

ambientais sendo 11 na Fase de Implantação, e 06 na Fase de Operação. 

Não foi considerada fase de encerramento e/ou desativação 

.
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QUADRO 13 - MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

LEGENDAS: EFEITO: POS=POSITIVO, NEG=NEGATIVO, NEU=NEUTRO DIRECIONALIDADE: FISIC=FÍSICO, BIOT=BIÓTICO, SOCIO=ANTRÓPICO  

NATUREZA:DIR=DIRETO, IND=INDIRETO PERIODICIDADE: CICL=CÍCLICO, TEMP=TEMPORÁRIO, PERMA=PERMANENTE  ABRANGÊNCIA: PONT=PONTUAL, 

ADA=ADA, AID=AID, AII=REGIONAL REVERSIBILIDADE: REV=REVERSÍVEL, IREV=IRREVERSÍVEL  INCERTEZA: REM=REMOTA, P.PROV=POUCO PROVÁVEL, 

PROV=PROVÁVEL , M.PROV=MUITO PROVÁVEL, CERTA=CERTA,   MAGNITUDE: DESPREZ=DESPREZÍVEL, BAIXA=BAIXA, MODE=MODERADA , ALTA=ALTA, 

M.ALTA=MUITO ALTA. 

N° DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

EF
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TO
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E 
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G
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C
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E 
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M
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N
IT

U
D
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A FASE DE IMPLANTAÇÃO         

1. 
Criação de expectativas na região, e eventual oposição à 

implantação do empreendimento. 
NEU SOCIO IND TEMP AID REV PROV MODE 

2. Geração de empregos diretos e indiretos na região. POS  SOCIO DIR PERMA AII REV CERTA ALTA 

3. Dinamização da economia local. POS  SOCIO DIR PERMA AII REV M.PROV MODE 

4. 
Aumento de tráfego de veículos pesados com risco de 

acidentalidade. 
NEG SOCIO DIR TEMP AII REV CERTA MODE 

5. 

Geração de resíduos sólidos de diversas tipologias com 

potencial de poluição, mas também de geração de 

renda. 

NEU FIS/SOCIO DIR PERMA ADA IRREV CERTA ALTA 

6. 
Geração de efluentes líquidos com risco de poluição do 

solo. 
NEG FÍSICO DIR PERMA ADA IRREV CERTA MODE 

7. Perda de áreas agricultáveis. NEG BIO DIR TEMP ADA IRREV CERTA DESPREZ 

8. 
Alteração morfológica do terreno em decorrência da 

terraplenagem. 
NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 



 

RAS - 155 de 196 

N° DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

EF
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9. 
Alteração dos padrões de infiltração / escoamento pela 

impermeabilização do solo. 
NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 

10. 
Elevação do nível de ruídos pelos equipamentos de 

construção civil 
NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 

11. 
Elevação do nível de material particulado durante a 

implantação. 
NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 

B FASE DE OPERAÇÃO         

12. 

Geração de energia térmica, contribuindo com a 

diversificação da matriz energética e contribuindo com 

o crescimento econômico do país. 

POS  SOCIO DIR PERMA AII REV CERTA M.ALTA 

13. 

Melhoria da qualidade ambiental do setor e redução 

do nível de risco pela renovação tecnológica de 

equipamentos. 

POS  SOCIO INDIR PERMA AII REV M.PROV ALTA 

14. 
Alteração da qualidade do ar decorrentes das emissões 

da UTE. 

NEG 
BIO DIR PERMA ADA REV CERTA BAIXA 

15. 
Alteração do nível de ruídos dentro da AID durante 

operação da UTE. 

NEG 
BIO DIR PERMA ADA REV P.PROV BAIXA 

16. 
Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos com 

potencial de poluição. 

NEG 
BIO DIR PERMA ADA REV CERTA MODER 

17. Demanda de água para operação da UTE. 
NEG 

BIO DIR PERMA ADA REV CERTA BAIXA 
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6.4 DISCUSSÃO SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS E 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 

 

A seguir são analisados por extenso os impactos ambientais elencados 

na matriz, bem como as medidas mitigadoras propostas. Dentro dos 19 

impactos ambientais analisados foram incluídos 04 de efeito POSITIVO 

para destacar os benefícios do empreendimento nas diferentes facetas 

do mesmo, salientando, contudo, que não é o balanço entre número de 

impactos positivos e negativos que determina a viabilidade do 

empreendimento. Esta viabilidade baseia-se na análise integrada, 

objetiva e estratégica de todos os aspectos envolvidos, incluindo o 

contexto em que se insere o empreendimento, o projeto apresentado e 

a análise integrada dos impactos. 

 

 

6.4.1 IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Os impactos ambientais durante a fase de implantação deverão se 

verificar ao longo dos 22 meses previstos para a implantação, sendo – via 

de regra – de características temporárias e com alta possibilidade de 

mitigação e reversão, através da implantação de procedimentos de 

gestão adequados durante a construção. 

 

Neste caso da UTE Pau Ferro II, a existência das duas térmicas da EPESA 

com toda sua infraestrutura disponível para apoio das obras, 

evidentemente configura um ponto positivo que irá diminuir a 

intensidade, e mesmo a ocorrência de alguns impactos, em termos do 

que se teria no cenário de iniciar a mesma obra a partir de uma estaca 

zero. 

 

Dentro deste contexto são descritos a seguir os 11 impactos ambientais 

identificados para a fase de implantação. 

 
IMPACTO 01 - CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS NA REGIÃO, E EVENTUAL OPOSIÇÃO À 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

1. NEU SOCIO IND TEMP AID REV PROV MODE 
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As usinas de geração termoelétrica ainda carregam no imaginário 

popular um estigma negativo, de serem empreendimentos altamente 

poluidores e contrários às premissas de sustentabilidade ambiental. Os 

fenômenos de oposição a empreendimentos polêmicos ou que possam 

ser prejudiciais para o entorno são muito comuns naqueles que envolvem 

emissões atmosféricas, onde aplica a sigla NIMBY, acrônimo inglês (de 

Not In My Back Yard, que significa "não em meu quintal", em português). 

O fato do empreendimento estar localizado dentro de uma APA e o fato 

de ter sido feita uma campanha negativa na internet à presença das 

usinas termoelétricas dentro da APA por conta do alto nível de ruído 

emitido durante sua operação, pode induzir movimentos contrários ao 

empreendimento em qualquer uma das suas fases. 

 

Considera-se que estes movimentos podem acontecer no começo das 

obras de implantação quando se torne público o fato da implantação de 

uma nova termoelétrica. 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

A mitigação deste tipo de impacto sempre será a transparência e o 

repasse de informações claras e oportunas para a sociedade civil. Neste 

caso se tem todas justificativas para demonstrar que a UTE Pau Ferro II e 

em si mesma uma medida mitigadora que irá melhorar a qualidade 

ambiental do setor ao permitir a desmobilização das UTES mais antigas. 

Concretamente foi proposto o Programa de Educação Ambiental (PEA) e 

Comunicação Social (PCS) a ser iniciado desde a fase de implantação. 

 
IMPACTO 02 - GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS NA REGIÃO 
N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

2. POS  SOCIO DIR PERMA AII REV CERTA ALTA 

         

 

O empreendimento gerará em torno de 300 empregos diretos na Fase de 

Implantação entre pessoal qualificado e não qualificado. Este número de 

ofertas de trabalho diminuirá para em torno de 40 durante a Fase de 

Operação. 

 

Na linha da transparência de informações, deve-se registrar que esta 

geração de empregos não deverá beneficiar massivamente às 

comunidades mais próximas, embora algumas vagas que exijam baixa 
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qualificação poderão ser efetivamente preenchidas por agricultores do 

entorno. 

 

Acontece que atualmente na RMR existe abundante oferta de mão de 

obra qualificada em solda e instalações eletromecânicas, por conta, por 

exemplo, do contingente de operários que foi desmobilizado do estaleiro 

Atlântico Sul. Nesse contexto, o empreendimento será uma oportunidade 

de trabalho, mesmo que temporária, beneficiando mão de obra 

qualificada da RMR. 

 

Considerando ademais que atualmente no país existem mais de 12 

milhões de pessoas desempregadas, a geração de 300 novas vagas de 

emprego por um período de dois anos é de fato um impacto positivo 

bastante significativo. 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

Priorizar o preenchimento de vagas de trabalho com a população inserida 

dentro da AII do empreendimento. 

 
IMPACTO 03 - DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

3. POS  SOCIO DIR PERMA AII REV M.PROV MODE 

         

 

A implantação do empreendimento em terras do município de Igarassu 

contribui para o aumento da arrecadação municipal que, hoje, depende 

basicamente dos repasses do Governo Federal. A exemplo do observado 

em relação à geração de empregos, destaca-se a relevância do impacto 

aqui citado, independentemente de ser expressivo ou não em termos da 

arrecadação total do município. 

 

Da mesma forma, espera-se que localmente se verifique uma 

dinamização da economia, mesmo que de forma muito localizada, na 

prestação de serviços de alimentação, transporte dentre outros. 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

Priorizar o a contratação de empresas locais para prestação de serviços 

durante a implantação e operação do empreendimento. 
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IMPACTO 04 - AUMENTO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS COM RISCO DE 
ACIDENTALIDADE. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

4. NEG SOCIO DIR TEMP AII REV CERTA MODE 

         

 

As obras de implantação a serem desenvolvidas durante um período de 

22 meses segundo planejamento do empreendedor, deverão atrair um 

tráfego pesado significativo para as estradas do entorno, principalmente 

a vicinal que comunica Chã de Cruz com a Usina São José, e que dá acesso 

à ADA do empreendimento. 

 

Esta estrada não apresenta nenhuma sinalização, e frequentemente se 

verificam veículos pesados trafegando em alta velocidade. Assim, 

considera-se que a interação entre o tráfego atraído e o tráfego existente, 

principalmente na época de corte da cana-de-açúcar podem aumentar 

os riscos de acidentalidade. 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

Foi proposta a elaboração do PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

(PCA) que será o carro chefe da dimensão ambiental durante a etapa de 

implantação do empreendimento. Dentro do PCA foi previsto o 

subprograma de Sinalização e Segurança, voltado para a mitigação deste 

impacto. 

 

Dentre as diretrizes a serem analisadas no programa, está a proibição de 

trafegar pela estrada da Pitanga para os veículos da obra. 

 
IMPACTO 05 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE DIVERSAS TIPOLOGIAS COM 
POTENCIAL DE POLUIÇÃO, MAS TAMBÉM DE GERAÇÃO DE RENDA. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

5. NEU FIS/SOCIO DIR PERMA ADA IRREV CERTA ALTA 

         

 

Durante implantação do empreendimento será gerada uma diversidade 

grande de resíduos, compatível com a porte e complexidade do 

empreendimento previsto, resíduos estes que vão desde o típico lixo 

comum gerado pelos 300 colaboradores previstos no pico da obra, até 

grandes quantidades de sucata metálica e principalmente madeira, 

proveniente dos caixotes em que chegarão protegidos grande parte dos 
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componentes industriais que conformam a UTE. Resíduos perigosos 

classe I também serão gerados, representados por óleo e materiais 

contaminados com óleo, solventes e outros produtos químicos. 

 

Por não se tratar de um empreendimento convencional de construção 

civil, a previsão de geração de resíduos mesmo que de forma aproximada 

torna-se bastante complexa. 

 

A geração de resíduos e o gerenciamento ambientalmente correto dos 

mesmos dentro das premissas da PNRS torna-se um desafio para a 

gestão da obra, mas também uma oportunidade de geração de renda e 

de beneficiar empresários da reciclagem inseridos dentro da AII. 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

As medidas mitigadoras propostas para minimizar eventuais impactos 

decorrentes da geração de resíduos sólidos na obra são as seguintes: 

1. Elaboração de um Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) abrangendo a implantação da UTE e o 

gasoduto; 

Dito Programa deverá ser elaborados em concordância com as 

Resoluções CONAMA 307/2002 e 448/2012 que tratam 

especificamente de resíduos de construção civil, bem como 

deverão atender o que for aplicável da Lei 12.305 de 2010 que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

2. Os PGRCC deverão ser atendidos tanto pelas empreiteiras 

encarregadas da obra civil e a terraplenagem, como pelas 

empreiteiras encarregadas da montagem eletromecânica. 

 
IMPACTO 06 - GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS COM RISCO DE POLUIÇÃO DO 
SOLO. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

6. NEG FÍSICO DIR PERMA ADA IRREV CERTA MODE 

         

 

Efluentes líquidos de três tipologias principais serão gerados durante o 

período de implantação da obra, quais sejam: 1) esgoto sanitário, 2) 

águas oleosas de lavagem de máquinas, e 3) águas com grande 

quantidade de sólidos proveniente de lavagem de betoneiras e produção 

de concreto. 
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Em termos de esgoto sanitário, deve-se considerar que a implantação das 

obras está apoiada por toda a infraestrutura das UTEs existentes, assim, 

o sistema de esgotamento sanitário poderá ser apenas apoiado por 

banheiros químicos, caso necessário. 

 

Uma segunda tipologia de efluente que deve ser gerenciado 

corretamente para evitar a ocorrência de impactos ambientais, são as 

águas oleosas provenientes da lavagem de máquinas e oficina mecânica. 

Seu descarte inadequado no meio ambiente pode causar poluição do 

solo principalmente. Diferentemente do esgoto, as águas oleosas 

poderão não ser geradas no canteiro de obras, de não ser implementada 

nenhuma ação que desdobre na sua geração. 

 

Finalmente mencionam-se as águas turvas da lavagem de betoneiras e 

equipamentos de produção de concreto. Da mesma forma que no caso 

anterior, ao não se verificarem corpos hídricos na área, o impacto em 

qualquer cenário seria de baixa magnitude, contudo, isto não é 

justificativa para negligenciar o seu controle. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Foi proposta a elaboração do PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

(PCA) que será o carro chefe da dimensão ambiental durante a etapa de 

implantação do empreendimento. Dentro do PCA foi previsto o 

Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes Líquidos, 

voltado para a mitigação deste impacto. 

 

Dentre as diretrizes a serem analisadas no programa, está a proibição de 

trafegar pela estrada da Pitanga para os veículos da obra. 

 
IMPACTO 07 - PERDA DE ÁREAS AGRICULTÁVEIS. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

7. NEG BIO DIR TEMP ADA IRREV CERTA DESPREZ 

         

 

A implantação do empreendimento implicara na perda de menos de 3 

hectares de terreno com potencial agricultável que hoje vem sendo 

exploradas com cana-de-açúcar pela Usina São José, frisando que parte 
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da ADA se insere dentro do perímetro já licenciado das UTEs 

Termomanaus e Pau Ferro I. 

Em termos absolutos a perda de terreno representa menos do 0,01% da 

terra total agricultável da Usina São José, sendo desde esse ponto de vista 

um impacto desprezível. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Aproveitar a camada superficial do solo nas áreas do entorno. 

 
IMPACTO 08 - ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA DO TERRENO EM DECORRÊNCIA DA 
TERRAPLENAGEM. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

8. NEG FISICO DIR TEMP ADA IRREV CERTA DESPRE 

         

 

A atividade de terraplenagem em termos de engenharia representa uma 

adequação da superfície do terreno para uma geometria que permita a 

implantação do projeto previsto com segurança. Já em termos de meio 

ambiente representa uma alteração morfológica, com modificação da 

proteção natural do solo e modificação dos padrões de drenagem o que 

pode deflagrar em diversos impactos ambientais. 

 

Na ADA, pelo fato da área de implantação da UTE corresponder em parte 

a uma área já terraplenada e licenciada, e em parte a uma área semiplana 

que requer apenas a substituição da camada mais superficial e elevação 

do greide, considera em termos de engenharia como de baixo porte e 

em termos ambientais como de magnitude desprezível. 

 

Contudo, é importante registrar que embora a moderada movimentação 

de terra, algumas das escavações que estão sendo previstas para 

implantação da infraestrutura apresentam alguma complexidade. Neste 

tipo de escavação devem ser seguidos todos os protocolos de segurança 

geotécnica para preservar a integridade de operários e máquinas. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

− Aproveitar a camada superficial do solo nas áreas do entorno, 

prévio alinhamento com a USJ. Alternativamente esta camada 

pode ser estocada em local previamente selecionado para 

utilização nos projetos de replantio previstos pelo Plano de Manejo 

da APA; 
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− Caso a opção seja um bota-fora já licenciado e em funcionamento, 

o empreendedor deverá realizar um levantamento da situação do 

local antes do início da sua operação, e deverá seguir as Diretrizes 

do PRAD associado a esse bota-fora, no que diz respeito a 

geometria e ações de recuperação final; 

− Todo o procedimento de manejo de materiais removidos, desde o 

transporte até o descarte no próprio bota-fora deverá ser 

planejado previamente e deverá constar do projeto de 

Terraplenagem a ser elaborado pelo empreendedor. Neste 

planejamento executivo deverá ser detalhada a operação que se 

dará no bota-fora para garantir a geometrização do material e a 

contenção do mesmo. 

 
IMPACTO 09 - ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE INFILTRAÇÃO/ESCOAMENTO PELA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

9. NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 

         

 

Dentro de um contexto meramente acadêmico, pode-se considerar que 

a implantação da UTE implica na modificação pontual do balanço 

infiltração/escoamento. Com efeito, a impermeabilização da área 

diminuirá a infiltração de água no subsolo e aumentará o volume de 

escoamento. 

 

Em termos práticos, contudo, este efeito é desprezível e não deverá ter 

nenhum tipo de efeito no aquífero Barreiras localizado a profundidades 

da ordem de 40m. 

 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Prever áreas verdes e pavimentos drenantes nas áreas não utilizadas pela 

infraestrutura industrial. 

 
IMPACTO 10 - ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

10. NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 
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Os ruídos gerados durante a etapa de implantação, com as atividades de 

construção, são normalmente intensos, variando entre ruídos constantes, 

ruídos intermitentes, ruídos de impacto e vibrações, devendo causar 

alteração temporária do nível de ruídos no setor, e eventualmente 

perturbações para a população do entorno. 

 

Neste caso, considerando que parte das obras se desenvolverá dentro da 

área murada das térmicas existentes e que a população se localiza a mais 

de 2km de distância, considera-se que impacto do ruído, embora de 

ocorrência certa, terá efeito ambiental desprezível. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Foi proposta a elaboração do PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

(PCA) que será o carro chefe da dimensão ambiental durante a etapa de 

implantação do empreendimento. Dentro do PCA foi previsto o 

Subprograma de Controle e Monitoramento de ruído, voltado para a 

mitigação deste impacto. 

 

Na elaboração do subprograma deverão ser considerados os seguintes 

aspectos: 

 

− Implantação de abafadores e materiais absorventes de ruídos em 

equipamentos motorizados; 

− Controlar a velocidade dos caminhões nas estradas próximas do 

empreendimento, principalmente nas proximidades de 

assentamentos urbanos. Deverá ser garantida esta condição na 

passagem de escolas e postos de saúde; 

− Verificação periódica dos níveis de emissão de ruído dos 

equipamentos e veículos a fim de identificar se estão dentro de 

suas especificações técnicas; 

− Planejar para que as atividades mais significativas, em termos de 

emissão de ruído, sejam realizadas durante o período diurno; 

− Uso de equipamento de proteção individual (EPI), sempre que os 

limites de tolerância ultrapassar os estabelecidos na Norma 

Regulamentadora nº 15. 
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IMPACTO 11 - ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE MATERIAL PARTICULADO DURANTE A 
IMPLANTAÇÃO. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

11. NEG FISICO DIR TEMP ADA RREV CERTA DESPRE 

         

 

Em decorrência da terraplenagem e do aumento da movimentação de 

veículos pesados no setor, deverá ocorrer um aumento nos níveis de 

material particulado em suspensão, podendo afetar a qualidade do ar na 

área diretamente afetada. 

 

Igualmente pode-se verificar o aumento na emissão de poluentes 

primários, como é o caso de Monóxido de Carbono (CO), Monóxido de 

Nitrogênio (NO), Dióxido de Enxofre (SO2), emitidos pelo escapamento 

dos veículos. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Foi proposta a elaboração do PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

(PCA) que será o carro chefe da dimensão ambiental durante a etapa de 

implantação do empreendimento. Dentro do PCA foi previsto o 

Subprograma de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar, voltado 

para a mitigação deste impacto. 

Na elaboração do subprograma deverão ser considerados os seguintes 

aspectos: 

− Durante a implantação deverá ser priorizado o acesso à área pela 

PE-041, ao invés de utilizar a PE-027. Isto minimizará impactos nas 

granjas e aglomerados que se verificam nesta PE. 

− Umectação permanente das vias com aspersões periódicas, nas 

passagens por comunidades principalmente, para se reduzir o 

lançamento e a suspensão de materiais particulados. 

− Utilizar vias alternativas de transporte, desviando das comunidades 

assentadas nas proximidades das estradas; 

− Selecionar adequadamente as empresas que serão responsáveis 

pelo transporte, de forma a garantir que esta atividade seja 

efetuada com veículos em bom estado de conservação e 

manutenção e com os seus motores em boas condições de 

regulagem; 
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− Os veículos devem trafegar com velocidade e carga compatíveis 

com as vias, além de serem conduzidos por motoristas treinados e 

experientes; 

− O transporte de entulhos, bota-fora e materiais da obra deverá ser 

realizado por caminhões com as caçambas cobertas com lonas; 

 

 

6.4.2 IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

 

A fase de operação se caracteriza pela geração de energia elétrica, 

aportando confiabilidade ao SIN e equilíbrio ao subsistema Nordeste. O 

desligamento das UTEs Termomanaus e Pau Ferro I da mesma forma irá 

refletir numa redução dos impactos ambientais associados com ruído, 

emissões e risco de transporte de óleo. 

 

Dentro deste contexto são analisados a seguir os seis impactos 

relacionados para a fase de operação. 

 

 
IMPACTO 12 - GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA, CONTRIBUINDO COM A 
DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA E CONTRIBUINDO COM O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO DO PAÍS. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

12. POS  SOCIO DIR PERMA AII REV CERTA M.ALTA 

         

 

A justificativa e essência do empreendimento é a geração de energia 

elétrica de fonte termoelétrica, contribuindo para a diversificação da 

matriz energética, a redução de riscos de racionamento, crescimento 

econômico do país e consequente geração de emprego. 

 

Este impacto positivo foi qualificado como de magnitude Muito Alta, 

salientando que os benefícios da UTE Pau Ferro II extrapolam a AII do 

empreendimento, favorecendo milhares de pessoas. 

 
MEDIDA MAXIMIZADORA  

− Levar a bom termo o projeto e mantê-lo funcionando de forma 

eficiente e continua de forma indefinida; 
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− Acompanhar os avanços tecnológicos da energia termoelétrica, no 

decorrer do período de operação; 

− O empreendedor deverá elaborar um PROGRAMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL para a fase de operação do empreendimento, 

abrangendo todos os aspectos necessários para o controle 

ambiental do empreendimento. 

 

 
IMPACTO 13 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO SETOR E REDUÇÃO DO 
NÍVEL DE RISCO PELA RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

13. POS  SOCIO INDIR PERMA AII REV M.PROV ALTA 

         

 

 

A UTE Pau Ferro II irá substituir a operação das UTEs Termomanaus e Pau 

Ferro I com uma tecnologia muito mais limpa, começando pela 

substituição da matriz energética que passará a ser de gás natural e 

utilização de equipamentos de alta tecnologia. 

 

Em função disso, serão gerados 100MW de energia adicionais, com 

menor impacto e em menor área ocupada. Isto refletirá em menor 

emissão atmosférica e menor aporte de gases de efeito estufa. O fator 

ruído que durante alguns anos foi crítico no setor, passará a ser resolvido 

dentro da própria concepção do empreendimento. O transporte de diesel 

em caminhões tanque que se verificava durante os períodos de operação 

elevando o nível de risco ambiental, será substituído por um gasoduto 

que oferece maior confiabilidade e maior segurança. 

 

Em síntese, a qualidade ambiental da área deverá aumentar, em função 

da substituição de uma tecnologia obsoleta por uma tecnologia mais 

moderna. 

 
MEDIDA MAXIMIZADORA  

− Levar a bom termo o projeto e mantê-lo funcionando de forma 

eficiente e continua de forma indefinida; 

− Acompanhar os avanços tecnológicos da energia termoelétrica, no 

decorrer do período de operação; 
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− O empreendedor deverá elaborar um PLANO DE DESATIVAÇÃO 

DAS TÉRMICAS EXISTENTES, detalhando a destinação dos 

equipamentos e o uso futuro que dará para a área 

 
IMPACTO 14 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DECORRENTES DAS EMISSÕES DA 
UTE. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

14. NEG BIO DIR PERMA ADA REV CERTA BAIXA 

         

 

A avaliação deste impacto está consubstanciada na modelagem 

matemática apresentada no ANEXO 4 do estudo. Na abordagem 

realizada foi considerada apenas a operação da UTE Pau Ferro II, sem 

realizar comparação com a condição atual, qual seja a operação das 

térmicas Termomaus e Pau Ferro I. 

 

Contudo, conceitualmente pode-se afirmar que a substituição da matriz 

de óleo diesel por gás natural e a utilização de equipamentos de alta 

tecnologia, garantem que a qualidade do ar na condição futura, mesmo 

com maior potência instalada, será melhor que a que se verifica 

atualmente nos períodos de funcionamento das térmicas da EPESA. 

 

Já em termos específicos da UTE Pau Ferro II, os resultados da simulação 

replicam-se a seguir: 

− A modelagem computacional, aplicando modelo de dispersão 

recomendado para áreas industriais, estimou que as concentrações 

das emissões existentes estão abaixo dos limites legais. 

− Em geral a modelagem computacional gera resultados 

conservadores e mostra o pior caso dentro de um ano de 

simulação. Provavelmente com uma estação de monitoramento 

ambiental instalada na região do empreendimento os níveis de 

poluição são menores que os simulados. 

− Por se tratar de uma região próxima ao mar e situada sobre um 

platô com 120 metro de altura e ao redor um terreno plano numa 

região rural (grossland) e com média de ventos da ordem de 3m/s, 

estes fatores são favoráveis a dispersão dos poluentes de forma a 

não alterar a qualidade do ar da região acima dos limites 

estabelecidos pela Resolução 491/18 do CONAMA. 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

No PROGRAMA DE GESTAÕ E MONITORAMENTO AMBIENTAL previsto 

para a fase de operação, está previsto o monitoramento, tanto das 

emissões como das imissões da UTE. 

 

Da mesma forma, mesmo que os resultados analíticos indiquem a não 

ocorrência do impacto, a probabilidade não foi descartada e assim, 

recomenda-se apresentar além do subprograma de monitoramento, os 

seguintes estudos: 

− I - Análise de Risco; 

− II - Plano do Teste de Queima; 

− III - Plano de Contingência; 

− IV - Plano de Emergência. 

 
IMPACTO 15 - ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS DENTRO DA AID DURANTE 
OPERAÇÃO DA UTE. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

15. NEG BIO DIR PERMA ADA REV P.PROV BAIXA 

         

 

Pelos antecedentes das térmicas existentes e visando considerar dentro 

do estudo técnico todos os aspectos que possam chegar a ser 

questionados, foi incluído o impacto relacionado com elevação do nível 

de ruído dentro da AID. Contudo, pela tecnologia prevista pelo 

empreendedor e pela performance de empreendimentos similares como 

a Termopernambuco no porto de Suape, estima-se que este impacto será 

imperceptível para as comunidades do entorno. Nas áreas mais próximas 

da UTE eventualmente poderá ser percebida uma elevação de ruídos, mas 

será irrelevante em termos de impacto, ao não ter receptores discretos 

no entorno. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

No PROGRAMA DE GESTAÕ E MONITORAMENTO AMBIENTAL previsto 

para a fase de operação, está previsto o monitoramento de ruído durante 

a operação da UTE. 

 
IMPACTO 16 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS COM 
POTENCIAL DE POLUIÇÃO. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

16. NEG BIO DIR PERMA ADA REV CERTA MODER 
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Na operação rotineira da unidade serão gerados resíduos sólidos de 

diversas tipologias que a depender das condições de gerenciamento, 

podem ocasionar impactos ambientais de intensidade moderada. 

 

A principal preocupação centra-se na geração de resíduos perigosos, 

especificamente relacionados com o manuseio de lubrificante, além dos 

resíduos de manutenção de máquinas e equipamentos que a depender 

do caso, serão considerados igualmente como resíduos Classe I 

perigosos. 

 

Outros efluentes líquidos gerados como a água de purga do sistema de 

refrigeração, água de lavagem e efluentes sanitários, terão que ter um 

tratamento prévio antes do seu descarte no meio ambiente. 

 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

As medidas de controle previstas para este caso são: 

− Elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Industriais – PGRSI, como parte do sistema de gestão 

ambiental da UTE; 

− No PROGRAMA DE GESTAÕ E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

previsto para a fase de operação, está previsto o monitoramento dos 

efluentes líquidos e a gestão da infraestrutura implantada; 

− Implementar um sistema de drenagem superficial eficiente, evitando 

a mistura de água de chuva com água de processo.  

− Garantir que as água de chuva e de lavagem, passem por caixas 

retentoras de óleo e areia, antes do seu despejo no meio ambiente. O 

referido despejo deverá ser realizado em condições controladas 

evitando a formação de possíveis focos erosivos; 

− Dimensionar e implantar um sistema de tratamento e destinação final 

de esgotos sanitários gerados na unidade; 

− Dimensionar e implantar um sistema de tratamento adequado para 

águas industriais provenientes do sistema de resfriamento, prevendo 

a remoção de poluentes, correção de pH, e levando em consideração 

o choque térmico antes do despejo no meio ambiente, de ser essa a 

solução adotada. 
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IMPACTO 17 - DEMANDA DE ÁGUA PARA OPERAÇÃO DA UTE. 

N° EFEITO MEIO NATUREZA PERIODICIDADE ABRANGÊNCIA REVERSIBILIDADE INCERTEZA MAGNITUDE 

17. NEG BIO DIR PERMA ADA REV CERTA BAIXA 

         

Este impacto considera a exploração do aquífero Barreiras através de 

poço artesiano. Considerou-se dentro da listagem de impactos por conta 

da utilização do recurso hídrico, contudo, as necessidades hídricas das 

instalações são consideradas baixas, estimadas em 34m³/dia, lembrando 

que a produtividade média dos poços no Aquífero Barreiras é de 4 a 

5m3/h, podendo atingir até 16m3/h. 

 
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

− Tramitar outorga e licenciamento do poço previsto; 
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7. PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVISTOS 

 

Os PROGRAMAS AMBIENTAIS podem ser considerados como o 

agrupamento de várias medidas mitigadoras de características similares, 

que ao serem integradas, criam um efeito sinérgico muito mais eficiente 

no controle ambiental, que tentativas de aplicar isoladamente ditas 

medidas. 

 

Assim, o conjunto de programas ambientais propostos e as medidas nele 

inseridos garantem que todos os impactos diretos e indiretos do 

Empreendimento serão de alguma forma preventivamente atacados, 

mitigados e/ou compensados. 

 

Os critérios adotados para o agrupamento de medidas em Programas 

Ambientais foram diversos. De um lado, levou-se em consideração a 

etapa do ciclo de implantação (Implantação – operação), devendo-se 

observar nesse contexto, que muitos dos PROGRAMAS AMBIENTAIS 

propostos se estenderão ao longo de mais de uma dessas etapas. 

 

Seguindo a metodologia sequencial de aprofundamento dos estudos 

ambientais acompanhando o processo de licenciamento, nesta etapa do 

RAS pretende-se apenas identificar os Programas considerados 

necessários, sendo que os mesmos deverão ser detalhados em nível 

executivo, ora quando da solicitação da Licença de Instalação (LI) do 

Empreendimento, ora quando da solicitação da Licença de Operação 

(LO). 

 

Os programas ambientais recomendados para subsidiar as etapas de 

licenciamento posteriores são relacionados no quadro a seguir e 

descritos nas suas principais diretrizes. É IMPORTANTE FRISAR QUE 

QUANDO SEU DETALHAMENTO EM NÍVEL EXECUTIVO, OS PROGRAMAS 

LISTADOS DEVERÃO SER ADAPTADOS EM TERMOS DE ESCOPO E 

ABRANGÊNCIA, ÀS CONDIÇÕES REAIS DE IMPLANTAÇÃO DA UTE PAU 

FERRO II. 

 

Ao tudo, são propostos seis (06) programas ambientais conforme se 

resume no QUADRO 14 a seguir, salientando que a maioria destes 



 

RAS - 173 de 196 

programas estão estruturados em subprogramas que apresentam 

objetivos e metodologia especifica de execução. 

 
QUADRO 14 - Relação de Programas Ambientais propostos 

N° PROGRAMA 
FASE DE 

IMPLANT.  
FASE DE 

OPERAÇÃO 

1 
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

(PCA) 
 - 

2 
PROGRAMA DE GRENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) 
 - 

3 
PROGRAMA DE GESTÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL (PGMA) 
-  

4 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (PGRSI) 
-  

5 
PROGRAMA DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

AMBIENTAIS (PREA) 
 - 

6 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

(PEA) E COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS) 
  

 

 

7.1 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) 

 
A. JUSTIFICATIVA 

Diversas ações da implantação do empreendimento requerem cuidados 

ambientais e garantia de atendimento de exigências legais, assim, 

justifica-se a proposição de um documento único de controle que facilite 

a implantação destas referidas ações. 

 

Dentro deste contexto, frisa-se que o PCA será o instrumento chave de 

direcionamento das ações ambientais durante a fase de obras. 

 
B. OBJETIVOS 

O PCA tem como objetivo principal a minimização dos impactos 

ambientais advindos das obras civis através da implantação de controles 

aplicáveis às ações desenvolvidas por todas as empreiteiras ligadas ao 

Empreendimento. Este foco principal é complementado com os seguintes 

objetivos específicos: 

− Facilitar o processo de gerenciamento ambiental das obras 

mediante a consolidação das ações de controle ambiental nas 

frentes de obra e nos canteiros; 
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− Fornecer elementos técnicos visando à execução das obras com o 

menor impacto ambiental possível; 

− Dar força contratual a todas as exigências relativas ao controle e 

mitigação do impacto ambiental das obras e/ou à sua remediação 

nos casos de impactos que ocorram apesar da mitigação; 

− Assegurar que a forma de aplicação das ações em cada frente de 

obra, seja previamente estudada e discutida por todos os 

envolvidos, limitando as situações ou aspectos imprevistos ao 

mínimo possível; 

− Assegurar a atualização constante das ações de controle ambiental, 

cada vez que as situações verificadas na obra exijam a inclusão de 

novas medidas e/ou o aprimoramento das medidas inicialmente 

propostas. 

 

 
C. FASE EM QUE APLICA 

O Programa deverá ser elaborado previamente ao início das obras e 

implantado conjuntamente com a mobilização inicial de tal forma a 

acobertar também a etapa de implantação do canteiro de obras. 

 
D. METODOLOGIA 

O PCA deverá ser estruturado nos seguintes subprogramas: 

i. Subprograma de controle da Obra Civil; 

ii. Subprograma de Segurança e Sinalização. 

iii. Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes 

Líquidos; 

iv. Subprograma de Controle e Monitoramento de Qualidade do Ar; 

v. Subprograma de Controle e Monitoramento de ruído; 

 

 
D1. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA OBRA CIVIL 

Incluindo: 

− Procedimentos para controle de operários; 

− Procedimentos para controle do canteiro de obras incluindo ações 

para racionalização e minimização de desperdícios de água no 

canteiro; 

− Monitoramento da potabilidade d’água ofertada aos operários; 

− Procedimentos para controle de veículos e circulação na área; 
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− Procedimentos de controle de estoques de insumos 

potencialmente perigosos incluindo óleos. 

 
D2. SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO 

Incluindo: 

− Sinalização de área de restrição / vigilância patrimonial; 

− Sinalização de obra (placa da obra, segurança do trabalho e 

indicação de direção); 

− Sinalização de interferência com tráfego externo. 

 

 
D3. SUBPROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE EFLUENTES 
LÍQUIDOS 

Incluindo: 

− Monitoramento da qualidade dos efluentes tratados na ETE do(s) 

canteiros(s), comparando com as especificações constantes nas 

normas da CPRH, caso aplicável; 

− Monitoramento do funcionamento de banheiros químicos, em 

termos de número de unidades, padrão de limpeza e destinação 

dos efluentes; 

− Gerenciamento de efluentes provenientes de lavagem de 

betoneiras e veículos. 

 

 
D4. SUBPROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO 
AR; 

Incluindo: 

− Monitoramento de material particulado – Sendo uma atividade 

que envolve a identificação e supervisão de pontos onde a 

ressuspensão de material particulado se torna importante. 

− Monitoramento do Escape dos veículos – Sendo uma atividade que 

envolve a supervisão visual da exaustão dos veículos, objetivando 

retirar da frota da obra aqueles veículos que não apresentem 

condições adequadas de combustão. 

 
D5. SUBPROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

O subprograma de controle e monitoramento de ruído e vibrações 

deverá prever basicamente o monitoramento de ruído no canteiro de 

obra e no entorno de frentes de serviço – Esta atividade deverá prever o 
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monitoramento sistemático de ruído operacional visando atender as 

disposições da NR-15. 

 

 

7.2 PROGRAMA DE GRENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL (PGRCC) 

 

 
A. JUSTIFICATIVA 

A indústria da construção civil é tida como grande consumidora de 

recursos naturais e geradora de desperdício, grande parte representada 

pela parcela de materiais que saem das obras como resíduo. 

 

Instrumentos de gerenciamento e controle como os previstos na 

legislação permitem que estes desperdícios relacionados com resíduos 

sejam minimizados e a parcela gerada seja reaproveitada da melhor 

forma possível. 

 

Neste caso da UTE PAU FERRO II, estima-se que será gerada uma parcela 

bastante significativa de resíduos plenamente aproveitáveis como 

plástico fino e madeira, assim sendo, é clara e plenamente justificável a 

elaboração e implementação de um PGRCC para a etapa de implantação 

do empreendimento. 

 

 
B. OBJETIVOS 

Mitigar os possíveis impactos ambientais decorrentes do manejo 

inadequado de resíduos sólidos durante a fase de Implantação, através 

do estabelecimento de diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

adequada, consubstanciados nas Resoluções CONAMA nº 307/02, 

448/2012 e lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

Como objetivos secundários destacam-se os seguintes: 

− Gerenciar adequadamente o 100% dos resíduos gerados durante a 

obra civil e a montagem eletromecânica, ao longo de todo o 

processo de implantação; 
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− Agregar no programa todos os atores envolvidos, incluindo as 

equipes próprias e terceirizadas; 

− Minimizar a geração de resíduos; 

− Conseguir encaminhar para aterro sanitário somente o rejeito. 

 
C. FASE EM QUE APLICA 

O Programa deverá ser elaborado previamente ao início das obras e 

implantado conjuntamente com a mobilização inicial de tal forma a 

acobertar também a etapa de implantação do canteiro de obras. 

 

O responsável pela elaboração e implantação do programa será o 

empreendedor. Os procedimentos do PGRCC deverão ser mantidos ao 

longo de todo o período de implantação do empreendimento, devendo 

ser atualizados permanentemente em função de novas tecnologias e 

mudanças na legislação em vigor. 

 

Durante a Fase de Operação o escopo será simplificado e as ações 

previstas passarão a fazer parte do PGA da operação, como subprograma 

do mesmo. 

 
D. METODOLOGIA 

A elaboração do PGRCC para a implantação deverá considerar as ações 

de manejo de todas as tipologias de resíduos sólidos previstas, incluindo 

ações de prevenção de geração, acondicionamento na obra, 

aproveitamento na obra, segregação e destinação final. As principais 

diretrizes a serem incorporadas no detalhamento executivo são 

relacionadas a seguir: 

− Definição do modelo gerencial que será implantado para o 

gerenciamento de resíduos no empreendimento; 

− Identificação da tipologia e expectativa de quantidade de geração 

de cada resíduo, determinando sua classificação conforme norma 

NBR 10.004 de 2004. Caso existam dúvidas sobre a classificação do 

resíduo, deverá existir laudo classificatório seguindo a metodologia 

da NBR 10.005 e 10.006; 

− Mapa dos pontos de geração de cada resíduo dentro do canteiro 

e nas frentes de obra; 

− Procedimentos de acondicionamento nos pontos de geração e nos 

pontos de estocagem temporária; 
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− Procedimentos de coleta nos pontos de geração e determinação 

da frequência; 

− Determinação dos procedimentos de gerenciamento dos resíduos 

na área de estocagem; 

− Determinação das alternativas de destinação final por classe de 

resíduo; 

− Determinação dos procedimentos de rastreabilidade de resíduos 

ao longo do seu ciclo de vida; 

− Cadastro de empresas parceiras e receptores de resíduos, com os 

procedimentos de vistoria nesses locais, a serem realizados com 

frequências pré-determinadas. 

 

 

7.3 PROGRAMA DE GESTAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (PGMA) 

 
A. JUSTIFICATIVA 

O Programa de Gestão e Monitoramento Ambiental (PGMA) será o carro 

chefe do quesito ambiental durante a etapa de operação do 

empreendimento. O programa será a ferramenta de planejamento, 

controle e fiscalização de todas as atividades ambientais previstas 

durante a operação, tendo também dentro do seu escopo, a 

responsabilidade de administrar, compilar e analisar todos os 

documentos ambientais gerados durante as diferentes etapas de 

licenciamento da UTE Pau Ferro II. 

 

Em outras palavras, o PGMA deverá refletir a política ambiental do 

empreendedor, condicionada pelas exigências impostas pela legislação 

e/ou pelas condicionantes específicas constantes nas licenças ambientais 

deferidas pela CPRH. 

 
B. OBJETIVOS 

Como objetivos principais do PGMA elencam-se os seguintes: 1) que o 

meio ambiente seja efetivamente protegido dos potenciais impactos 

advindos das atividades operacionais do empreendimento; 2) que todos 

os compromissos ambientais adquiridos durante a etapa de 

licenciamento sejam efetivamente atendidos, deixando registro dos 

mesmos. 
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Como objetivos específicos destacam-se os seguintes: 

− Conduzir o processo de gestão ambiental em tempo hábil e 

compatível com os compromissos assumidos junto à CPRH; 

− Garantir o repasse das informações à CPRH e demais atores 

envolvidos, sobre o andamento da implantação dos referidos 

programas ambientais, bem como o cumprimento dos 

compromissos ambientais assumidos no processo de 

licenciamento; 

− Garantir que todos os programas ambientais sejam desenvolvidos 

com estrita observância na legislação aplicável e de encontro com 

as características específicas do empreendimento e seu entorno; 

− Gerar banco de dados e registros sobre o andamento dos diversos 

programas ambientais; 

− Conformar e gerenciar as equipes necessárias com otimização de 

recursos e tempo; 

− Garantir a otimização dos recursos do Empreendedor, através do 

gerenciamento conjunto dos programas. 

 
C. FASE EM QUE APLICA 

O PGMA aplica para a fase de operação do empreendimento  

 
D. METODOLOGIA 

O organograma funcional do PGMA deverá ser claramente definido, com 

a definição das responsabilidades de cada cargo. Neste organograma, 

deverão ficar bem estabelecidas as dimensões financeiras, técnicas e 

jurídicas, que se configuram no tripé sobre o qual estará sustentado o 

programa. 

 

O PGMA deverá estar estruturado em subprogramas da seguinte forma: 

− SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO; 

− SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO PBA; 

− SUBPROGRAMA DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL; 

− SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL. 

 
D1. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO 

Neste subprograma deverão estar contidos todos os procedimentos para 

gerenciamento das informações ambientais geradas no 

empreendimento, incluindo licenças ambientais, relatórios, dados de 

monitoramento, ofícios, pareceres, dentre outros. 
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O subprograma deverá garantir o atendimento de todos os 

compromissos ambientais em termos de entrega de documentos e 

relatórios, bem como renovação de licenças ambientais. 

 
D2. SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO PBA 

Através dos procedimentos definidos neste subprograma deverão ser 

gerenciados todos os programas previstos para a fase de operação do 

empreendimento, em termos de contratação de equipes terceirizadas, 

capacitação da equipe interna, reuniões de alinhamento e planejamento, 

compatibilização de cronogramas e otimização de recursos dentre outros 

aspectos. 

 

O subprograma deverá promover a interação com atores internos, a 

exemplo dos operadores da UTE Pernambuco III e a própria USJ, visando 

a sinergia e a possibilidade de implantação conjunta de ações, como o 

monitoramento de imissões dentro da AID. 

 
D3. SUBPROGRAMA DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL 

Neste subprograma deverão ser definidos todos os procedimentos de 

gestão da infraestrutura ambiental implantada no empreendimento, 

quais sejam: 

− Outorgas e manutenção do(s) poço(s) de abastecimento de água; 

− Manutenção do sistema final de esgoto; 

− Manutenção das CSAO; 

− Controle de pragas; 

− Manutenção de eventuais sistemas de tratamento de água. 

 

 
D4. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Optou-se por inserir o Monitoramento Ambiental do empreendimento 

como um subprograma do PGMA, considerando que a principal atividade 

de gestão durante a fase de operação, notadamente se refere ao 

monitoramento ambiental. 

 

As atividades listadas a seguir serão as mínimas a serem consideradas 

quando do detalhamento do programa em nível executivo, contudo, 

salienta-se que o escopo final deverá abranger tanto as recomendações 

aqui registradas, como as exigências constantes nas licenças da CPRH. 
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As atividades de monitoramento incluirão: 

− DEFINIÇÃO DE ROTINAS DE INSPEÇÃO DENTRO DO SITE; 

− MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NAS 

CHAMINÉS DE SAÍDA; 

− MONITORAMENTO DE IMISSÕES AO NÍVEL DO SOLO DURANTE 

OS PERÍODOS DE OPERAÇÃO DA UTE; 

− MONITORAMENTO DE RUÍDO, COM ENFOQUE TANTOS NAS 

RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMO DE RUÍDO 

AMBIENTAL EM ÁREA EXTERNA; 

− MONITORAMENTO DO VOLUME DE ÁGUA UTILIZADA NO 

PROCESSO PRODUTIVO, E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO 

EFLUENTE NOS CASOS DE NECESSIDADE DE DESCARTE DE ÁGUA 

DE PURGA; 

− MONITORAMENTO DAS CSAO, COM FOCO NA EFICIÊNCIA E NO 

EFLUENTE DESCARTADO NO MEIO AMBIENTE. 

 

7.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDUSTRIAIS (PGRSI) 

 
A. JUSTIFICATIVA 

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PNRS, instituída pela Lei 

Federal N.º 12.305 de 2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010 

trata, na Seção V, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. No 

artigo 20 são estabelecidos os critérios de exigência do plano, assim: 

Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos (dentre outros): os geradores de 

resíduos industriais: provenientes de processos 

produtivos e instalações industriais. 

 
B. OBJETIVOS 

− Criar um documento norteador das ações de gerenciamento de 

resíduos sólidos industriais que deverão ser implantadas, mantidas e 

atualizadas ao longo da operação da UTE; 

− Evitar a ocorrência de possíveis impactos ambientais decorrentes do 

manejo inadequado de resíduos sólidos durante a fase de operação, 

através do estabelecimento de diretrizes, critérios e procedimentos 

consubstanciados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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C. FASE EM QUE APLICA 

O PGRSI aplica para a fase de operação do empreendimento 

 
D. METODOLOGIA 

Na estruturação do PGRSI deverão ser consideradas as seguintes etapas: 

− Levantamento da legislação aplicável; 

− Geração do inventário de resíduos5 da UTE, por tipologia e com 

estimativa dos quantitativos a serem gerados; 

− Procedimentos operacionais de redução, segregação, 

acondicionamento, estocagem transporte interno e destinação 

final; 

− Procedimentos de gestão de rastreabilidade, documentação, 

monitoramento, controle, atualização e retroalimentação do PGRSI. 

 

No PGRSI deverão ficar devidamente registrados os procedimentos de 

gestão de resíduos para eventos não rotineiros, como as paradas 

generalizadas da planta para manutenção. 

 

 

7.5 PROGRAMA DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (PREA) 

 
A. JUSTIFICATIVA 

Entende-se como EMERGÊNCIA AMBIENTAL a uma situação crítica ou 

acontecimento perigoso e fortuito, que pode ocorrer em diferentes níveis 

de importância. Em diversos contextos, as emergências ambientais 

podem colocar em risco as vidas humanas, o meio ambiente, a saúde 

pública, os bens vulneráveis e as atividades sociais e econômicas, sendo 

que uma resposta rápida a estes eventos indesejados pode ser um fator 

muito relevante para a redução dos impactos potenciais. 

 
B. OBJETIVOS 

O Programa está direcionado fundamentalmente a proteger os 

funcionários, o meio ambiente e a infraestrutura implantada em situações 

emergenciais durante operação. 

 

 

5 No contexto do PGRSI, o conceito de “Resíduo” será o mais amplo possível, incluindo assim 

os resíduos em estado líquido e pastoso. 
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Como objetivos específicos elencam-se: 

− Orientar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento a 

emergências, definindo as primeiras ações a serem adotadas, e os 

recursos humanos e materiais disponíveis; 

− Estabelecer procedimentos técnicos e administrativos, com base 

em Legislações e Normas Brasileiras, contemplando todas as fases 

de acidentes que eventualmente possam ocorrer. 

 
C. FASE EM QUE APLICA 

O PEA aplica para a fase de operação do empreendimento. 

 
D. METODOLOGIA 

Na estruturação do PEA deve-se visar o atendimento das premissas 

básicas que deve possuir um Programa de Emergência, quais sejam: 

Simplicidade, evitando confusões e erros por parte dos executantes; 

Flexibilidade, permitindo sua adaptação a cenários não previstos 

inicialmente; Dinamismo, permitindo sua atualização permanente; 

Adequação, sendo coerente com a realidade do empreendimento e com 

a vulnerabilidade associada; Precisão, sendo claro na atribuição de 

responsabilidades. 

 

O PEA deverá ser estruturado através da seguinte sequência de etapas: 

− Definição de organograma, coordenação e responsabilidades 

associadas; 

− Levantamento e dimensionamento de recursos internos e externos 

de resposta; 

− Levantamento de cenários emergenciais e risco associado; 

− Definição dos procedimentos de resposta para cada cenário 

emergencial; 

− Procedimentos de gestão de emergências em termos de 

capacitação, registros dentre outros; 

− Estratégia de implantação do PREA. 

 

7.6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) E COMUNICAÇÃO 

SOCIAL (PCS) 

 
A.  JUSTIFICATIVA 

A educação ambiental é sempre proposta nos processos de 

licenciamento de Empreendimentos de grande porte, objetivando servir 
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como um facilitador da implantação de outras ações previstas, como o 

gerenciamento de resíduos e a segurança do trabalho, além de apoiar a 

promoção de uma consciência ambiental nos envolvidos na obra. Na 

prática, porém, a operacionalização destes programas em obras de 

engenharia é extremamente complexa por vários motivos que envolvem 

cronogramas muito apertados, uma grande rotatividade da mão de obra, 

descompromisso de terceirizadas, grande número de pessoas envolvidas 

e, em muitas ocasiões, falta de previsão orçamentaria para esta atividade. 

 

Esta educação ambiental normalmente está intimamente ligada à 

comunicação social, que cumpre o papel de garantir a transparência das 

ações, informando a importância do Empreendimento em geral e 

contribuir na melhoria da qualidade de vida da população da sua área de 

influência direta. 

 

Diante deste contexto, e considerando que normalmente existe uma 

superposição grande no escopo destes dos programas, visando ademais 

simplificar as ações futuras a serem executadas, objetivando aumentar a 

probabilidade delas chegarem a acontecer realmente na prática, optou-

se por fusionar dois programas que normalmente são apresentados de 

forma separada, quais sejam: o Programa de Educação Ambiental (PEA) e 

o Programa de Comunicação Social (PCS). 

 
B.  OBJETIVOS 

Em termos de educação ambiental: 

− Sensibilizar os operários Importância da preservação e cuidados 

com o meio ambiente durante o período das obras; 

− Facilitar o envolvimento dos operários nas ações de coleta seletiva 

e acondicionamento adequado de resíduos sólidos, bem como 

apoio nas ações de segurança do trabalho e convivência 

harmoniosa no canteiro de obras; 

− Sensibilizar operários sobre a relação harmoniosa e respeitosa com 

as comunidades do entorno, respeito a crianças e adolescentes; 

 

Em termos de Comunicação Social: 

− Apoiar com técnicas de comunicação a implantação de outros 

programas como o de Educação Ambiental e o de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos. 
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− Antecipar e responder de forma adequada e oportuna a eventuais 

conflitos provenientes das obras e/ou das ações previstas; 

− Promover estratégias de comunicação que permitam a 

aproximação da sociedade às ações dos projetos e objetivos do 

Empreendimento; 

− Construir uma imagem positiva do Empreendimento, tendo como 

marca a transparência de informações. 

 
C.  FASE EM QUE APLICA 

O programa conjunto de Educação Ambiental e Comunicação Social 

deverá ser iniciado e mantido durante o período das obras. 

Posteriormente, deverá ser adequado para apoiar as ações de 

sustentabilidade durante o período de operação do empreendimento. 

 
D.  METODOLOGIAS 

No detalhamento do programa deverão ser previstos os seguintes 

subprogramas: 

 
D1. SUBPROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE PARA PÚBLICO INTERNO 
DURANTE AS OBRAS 

Focado na sensibilização dos colaboradores internos durante o período 

das obras, deverá prever como mínimo: a capacitação inicial para 

apresentação da política ambiental do empreendimento, palestras 

periódicas sinérgicas, misturando segurança do trabalho e sensibilidade 

ambiental, comemoração de datas importantes como o dia do meio 

ambiente, dia da árvore, etc, promovendo plantios dentre outros 

instrumentos de sensibilização. 

 
D2. SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DAS OBRAS 

Focado nas ações de comunicação e sensibilização de público externo em 

relação às obras, prevendo o atendimento de reclamações, 

esclarecimentos, resposta oportuna a fakenews e/ou informações mal-

intencionadas que visem descontruir a imagem do empreendimento. 

 
D3. SUBPROGRAMA DE DIVULGAÇÃO E IMAGEM DO EMPREENDIMENTO 

A ser previsto para as fases de implantação e operação. Visa definir 

cronograma de palestras e apresentação didáticas em escolas da AII, 

visando apresentar o empreendimento, os benefícios do mesmo, etc. 
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D4. D1. SUBPROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE PARA PÚBLICO INTERNO 
DURANTE OPERAÇÃO 

Define as ações de educação ambiental para o público interno durante a 

fase de operação. As ações deverão focar no gerenciamento de resíduos, 

comemoração de datas importantes, engajamento de familiares dentre 

outras estratégias. 

 

Tanto os subprogramas D3 como D4 deverão ser atualizados de forma 

permanente, para manter-se ativos e acompanhar a evolução do 

empreendimento. 
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8) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após terem sido superadas todas as etapas previstas no RAS, a equipe 

Técnica elaboradora do documento, chega de comum acordo às 

seguintes conclusões do estudo. 

 

8.1 DO ESCOPO DO RAS 

 

O documento foi elaborado sem Termo de Referência (TR) específico, 

contudo, no seu escopo foram abordas todas as etapas metodológicas 

previstas em estudos ambientais de maior complexidade, as quais foram 

estudadas com profundidade suficiente para permitir o entendimento 

integral das relações de causa efeito do empreendimento proposto com 

o seu meio ambiente circundante. O escopo adotado no estudo, atende 

com suficiência as disposições da Resolução CONAMA N° 279 de 27 de 

junho de 2001, especialmente o seu Anexo I, que se constitui no 

documento norteador, perante a falta do TR. 

 

8.2 DA CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DOS EQUIPAMENTOS 

PREVISTOS 

 

A concepção do empreendimento vem de encontro com as políticas 

setoriais vigentes no setor, tanto na adopção do gás natural como matriz 

energética, como a previsão de abastecimento através de GNL com 

terminal de regasificação, para reduzir a vulnerabilidade em termos de 

fornecimento de combustível. 

 

Conforme discussão levantada no capítulo de contextualização, há uma 

previsão do Ministério de Minas e Energia (MME) e a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), no sentido de substituição progressiva das 

usinas termelétricas a óleo, por gás natural. Nesse sentido, a proposta do 

empreendedor de substituir as térmicas Termomanaus e Pau Ferro I 

movidas a óleo diesel, pela UTE Pau Ferro II, está em completa sintonia 

com o planejamento do setor elétrico. 

 

Já em termos de concepção técnica, a adoção do ciclo combinado e a 

seleção de turbinas SIEMENS de alta eficiência e reduzida emissão de 

NOx, somado a projetos complementares de resfriamento e vedação 
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acústica, garantem um empreendimento com tecnologia superior às 

unidades atualmente operantes no cluster termoelétrico de Pau Ferro. 

 

Posto isto, registra-se que não foi identificada nenhuma restrição no que 

diz respeito à opção tecnológica do empreendedor. 

 

8.3 DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A localização do empreendimento não apresenta nenhum 

questionamento. A área de 7 hectares insere-se em parte dentro das 

térmicas da EPESA já licenciadas e em parte avança sobre área de canavial 

da USJ. Dentro das possibilidades de localização no entorno da 

subestação Pau Ferro, a alternativa escolhida pelo empreendedor é a 

mais lógica. 

 

8.4 DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

O diagnóstico ambiental construído de forma detalhada pela equipe 

técnica, mostra um cenário caracterizado pela conformação morfológica 

do terreno em tabuleiro costeiro de grandes dimensões localizado na 

vertente direita do reservatório do rio Botafogo. A área altamente 

antropizada está totalmente desprovida da vegetação original de mata 

atlântica nas áreas planas, remanescendo somente nos talvegues 

acentuados que contornam o referido tabuleiro. 

 

A cobertura vegetal na ADA, é de cana-de-açúcar, não tendo sido 

verificado no local a presença de cursos d’água, nascentes ou qualquer 

outro aspecto relevante da paisagem que em determinado momento 

pudesse conflitar com o empreendimento. As comunidades mais 

próximas se assentam a distancias entre 2,5km e 4km, sendo no primeiro 

caso agricultores de pequenas granjas que pertencem a assentamentos 

do INCRA instaurados há mais de 30 anos. 

 

É importante frisar que quando comparado o diagnóstico atual, com 

aquele constante no RAS da UTE Pernambuco III elaborado em 2010, 

observam-se pouquíssimas diferenças em todos os meios. Nenhuma 

melhoria em infraestrutura foi verificada dentro da AID, nenhum passivo 

ambiental adicional, mas tampouco nenhum ativo. A criação da APA 
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Aldeia – Beberibe incorporando a AID, ainda não se desdobra em ações 

concretas conforme foi observado nas campanhas de diagnóstico. 

 

8.5 DA SINERGIA COM AS TÉRMICAS EXISTENTES 

 

O planejamento do empreendedor de desativar as térmicas Pau Ferro I e 

Termomanaus com a entrada em operação da UTE Pau Ferro I, garante 

que os impactos cumulativos na operação, apenas se darão entre esta 

última e a UTE Pernambuco III. 

 

Estes impactos serão verificados principalmente no tema das emissões 

atmosféricas e a emissão de ruídos. Nesse tocante, a modelagem 

efetuada conclui que no período em que trabalhem juntas, a 

concentração de poluentes em qualquer ponto do entorno, permanecerá 

estando abaixo dos padrões legais vigentes. 

 

8.6 DAS CONSIDERAÇÕES LEGAIS 

 

O entendimento jurídico, trazido à baila com fulcro nas normas 

ambientais federais, estaduais e municipais e com base na Resolução 

279/2001, para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental 

Simplificado relacionado ao empreendimento, opina pela viabilidade do 

empreendimento, com base nas conclusões articuladas abaixo: 

− Que o Relatório Ambiental Simplificado se traduz no estudo 

correto exigido para as atividades de baixo impacto ambiental do 

setor elétrico;  

− Que para operar no Estado de Pernambuco o empreendedor 

deverá se inscrever no Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, caso ainda não tenha feito e pagar a TFAPE conforme 

o grau poluidor da sua atividade;  

− Que o empreendedor, durante a implantação e operação do 

empreendimento deverá comunicar ao órgão ambiental 

competente a identificação de impactos ambientais não descritos 

no Relatório Ambiental Simplificado e no Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais, para as providências 

que se fizerem necessárias. 
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− Que o fato de se localizar numa área de proteção de mananciais 

traz a necessidade da oitiva do FIDEM, para que dê a sua prévia 

anuência à realização da atividade;  

− Que não haverá supressão de vegetação para a instalação e 

posterior operação do empreendimento, nem serão afetados os 

remanescentes florestais localizados a distâncias em torno de 3km 

da área de implantação. 

− Que o fato de estar inserido dentro da Zona de Amortecimento da 

UC RVS Mata de São José, não representa obstáculo para 

implantação, isto porque o empreendimento possui características 

de baixo impacto ambiental, empregará tecnologias de tratamento 

de emissão de gases, estará localizado dentro de uma Zona 

Industrial, e, por fim, que no momento de operação, poderá ser 

requerido como condicionante de licença a apresentação de 

relatórios de monitoramentos sobre as emissões de gases para 

aferição; 

− Que o empreendimento, sendo licenciado pelo órgão ambiental 

competente, deverá seguir estritamente as resoluções do 

CONAMA, normas da ABNT e demais legislações pertinentes, no 

que se refere às emissões atmosféricas de modo a garantir o bem-

estar da população do entorno e do meio ambiente em geral.  

− Que o Conjunto Arquitetônico do Engenho D’água, a Capela de 

São José (séc. XVIII) e construções adjacentes são, segundo o Plano 

Diretor de Igarassu, Imóveis Especiais de Preservação Histórico-

Ambiental - IEPHA não podendo, portanto, sofrer demolição ou 

reforma que altere as características exteriores que compõem a 

edificação ou ruína, salvo as obras necessárias à sua restauração e 

revitalização. 

 

8.7 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

− O empreendimento, ao igual que o processo de licenciamento, 

vem atendendo as normas ambientais Federais, Estaduais e 

Municipais em vigor, não havendo sido detectado nenhum 

impedimento intransponível que inviabilize a implantação do 

projeto. 

− Que se a operação do empreendimento for feita de forma rigorosa, 

atendendo as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, 
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manutenção, reposição e atualização continua de tecnologia e 

ainda se forem observadas as medidas mitigadoras, 

compensatórias, assim como os Planos Ambientais propostos, nos 

prazos certos e de maneira oportuna, os impactos ambientais que 

viessem a ocorrer teriam uma intensidade tolerável e compatível 

com as características do meio ambiente do entorno. 

− Por fim, que este RAS, numa análise aprofundada sobre o 

empreendimento, concluiu que este atende todas as 

especificações legais pertinentes à matéria, fundamentando à 

equipe técnica na posição unânime de viabilidade do 

empreendimento. 
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