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RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
 

Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 
Município: Itapissuma/PE 
Referência: TR GT N° 21/10 - GT NAIA 
                   Requerimento da Licença Prévia 
Processo: CPRH Nº 9.152/10 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
A Companhia de Bebidas das Américas – AmBev é uma empresa especializada em fabricação 
de bebidas, criada em 1999, com a associação das cervejarias Brahma e Antarctica. 
 
Segundo a página eletrônica da empresa, a Companhia de Bebidas das Américas – AmBev 
possui 29 unidades de produção no Brasil e com operações em mais 13 países das Américas 
(Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela).  
 
Dona de um portfólio de marcas como Antarctica, Brahma, Bohemia, Skol, Original, Stella 
Artois; os refrigerantes Guaraná Antarctica, Soda, Pepsi e Sukita, além das inovações H2OH! e 
Guarah!, a AmBev é líder no ranking das cervejarias na América Latina.  
 
Este trabalho refere-se ao Relatório Ambiental Simplificado (RAS) correspondente à 
implantação da nova unidade da AmBev no município de Itapissuma, localizado na Região 
Metropolitana de Recife, em Pernambuco.  
 
Atendendo à legislação ambiental em vigor, esse estudo tem o objetivo de subsidiar o processo 
de licenciamento ambiental da nova unidade da AmBev de fabricação de cervejas e 
refrigerantes em sua etapa de Licença Prévia (LP), conforme orientações estabelecidas no 
Termo de Referência para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental Simplificado 
(RAS) - TR GT N° 21/10 - GT NAIA, emitido em 30/09/2010 pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente de Pernambuco (CPRH). O TR GT N° 21/10 NAIA está apresentado no Anexo 1. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO EMPREENDEDOR, DA EMPRESA 
CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Apresentam-se a seguir os dados do empreendimento, do empreendedor, da empresa 
consultora e equipe técnica responsável pela elaboração deste relatório. 
 

1.1. Dados do Empreendimento 
Razão social: Companhia de Bebidas das Américas - AmBev 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Endereço: Rodovia BR 101 Norte KM 33 – Botafogo 

      Itapissuma/PE – CEP: 53.700-000 
Telefone: (081) 3205-2780 
Responsável pelo empreendimento: Rodrigo Pinto de Menezes 
Endereço eletrônico: acrpdm@ambev.com.br 
 
1.2. Dados do Empreendedor 
Razão social: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Endereço: BR 101 – Sul, km 30 – Distrito Industrial -  

     Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP: 54.580-000 
Telefone: (081) 3205-2780 
 
1.3. Dados da Empresa Consultora e Equipe Técnica 
Empresa: Bios Consultoria e 
Endereço: Rua Gonçalves Dias 904 – 2º andar – Funcionários – Belo Horizonte/MG  
Telefone: (31)3262-1488 - CEP: 30.140-091 
CNPJ: 07.630.454/0001 -95 
CREA/MG: 37200  
CRBIO: 220-4/09 
CTF IBAMA: 995915 
Endereço eletrônico: www.biosconsultoria.com.br 
 
Responsável técnica pela elaboração do RAS: Marcela Teixeira Lopes Silva 
Formação: Engenheira Ambiental 
CREA/MG: 110760 
CTF IBAMA: 3252455 
 
Anotação de Responsabilidade Técnica: ART Nº 1.51.399.299 
Endereço eletrônico: marcela@biosconsultoria.com.br 
Encontra-se, no Anexo 2, a ART da responsável técnica pela elaboração deste RAS. 
 
A Tabela 1 apresenta a equipe técnica responsável pela elaboração deste RAS. 
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Tabela 1- Equipe Técnica 

Nome Formação No registro 
CTF 

IBAMA 
Daniela Moreira Duarte Engenheira Florestal CREA/MG 111702 4956957 
Enilda Avelar Educ. Ambiental Espec. Eng. 

Ambiental Integrada 
CREA/MG 36690 1563745 

Flávia Peres Nunes Bióloga CRBIO/MG 37137/4 1035844 
Giselle Melo Administradora CRA 40161 3583150 
Maria Lúcia Prado Costa Historiadora e Ass. Social CRESS/MG 2199 1032815 
Maria de Lujan C. Costa Geógrafa CREA/MG 56941 995909 
Marcela T. Lopes Silva Engenheira Ambiental CREA/MG 110760 3252455 
Paula Quissak Bartelega Engenheira Ambiental CREA/MG 126817 5104872 
Paulo Eduardo Borges Cartógrafo CREA/MG 125955LP 5124853 
Paulo Prado Costa Administrador CRA/MG 7373 202475 
Sandra Cristina Deodoro Geógrafa CREA/MG 104941 3084795 
William Zaneti Bertolini Geomorfólogo CREA MG 99561/D 3082816 
Aron Rener C. e Silva Estag. Ciências Biológicas - - 
Elaine C. Sarvel de Castro Estag. Téc. Meio Ambiente - - 
Marcelo Machado Xavier Estag. Eng. Ambiental - - 
Matheus Henrique Alves Estag. Eng. Ambiental - - 
Rafael Farnese Estag. Rel. Internacionais - - 

 
Apresentam-se no Anexo 3, as cópias dos registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
da equipe técnica responsável pela elaboração do RAS. 
 
 

2. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 
Os principais aspectos que descrevem e caracterizam o empreendimento estão apresentados a 
seguir. 
 
2.1. Objetivos e Justificativas 
A implantação da nova unidade da AmBev em Itapissuma objetiva atender ao mercado da 
região nordeste, que nos últimos anos apresenta alto crescimento na venda de cervejas e 
refrigerantes. A escolha do estado de Pernambuco é estratégica devido a sua localização 
central no nordeste. 
 
A AmBev – Filial Pernambuco atenderá à demanda dos produtos já produzidos pela empresa 
no estado, como cervejas em garrafas de 600ml e refrigerantes em embalagem de PET. Além 
disso, a unidade produzirá cerveja e refrigerante em latas, refrigerante em garrafas 
retornáveis e outros lançamentos ainda não produzidos pela AmBev na região. 
 
2.2. Alternativas Locacionais e Tecnológicas 
Para a escolha do local para instalação da nova unidade da AmBev em Pernambuco foram 
avaliadas três alternativas locacionais.  
 
A área da primeira alternativa locacional encontra-se na no Complexo Industrial do Suape, na 
cidade de Cabo de Santo Agostinho, litoral sul da Região Metropolitana de Recife (RMR). A 
segunda alternativa está situada na cidade de Moreno, Região Metropolitana de Recife. 
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Também na RMR está a terceira alternativa de locação para implantação da fábrica, no 
município de Itapissuma. 
 
Para a definição da melhor alternativa locacional foi avaliada, entre outros aspectos, a 
disponibilidade/qualidade de abastecimento de água, a capacidade de suporte dos cursos 
d’água para recebimento dos efluentes, a possibilidade de escoamento da produção e 
características do terreno para implantação. 
 
Considerando o município de Moreno como uma opção para a instalação da nova unidade da 
AmBev, observou-se que o local para abastecimento de água é distante da área aventada para 
instalação da planta industrial, aproximadamente a 21 km, e caracteriza-se por estar contígua 
a uma represa que abastece a Região Metropolitana de Recife. Assim, a nova unidade 
concorreria com a demanda de água da RMR além de solo desfavorável à implementação de 
um empreendimento industrial. 
 
A mesma situação ocorre para a área em Suape e que se agravaria em relação aos corpos 
d’água mais próximos que não apresentam capacidade de autodepuração para o lançamento 
dos efluentes tratados pelo futuro empreendimento da AmBev, se ali se instalasse. 
 
O local avaliado para instalação da nova unidade em Itapissuma apresentou-se como a melhor 
alternativa locacional, uma vez que é alta a disponibilidade de água na região devido à 
existência do Aqüífero Beberibe, sendo possível a implantação de poços tubulares que 
produzam água em abundância e de boa qualidade, bem como pela proximidade do terreno à 
BR-101, o que facilita o acesso e escoamento da produção tanto para a região Sul de 
Pernambuco quanto para os estados da região Norte.  
 
A escolha do local foi corroborada com as anuências da Prefeitura Municipal de Itapissuma, 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), apresentadas nos Anexo 4, Anexo 5 e Anexo 6 
respectivamente, sobre a viabilidade de implantação do empreendimento.  
 
Em relação às alternativas tecnológicas, a nova unidade da AmBev será referência em 
consumo de energia, água e insumos, bem como na reciclagem de subprodutos e contará com 
tecnologia de ponta para garantir os parâmetros de controle e operação. 
 
O processo industrial será controlado por meio de um sistema de monitoramento ambiental, 
visando gerar valor agregado através de melhor controle de qualidade e redução de consumo 
de recursos naturais. 
 
A área de processo de refrigerantes da AmBev – Filial Pernambuco possuirá equipamentos de 
tecnologia de ponta, especialmente no processo de filtração na xaroparia para fabricação de 
refrigerantes, que utilizará como meio filtrante uma resina regenerável, garantindo maior 
produtividade e qualidade na produção e menor impacto ambiental devido a não geração 
residual de terra diatomácea.  
 
As linhas de envase que serão instaladas na nova fábrica contarão com as tecnologias mais 
modernas. Trata-se de linhas de alta capacidade de produção e totalmente automatizadas.  As 
linhas representam o que há de mais moderno em inspeção eletrônica, com controles in line de 
qualidade, controles in line de consumo de utilidades (água, vapor, ar comprimido e CO2) e 
sistemas de redução de consumo de água. 
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Quanto à área de utilidades, esta contará também com o que há de mais moderno. O sistema 
de geração de frio terá uma carga muito reduzida de NH3, aproximadamente 1/10 de uma 
fábrica com sistema convencional, sendo totalmente operada através de controladores de 
frequência, garantindo perfeita modulação de operação e reduzindo o consumo de energia. 
Esta mesma tecnologia será aplicada ao sistema de compressão de ar. 
 
O sistema de geração de vapor contará com caldeiras que terá a biomassa como combustível. 
Contando como backup uma caldeira a óleo. Além disso, está sendo estudada a viabilidade de 
co-geração de energia elétrica a partir do vapor excedente gerado nas caldeiras. 
 
2.3. Localização 
O novo empreendimento da AmBev se localiza no município de Itapissuma/PE, na Vila 
Botafogo, à margem da rodovia BR 101, a aproximadamente 7km da sede do município. A 
propriedade está situada na bacia do rio Botafogo, nas seguintes coordenadas UTM:  
 
9136228 N;  
0287993 E;  
Datum South American 1969 (SAD69) 
 
O Mapa de Localização do Empreendimento e a Ortofotocarta da área onde será instalada a 
fábrica da AmBev em Itapissuma estão apresentados a seguir. 
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2.4. Caracterização do Título Aquisitivo da Área e Registro Imobiliário 
Para implantação da fábrica em Itapissuma, a Companhia de Bebidas das Américas, conforme 
apresentado no Anexo 7- Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel, é promitente compradora de uma área de 180ha do imóvel rural denominado 
“Engenho do Botafogo”, com área total de aproximadamente 1.275ha de propriedade da Usina 
de São José S/A. 
 
O imóvel rural está registrado sob matrícula nº 252 no Cartório de Igarassu/PE, descrito e 
caracterizado na sua averbação nº 13. Apresenta-se no Anexo 8, o Registro de Imóveis da 
fazenda “Engenho do Botafogo”. 
 
Ressalta-se que, conforme previsto no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra de Imóvel, o desmembramento da área da AmBev, sob responsabilidade da Usina de 
São José, está em fase de tramitação junto ao cartório de local.  
 
2.5. Áreas do Empreendimento 
A seguir, apresenta-se a Tabela 2 com a distribuição das áreas do empreendimento: 
 

Tabela 2– Áreas do Empreendimento 
Área Quantidade 

Área Prevista para Reserva Legal 26,6 ha 
Área de Preservação Permanente  20,1 ha 

Fonte: AmBev, 2010 
 
Área rural   133ha 
Área uso diversificado  8,4ha 
Zona de uso industrial 38,2ha 
Zona ZAR3     0,4ha 
Total terreno    180ha 
 
A área destinada para a Reserva Legal está sendo avaliada e a demarcação final aguarda o 
desmembramento da área da AmBev da fazenda “Engenho do Botafogo”. Ressalta-se que pelo 
Plano Diretor parte da área da AmBev está localizada em área urbana. 
 
Apresenta-se a seguir, a Planta de Situação da propriedade da AmBev – Filial Pernambuco.  
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2.6. Atividade Principal 
A atividade principal que será realizada pela unidade da Companhia de Bebidas das Américas – 
AmBev em Itapissuma é a fabricação de cervejas e refrigerantes. 
 
2.7. Capacidade Nominal Instalada 
A capacidade nominal instalada será de 700.000m3/ano (7 milhões de hectolitros) de cervejas 
e de 400.000m3/ano (4 milhões de hectolitros) de refrigerantes.  
 
2.8. Projeto de Implantação 
O projeto prevê um conjunto de edificações que, juntos, formam uma indústria de bebidas 
(cerveja e refrigerantes), constituído de um galpão na área central que abriga as linhas de 
produção e o armazém de estocagem de produtos. 
 
Junto ao galpão, completam o conjunto, uma edificação com processos de beneficiamento, 
brassagem e filtração, as adegas de fermentação, a edificação de utilidades / caldeira e a 
edificação da xaroparia. 
 
Próximo à rodovia de acesso, serão construídos os estacionamentos de veículos leves, 
bicicletário e caminhões, os prédios sociais, centro de treinamento e a portaria. Está previsto 
também um clube recreativo para os funcionários. 
 
Em uma das laterais do terreno, tem-se ainda a estação de tratamento de água e a estação de 
tratamento de efluente industrial, de onde sairá o emissário de efluentes industriais para 
lançamento do efluente tratado no rio Botafogo. 
 
Está prevista a contratação de aproximadamente 1.000 colaboradores para as obras civis de 
implantação da unidade.  
 
O detalhamento do projeto está apresentado a seguir. 
 
a) Preparação do terreno (Terraplenagem) 
O terreno irá sofrer mudanças com relação ao seu perfil natural, conforme projeto de 
terraplenagem apresentado no Anexo 9, sem perturbar os níveis dos terrenos confrontantes ou 
alinhamento com o passeio.  
 
 b) Fundações 
Serão executadas de acordo com parecer resultante de sondagens efetuadas por firma 
especializada, respeitando as normas e especificações do cálculo de concreto armado. 
 
c) Impermeabilização 
Será executada no respaldo da alvenaria e nas áreas molhadas de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
d) Estrutura 
Em concreto armado, calculada de acordo com as normas da ABNT por empresa especializada. 
A estrutura metálica do galpão terá tratamento anti-corrosivo e pintura especial. 
 
e) Alvenaria 
As paredes de vedação e de fechamento interno serão de alvenaria de blocos de concreto, 
assentados com argamassa de cal e areia nas proporções adequadas e exigidas pela ABNT e 
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serão impermeabilizadas no respaldo do solo. A alvenaria será cuidadosamente locada e 
prumada, não devendo existir juntas com mais de um centímetro de espessura. 
 
f) Forro 
Será de fibra mineral nas áreas de escritórios, de PVC ou gesso nos sanitários e vestiários e 
sob telha termo-acústica aparente nas áreas de produção, utilidades e armazenamento. 
 
g) Cobertura 
Será em telhas metálicas com isolante termo-acústico apoiadas sobre terças metálicas e em 
laje de concreto impermeabilizada. 
 
h) Instalações Hidráulicas 
As instalações de água fria, águas pluviais, águas servidas e esgotos sanitários serão 
executadas de acordo com cálculos e especificações seguindo rigorosamente as normas da 
ABNT. 
 
i) Instalações Elétricas 
Serão executadas de acordo com cálculos e especificações seguindo rigorosamente as normas 
da ABNT. 
 
j) Revestimentos das Paredes 
As fachadas terão revestimento em massa texturizada. As paredes internas serão revestidas 
com argamassa, reboco, emboço e massa fina, recebendo pintura em látex acrílico e 
acabamento acetinado. As áreas de sanitários, copa e depósito serão revestidas em azulejo até 
o teto. 
 
k) Revestimentos de pisos 
As áreas de escritórios, hall de acesso, os sanitários, vestiários e copas serão em cerâmica, os 
depósitos em cimentado desempenado com juntas de piso. O piso do estacionamento e das 
circulações externas será em pavimentação asfáltica. 
 
l) Caixilhos 
Os caixilhos serão em alumínio, com vidro 4mm. As portas serão em madeira pintada. 
 
m) Resíduos de construção civil 
Os resíduos de construção civil, gerados durante as obras, serão destinados conforme previsto 
na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº307, de 05 de julho de 
2002 – que dispõe sobre diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil.  
 
n) Iluminação 
Será natural ou artificial, conforme indicado em projeto, obedecendo às normas do Código 
Sanitário. Está em estudo a viabilidade de utilização de lâmpadas econômicas. 
 
o) Ventilação  
Será feita através de ar condicionado nas áreas de escritórios. 
 
2.9. Arranjo Geral 
O arranjo geral da nova unidade da AmBev – Filial Pernambuco, composto de todas as 
instalações da planta industrial, está apresentado a seguir. 
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2.10. Número Total de Empregados e Regime de Operação 
Na operação, a unidade industrial da AmBev – Filial Pernambuco contará com 600 
colaboradores. O regime de operação do empreendimento será contínuo, conforme 
apresentado na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Número de colaboradores e regime de operação 

Setor 
Número de 

colaboradores 
Dias de trabalho Horário 

Próprios 450 
Terceiros 150 
Total 600 

7 dias por semana 24 horas 

Fonte: AmBev – 2010 
 

2.11. Consumo de Água 
O abastecimento de água na AmBev - Filial Pernambuco será exclusivamente através de 
captações subterrâneas. O pedido de autorização para perfuração de seis poços já foi solicitado 
junto à CPRH conforme protocolos apresentados a seguir. Os processos de outorga receberam 
os números 011844/2010, 011845/2010, 011846/2010, 011847/2010, 011848/2010 e 
011849/2010. Apresentam-se a seguir as coordenadas UTM de cada poço: 
 
▪ Poço 1: 9.142.416 N / 286.739 E 
▪ Poço 2: 9.142.500 N / 287.180 E 
▪ Poço 3: 9.142.280 N / 286.630 E 
▪ Poço 4: 9.142.150 N / 286.770 E 
▪ Poço 5: 9.141.900 N / 286.680 E 
▪ Poço 6: 9.141.500 N / 287.231 E 
 
Para uma produção de 1920 m3/dia de cerveja e 1100 m3/dia de refrigerantes, estima-se um 
consumo médio de 12.000 m3/dia de água. 
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Tabela 4 - Distribuição do consumo da água 

Uso Consumo (%) Fonte 
Processo de fabricação de cerveja e refrigerantes 21,0% Poços tubulares 
Envasamento 35,0% Poços tubulares 
Utilidades 12,0% Poços tubulares 
Limpeza/ assepsia 30,0% Poços tubulares 
Consumo humano/ refeitório/ outros 2,0% Poços tubulares 

     Fonte: AmBev - 2010 
 
A água captada nos poços tubulares receberá tratamento físico-químico antes de ser utilizada 
no processo industrial e na unidade fabril de maneira geral. A água será recebida no 
reservatório de água bruta que tem capacidade de armazenamento correspondente a 500 m3. 
 
A água será bombeada para dois filtros de areia que realizarão a remoção e retenção de 
matérias em suspensão. Os filtros serão limpos periodicamente através de bombas de 
retrolavagem. 
 
A dosagem de químicos corresponde a adição de hipoclorito de sódio. O hipoclorito tem por 
objetivo assegurar a desinfecção da água e eliminar microorganismos. O residual de cloro livre 
presente na água cervejeira deve ser de 0,4 a 0,8 ppm.  
 
Após o processo de tratamento, a água será armazenada em quatro reservatórios, com 
capacidade correspondente a 500 m3 cada, para posterior armazenamento em reservatório 
secundário (elevado). 
 
Para a produção de refrigerantes a água proveniente da ETA deve passar pelo processo de 
supercloração com hipoclorito para que o teor de cloro atinja uma faixa de 6 a 8 ppm. Tal 
operação garante maior confiabilidade na ação bacteriológica do tratamento. 
 
Após a supercloração a água deve passar pela etapa de decloração que acontece em um filtro 
de carvão ativado para remoção total de cloro existente na água. 
 
A água declorada é enviada então a filtros polidores, que são filtros de segurança utilizados 
com o objetivo de separar da água declorada, partícula/ resíduos que não puderam ser retidas 
nos decloradores. Após passar por esse processo a água está em condições de ser utilizada na 
produção de refrigerantes pela xaroparia, na linha de envase de latas, linha de garrafas 
retornáveis e linha de garrafas PET. 
 
Apresenta-se no a seguir, o layout da Estação de Tratamento de Água da AmBev – Filial 
Pernambuco. 
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2.12. Infraestrutura Associada 
A AmBev e o governo do estado de Pernambuco assinaram um Protocolo de Intenções, 
apresentado a seguir, em que o governo estadual se compromete a tomar providências 
necessárias para a viabilização de acesso rodoviário pavimentado, disponibilidade de energia 
elétrica e implantação do emissário de efluentes. 
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2.12.1. Acessos 
A infraestrutura necessária para a instalação do empreendimento compreende acesso da BR-
101 até a entrada da fábrica. A estrada terá aproximadamente 2 km de extensão e deverá ter 
distâncias de intercruzamento na ordem de 150 a 200 m. Conforme as necessidades locais 
serão projetadas e construídas algumas obras de arte, como exemplo ponte sobre o córrego 
existente. Está prevista a circulação de cerca de 200 caminhões por dia no novo acesso para 
as instalações da AmBev mais trânsito local. 
 
De acordo com protocolo assinado, o governo do estado do Pernambuco ficou responsável pela 
construção do acesso à fábrica. A AmBev contratou empresa especializada para elaboração do 
projeto básico do novo acesso que foi encaminhado ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte (DNIT). 
A AmBev aguarda aprovação do projeto básico pelo DNIT para a elaboração do projeto final e 
posterior execução pelo governo estadual. 
 
1.1.1. Energia Elétrica 
A energia elétrica necessária para o funcionamento da unidade será transmitida por uma linha 
de transmissão de 69KV que será fornecida pela Companhia de Energia Elétrica de 
Pernambuco (CELPE). Encontra-se no Anexo 10 a declaração da CELPE atestando a viabilidade 
de fornecimento de energia elétrica para a AmBev – Filial Pernambuco. O consumo previsto 
será de aproximadamente 9.000kWh por ano. A AmBev – Filial Pernambuco contará com 
painéis solares para geração de energia para os vestiários. 
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2.13. Processo Industrial 
Apresenta-se a seguir o detalhamento do processo de produção de cervejas e refrigerantes na 
nova unidade da AmBev – Filial Pernambuco. 
 
2.13.1. Processo de produção de cerveja 
O processo de produção de cerveja da AmBev - Filial Pernambuco consiste nas etapas de 
brassagem, adega e filtração, conforme descrito abaixo. 
 
2.13.1.1. Brassagem 
 
a) Etapa I - Recebimento e beneficiamento 
 
Nesta etapa será feita a recepção dos caminhões que transportam matéria-prima, como o 
malte, gritz (quirela de milho), high maltose, açúcar e lúpulos. Deve ser realizada a inspeção 
das condições sanitárias dos caminhões. 
 
A high maltose será descarregada por intermédio de bombas e armazenada em tanques de aço 
inox. O lúpulo será acondicionado em câmara fria até a sua utilização. Essas matérias-primas 
não necessitam passar por nenhum processo de beneficiamento. 
 
O açúcar, acondicionado em bags de 1,2 toneladas, será descarregado por meio de 
empilhadeiras e levados até armazém específico.  
 
O gritz, por meio de transportadores, será levado para silos de armazenamento. O local de 
descarga do malte denomina-se moega. Por meio de transportadores, este será levado para 
silos de malte, onde ficará armazenado. Durante todo o processo de recebimento/ 
beneficiamento, o ar carregado de pó será aspirado nos pontos de coleta e conduzido até as 
entradas dos filtros de manga. 
 
O malte utilizado na preparação do mosto necessita ser beneficiado antes da utilização na 
brassagem, pois apresenta impurezas (grãos de milho, soja, pedras, palha). O beneficiamento 
é composto por etapas de transporte, limpezas e pesagem final. 
 
Através de medidores mássico e dosadoras mecânicas, serão feitas as dosagens de malte e 
grtiz de acordo com a quantidade necessária. Após a etapa de retirada das impurezas, o malte 
é transportado até a balança para que seja pesada a quantidade necessária de acordo com a 
receita. 
 
Durante todo o transporte a limpeza será executada através de equipamentos como: 
- imãs; 
- despedradeira; 
- máquina de limpeza; 
- filtros de manga. 
 
Os resíduos sólidos gerados nesse processo (pedras, grãos e fragmentos metálicos) serão 
tratados como resíduo comum por não ser possível seu reaproveitamento/ reciclagem. 
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b) Etapa II - Fabricação do mosto 
 
Para o início da produção do mosto o malte deve estar moído para possibilitar a desintegração 
completa fazendo com que todos os seus elementos estejam acessíveis à ação enzimática na 
etapa de mostura. 
 
Antes da moagem será realizado o “rinser” dos grãos com água para facilitar o esmagamento 
dos mesmos pelos moinhos de rolos. Durante a moagem deve haver a injeção de CO2 para 
evitar a oxidação do mosto. 
 
O gritz é um produto derivado do milho, cujo amido está em sua forma natural. Este amido 
será hidrolizado (ação das enzimas) e gelatinizado (ação da fervura) em cozinhador de adjunto 
sólido. Suas propriedades são apropriadas para complementar, de forma benéfica e rentável, o 
malte. Antes de seu cozimento deverão ser incorporados o cloreto e enzima para posterior 
adição à mostura. 
 
Para a produção do mosto, o malte moído deve ser recebido na tina de mostura e deve estar 
misturado à água. Os mexedores devem ser acionados para promover a homogeneidade da 
mistura e a decomposição das substâncias do malte será monitorada através da atividade 
enzimática, faixa de temperatura, tempo de repouso e controle do pH. A dosagem de insumos 
deve acontecer na seguinte ordem: cloreto de cálcio, ácido fosfórico e enzima Beta Glucanase. 
 
O processo de filtração consiste na separação da parte líquida (mosto) da parte sólida 
(bagaço). A filtração será realizada através de um filtro prensa. O resíduo sólido oriundo desse 
processo denomina-se bagaço de malte. Sua destinação como subproduto será a 
comercialização como ração animal ou ingredientes para a indústria de ração. Seu 
armazenamento será em silos de bagaço. 
 
A etapa de armazenamento intermediário terá apenas a finalidade de garantir que não haja 
atrasos na produção. O tanque funciona como pulmão, pois, quando iniciada a filtração do 
mosto primário, o cozinhador do mosto ainda está ocupado. 
 
A fervura, através da ebulição, tem por objetivo promover a estabilização da composição do 
mosto, desenvolver o sabor e aroma e ainda ajustar a concentração desejada para a etapa de 
fermentação e produto acabado. Nessa fase devem ser adicionados o cloreto de cálcio, o ácido 
fosfórico, o caramelo, o sulfato de zinco, lúpulos, o xarope cervejeiro (caso utilizado) e a high 
maltose (caso utilizado). 
 
Na decantação irá ocorrer a separação da parte precipitada durante a fervura do mosto. A 
porção sólida formada recebe o nome de trub (lipídios, compostos nitrogenados que coagulam 
e resíduos de cascas de malte) e é armazenado em tanques. 
 
O sistema de decantação acontecerá em um tanque denominado Whirlpool. O mosto será 
bombeado para ele durante 12 a 15 minutos e em função do movimento de rotação o trub 
quente se sedimenta no fundo. Após um repouso de 10 - 20 minutos, deve ser iniciada a 
extração do mosto através de uma tubulação lateral de saída. 
 
Após o repouso no Whirlpool, o mosto deverá ser resfriado para a temperatura de início de 
fermentação. O resfriamento consiste na troca de calor do mosto (97oC) em contra fluxo com 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
   

  56 

água gelada (2 a 4oC) por intermédio de trocador de placas e bombas para o recalque dos 
líquidos. 
 
Na Figura 1 está apresentado o fluxograma do processo de brassagem contemplando as 
emissões em cada etapa. 
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Figura 1- Fluxograma do processo de Brassagem 
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2.13.1.2. Adegas 
 
a) Etapa I - Fermentação 
 
Durante a trasfega do mosto para o propagador de fermento deve-se promover a adição de 
uma pequena quantidade de oxigênio para ser consumido pela respiração da levedura no início 
da fermentação. Essa etapa denomina-se aeração. 
 
O processo de fermentação consiste na adição de fermento (levedura) “Saccharomyces 
cerevisiae’’ e suas variantes, sob efeito do oxigênio e dos açucares do mosto, promovendo a 
degradação da glicose e transformação em álcool e CO2. 
 
A propagação (reprodução) do fermento é realizada em um equipamento denominado 
Propagador de Fermento, onde a levedura fica armazenada em média 48 horas até sua 
agregação ao mosto. Após esse período inicia-se o enchimento do tanque de fermentação (OD 
- out door). 
 
Neste processo é dosado um insumo denominado FermCap, que é uma emulsão que possibilita 
a otimização do volume do tanque. A levedura é dosada através de bombas e medida por 
dosador mássico que garante a quantidade dosada. Esse processo tem duração média entre 06 
a 08 dias e acontece a temperaturas próximas a 9 a 10ºC (1ª fase) e 14,5 a 15,5ºC (2ª fase). 
  
Esse resfriamento é possível em função da solução de etanol que é “encamisada’’ ao tanque a 
uma temperatura de 6 a 8ºC. O circuito de resfriamento do etanol é fechado, pois após a sua 
utilização não é descartado, retornando à casa de máquinas para ser resfriado com amônia. 
 
Ao término do período de fermentação é necessário realizar a recolha que consiste na 
recuperação do fermento para ser reutilizado, desde que atenda as características de 
qualidade e microbiologia. Será enviado aos tanques de armazenagem de fermento, após 
passar por um resfriador de etanol para se manter em uma temperatura ideal para sua 
estocagem. 
 
Quando o fermento não for mais reutilizado, será lavado para recuperação de extrato em 
tanques ODs, destinados a esse fim. Após injetar água desaerada, o fermento e a água são 
homogeneizados com CO2, permanecendo em repouso por pelo menos 12h. Após esse 
repouso, é retirado o fermento decantado e a água é dosada em proporções de até 5% em 
cada fabrico de cerveja. 
 
O fermento descartado do processo torna-se mais um subproduto gerado na unidade. Para 
possibilitar sua comercialização como insumo para fabricação de ração animal e para consumo 
humano, passará por um processo de beneficiamento em Secadores. Estes equipamentos são 
compostos por um cilindro metálico rotativo encamisado, aquecido a vapor.  
 
A temperatura na superfície dos rolos atinge aproximadamente 150ºC possibilitando a 
desidratação do fermento em níveis de umidade em torno de 6%. Após esse processo o 
subproduto é denominado pelo Ministério da Agricultura como Levedura Seca de Cervejaria. 
 
Na fermentação também é gerado o trub frio. Este subproduto será incorporado ao bagaço de 
malte no interior dos silos. 
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O CO2 produzido no processo apresenta níveis de pureza próximos a 99,90%. Sendo assim, 
será totalmente conduzido para o beneficiamento (lavado, desodorizado, secado e comprimido 
a baixa temperatura) na ‘’Usina de Beneficamente de CO2’’ e reutilizado integralmente no 
processo de fabricação de cerveja e refrigerante. 
 
b) Etapa II - Centrifugação 
 
A centrifugação consiste basicamente na retirada do fermento residual da cerveja. A cerveja 
será conduzida a um equipamento que provoca um movimento rotativo, composto por um eixo 
vertical.  
 
A linha de envio da cerveja deve ser esterilizada com água quente a 80ºC e posteriormente 
deve ser resfriada com água gelada desaerada até a tubulação próxima à boca do tanque. O 
tanque maturador deve receber a injeção de CO2 para formar uma camada protetora entre a 
cerveja que será recebida e o ar que se encontra dentro do mesmo. 
 
O fermento descartado pela centrífuga (geläger) será bombeado para o Secador de Fermento. 
Após a centrifugação é feito o resfriamento da cerveja para dar início à maturação. Durante o 
processo ocorre a dosagem de Biofine, emulsão diluída com finalidade de formar e precipitar 
colóide. O resfriamento é realizado com etanol. 
 
c) Etapa III - Maturação 
 
A maturação é o processo em que a cerveja permanece em repouso a temperaturas negativas, 
com o objetivo de clarificar parcialmente, bem como apropriar-se de suas qualidades 
organolépticas. Este também é o tempo necessário para proporcionar à cerveja as 
características específicas para cada marca (amadurecimento do paladar e aroma). Antes e 
durante o período de maturação o tanque deve ficar com pressão de CO2. 
 
Durante a maturação se depositam as substâncias formadoras de turvação, como células de 
levedura não retiradas na centrífuga. Este geläger também será bombeado para autólise no 
Secador de Fermento. 
 
Na Figura 2 está representado o fluxograma do processo de adega. 
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Figura 2 - Fluxograma do processo de Adega 
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b) Etapa II - Estabilização 
 
A estabilização é o processo de filtração da cerveja por um filtro de PVPP (Polivinil Poli 
Pirrolidona). O polímero reduz os complexos “tanino-proteína”, presentes na casca do malte, 
garantindo a estabilidade coloidal da cerveja. Em períodos programados, o polímero recebe um 
processo de regeneração com solução alcalina sobre pressão para a retirada dos resíduos 
adsorvidos e o efluente líquido gerado será direcionado à Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais (ETEI), através de uma rede de drenagem confinada. 
 
Após a estabilização, a cerveja passa pelo trapp filter, que é um filtro de mangas 
confeccionadas em poliéster, objetivando sua purificação definitiva.  
 
Posteriormente, a cerveja será conduzida ao puffer tank (tanque pulmão), utilizado para 
equalização da pressão e vazão da cerveja, evitando variações bruscas que possam afetar sua 
qualidade. 
 
Na etapa de blendagem ocorre a diluição com água desaerada, isenta de O2, microorganismos 
e impurezas. Esse processo objetiva atingir a concentração de extrato específico para a 
fabricação de cada produto. 
 
A carbonatação tem o intuito de corrigir o teor de CO2 produzido na fase de fermentação. A 
correção será realizada nos mesmos equipamentos de blendagem. Para esse item de controle 
é realizado um monitoramento periódico e em função dos resultados é possível fazer a 
correção da quantidade de CO2 presente na cerveja. 
 
Após a carbonatação são adicionados à cerveja, anti-oxidantes para garantir a estabilidade da 
espuma. Estes irão prolongar o tempo de duração do produto no mercado. 
 
c) Etapa III - Armazenagem/ pressurização 
 
Este processo consiste no armazenamento da cerveja, em tanque, na adega de pressão, onde 
permanece sobre pressão regularizada constante. Para essa operação, haverá tanques de 
pressão disponíveis nesta primeira fase de implantação do empreendimento. 
 
Os tanques deverão estar devidamente pressurizados e conectados ao sistema de recuperação 
de gás carbônico. 
 
Após o preparo, a bebida é enviada para análise e posteriormente para o envase. Na Figura 3 
está representado o fluxograma do processo de filtração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
   

  62 

Figura 3- Fluxograma do processo de filtração 
 

 
2.13.2. Processo de fabricação de refrigerante 
O processo de produção de refrigerante da AmBev - Filial Pernambuco está descrito a seguir. 
 
a) Etapa I - Recebimento/armazenagem de insumos 

 
O processo de fabricação de refrigerantes se inicia pelo recebimento das matérias-primas e 
insumos que são estocados em condições adequadas de armazenagem: ambiente coberto e 
seco, longe de paredes e tetos, sob temperatura amena, devidamente identificados, colocados 
sobre estrados, respeitando alturas especificadas de empilhamento e dentro de bacias de 
contenções. Os insumos líquidos são armazenados em tanques, tambores ou bombonas. Os 
sucos e concentrados são armazenados em câmara fria. 
 
b) Etapa II - Elaboração de xarope simples 
 
O xarope simples é uma solução concentrada formada por água e açúcar,  com 
concentração de 64% p/p correspondente a um dos principais componentes do refrigerante. 
Seus compostos proporcionam o sabor final e sua preparação e tratamento influenciará na 
qualidade do produto acabado. 
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A produção do xarope simples se inicia com o processo de dissolução do açúcar  através de um 
sistema de moega e roscas transportadoras. Após a limpeza e esterilização do tanque 
dissolvedor é adicionada água de processo ao tanque. A água deve atingir a temperatura de 
60ºC para que em seguida o açúcar seja adicionado, homogeneizado através do agitador, 
eleva-se a temperatura até 70ºC para completa dissolução do produto.  
 
O xarope simples passará por processo de tratamento com resinas de troca iônica afim de 
retirar cor, sabor e odor indesejados ao processo de produção de refrigerante. A 
primeira etapa consiste em um tratamento com resina aniônica promovendo a remoção da cor 
do açúcar recebido,  depois por uma segunda coluna de resina aniômica  para remoção de 
sabor, odor e uma última resina catiônica de segurança. Após o tratamento o xarope simples é 
armazenado em um tanque pulmão com capacidade de 16.000 litros que será bombeado para 
os filtros de terra infusória para a retirada de turbidez. Após esta etapa o xarope simples 
passará por dois filtros polidores, para garantir que não haja contaminação por material 
estranho no produto. 
 
O xarope simples é resfriado em um trocador de calor de placas até atingir uma temperatura 
de 20ºC com a finalidade de garantir a temperatura do xarope composto na próxima etapa do 
processo de fabricação do refrigerante. 
 
Para alguns produtos que não são recomendados o tratamento com resina de troca 
iônica, haverá um sistema de tratamento com carvão ativado. Este tratamento consiste 
em aquecer  o xarope simples até uma temperatura de 80ºC, em seguida será enviado para 
um tanque de reação, com capacidade de 16.000 litros, onde será adicionado carvão ativado 
garantindo um tempo de contato de 30 minutos para que o carvão adsorva todas as 
substâncias geradoras de cor, sabor e odor. Após este tratamento o xarope é bombeado para 
os filtros de terra infusória passando pelo mesmo processo de polimento e resfriamento. 
 
O xarope simples resfriado será enviado para um outro tanque pulmão com capacidade de 
30.000 litros, sendo enviado para os tanques de xarope composto conforme a receita para 
cada produto, através de bombas e conjunto de válvulas automáticas. 
 
Depois de resfriado o xarope simples é bombeado para o tanque de xarope composto. 
 
c) Etapa III - Elaboração de Xarope Composto 
 
O xarope composto consiste no xarope simples resfriado, acrescido dos aditivos necessários à 
composição do refrigerante. 
 
A preparação do xarope composto inicia-se com a adição dos sais previamente dissolvidos, os 
aromatizantes, os flavorizantes, os concentrados e sucos. A homogeneização é realizada por 
agitação constante.  
 
d) Etapa IV - Preparação da Bebida 
 
A preparação da bebida consiste na diluição do xarope composto em água de processo 
previamente tratada na Estação de Tratamento de Água específica para este processo 
juntamente com a adição de CO2 (carbonatação). 
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Após o preparo, a bebida é enviada para análise e posteriormente para o envase. Na Figura 4 
está representado o fluxograma do processo da xaroparia.  

 
Figura 4 - Fluxograma do processo de Xaroparia 
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2.13.3. Processo de envase 
Apresenta-se a seguir o processo de envase a ser realizado na nova unidade AmBev – Filial 
Pernambuco. 
 
a) Envase de garrafa retornável 
 
O envase de cerveja e refrigerante, na linha de garrafa retornável, produzidos na Ambev - 
Filial Pernambuco será realizado em duas linhas operacionais de garrafas retornáveis, 
conforme descrito abaixo: 
 
- Linha 501: capacidade de 60.000 garrafas/hora, operando com garrafas de 600 ml, e 
capacidade de 40.000 garrafas/hora com garrafas de 1.000 ml. 
 
- Linha 502: capacidade de 60.000 garrafas/hora, operando tanto com garrafas de 600 ml, 
como com garrafas de 300 ml. 
 
O processo se inicia na despaletizadora. As garrafeiras plásticas (caixas) são retiradas dos 
paletes e são conduzidas até a desencaixotadora através de transportadores de esteiras que 
trabalham em fluxo contínuo. Nos transportadores é utilizado “sabão lubrificante”, objetivando 
uma melhor funcionalidade de fluxo. O efluente líquido gerado nesse processo é coletado e 
direcionado para a ETEI. 
 
Como resíduos sólidos, há geração de sucata de madeira proveniente dos paletes. Esse resíduo 
é enviado à área de reforma de paletes e aqueles que não possam ser reaproveitados terão 
disposição final adequada. 
 
As garrafas desencaixotadas são colocadas no transportador de garrafas e vão para a lavadora 
de garrafas, enquanto as caixas vazias passam por um procedimento de inspeção a fim de 
retirar do processo aquelas que se encontrem danificadas. As garrafeiras descartadas serão 
direcionadas à Central de Reciclagem onde passarão por um moinho. Após a moagem são 
armazenadas em big bags aguardando a comercialização para indústrias de reciclagem de 
plástico. 
 
As caixas que permanecem no processo são submetidas a uma higienização com água 
aquecida e sob pressão. O efluente gerado contém substâncias orgânicas e inorgânicas e é 
direcionado ao tratamento na ETEI. 
 
Na etapa de lavagem de garrafas o procedimento é realizado por imersão e aspersão de 
soluções dentro da lavadora. Nos tanques deste equipamento há solução alcalina (água + soda 
caústica + divo 660) que atinge temperaturas próximas de 85ºC. Posteriormente, recebem um 
esguicho da solução em seu interior e logo após inicia-se o processo de enxágüe interno e 
externo com água sem aditivos, à temperatura ambiente. 
 
A solução alcalina presente nos tanques de lavagem funciona em circuito fechado. Porém, uma 
parte dessa solução é arrastada pelas garrafas, diminuindo a concentração de soda na solução. 
Assim, existe um pequeno tanque sobre a máquina, o qual executa automaticamente a 
correção dessa solução, quando é detectada a queda de concentração.  
 
A água utilizada no processo de enxágue é coletada em tanque e enviada para utilização na 
lavadora de caixas. 
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Periodicamente, a solução alcalina é enviada para uma estação de tratamento de soda, onde a 
mesma é decantada e filtrada. Em seguida, a solução é bombeada de volta à lavadora de 
garrafas. Essa estação é construída com dispositivos de contenção da solução no caso de um 
eventual vazamento de solução. 
 
A parcela sólida presente na solução, polpa de rótulos, é retirada pelo extrator de rótulos, 
sendo prensada e armazenada para ser vendida a empresas de reciclagem de papel. 
 
Os resíduos sólidos gerados durante a limpeza do interior das garrafas e garrafeiras (guimbas 
de cigarro, palitos, canudos, papéis, plásticos) serão destinados como resíduo comum para um 
aterro de resíduos industriais. 
 
As garrafas lavadas são levadas por transportadores para um equipamento de inspeção 
eletrônica situado após a lavadora para verificar a existência de sujidades nas paredes, 
pequenas avarias, tamanho impróprio, resíduos líquidos e garrafas arrolhadas. Aquelas que 
apresentem boa integridade física, porém com alguma sujidade, são retiradas do fluxo e 
retornam para a lavadora de garrafas. As que apresentam algum tipo de defeito físico são 
excluídas do processo e reservadas temporariamente, aguardando a quebra, que tem por 
objetivo a redução volumétrica. 
 
As garrafas, após inspeção quanto à presença de sujidade e defeitos físicos, antes de seguirem 
para a enchedora, passam por um inspetor que paralisa os transportadores caso haja algum 
resíduo cáustico em seu interior. 
 
Os cacos de vidro gerados na linha de produção serão coletados e armazenados em local 
específico na planta e transportados para serem destinados e reciclados fora da fábrica. 
 
As garrafas aprovadas durante a inspeção seguem para a enchedora rotativa onde, em uma 
etapa preliminar, recebem CO2 injetado em contra pressão objetivando a retirada de oxigênio. 
Em seguida, a válvula de enchimento se abre, despejando o produto no interior da garrafa. 
Quando se atinge o nível de enchimento correto, a válvula de enchimento é fechada e a 
pressão da garrafa é aliviada suavemente, antes de sair da máquina. 
 
Posteriormente as garrafas são arrolhadas. As tampas metálicas abastecidas no transportador 
de rolhas entram no arrolhador através de guias e são posicionadas sobre a garrafa. O pistão 
do arrolhador comprime a rolha contra a garrafa concluindo a lacração. 
 
Por se tratar de peças unidas por meio de roscas, os tubos de ar utilizados para equacionar o 
enchimento estão sujeitos a cair dentro das garrafas. Para detectar presença de metais é feita 
uma inspeção na saída da enchedora. 
 
As garrafas também sofrem inspeção eletrônica, para detectar nível de enchimento e falta de 
tampa. Aquelas que estão abaixo do nível padrão e sem tampa são excluídas do processo e 
encaminhadas para despejo na ETEI. 
 
Em seguida, as garrafas passam por um túnel pasteurizador. Nele, as garrafas são 
transportadas por esteiras, e recebem um banho de água a várias temperaturas, e que atinge 
60°C na zona de pasteurização. A água utilizada no processo recebe alguns aditivos algicidas e 
fungicidas. O equipamento funciona em sistema de circuito fechado, sendo que parte da água 
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utilizada no processo é enviada para torres de resfriamento e retorna para o equipamento. 
Eventualmente é necessária a correção dos níveis dos tanques do equipamento, devido à 
perda de água por arraste. A água descartada pelo equipamento é coletada e enviada à ETEI 
para tratamento.   
 
As garrafas pasteurizadas são então rotuladas em uma máquina automática, a qual aplica 
numa primeira etapa, cola fria à base de caseína ou sintética sobre os rótulos de papel, que 
são alimentados por um magazine automático. Em seguida, os rótulos são aplicados nas 
garrafas. 
 
As garrafas rotuladas são codificadas mediante impressão de caracteres com tinta pelo sistema 
de jato de tinta, permitindo a rastreabilidade do produto. 
 
Novamente, as garrafas passam por uma inspeção eletrônica, para detectar variações no nível 
de enchimento, falta de tampa e de rótulos. Aquelas que estejam fora dos padrões são 
excluídas do processo e encaminhadas para despejo na ETEI. 
 
O processo de codificação gera embalagens vazias de tintas e solventes, que são classificadas 
como resíduos perigosos (Classe I). Este material será armazenado temporariamente em local 
apropriado no Depósito Temporário de Resíduos Sólidos até que seja destinado ao co-
processamento. 
 
O processo seguinte é o encaixotamento. As garrafas prontas são alinhadas e colocadas de 
volta nas garrafeiras plásticas já lavadas após o desencaixotamento. Posteriormente devem 
passar por um conjunto de sensores (inspetor de caixa completa) que detectam a quantidade 
de garrafas presentes na garrafeira. Se for detectada alguma ausência o transporte é parado e 
o operador completa a garrafeira de forma manual. 
 
No final do processo produtivo as garrafeiras chegam à paletizadora. As garrafeiras são 
dispostas nos paletes, sendo empilhadas e amarradas para facilitar a movimentação do 
produto acabado até os armazéns de estocagem. 
 
Em 2012, na fase II da implantação da fábrica, será implantada uma linha de envase de 
refrigerante em garrafas retornáveis com capacidade de 30.000 garrafas/hora operando tanto 
com garrafas de 290 ml, como com garrafas de 1.000 ml cujo processo é semelhante ao 
envase de cerveja com exceção da etapa de pasteurização, que não ocorre para o envase de 
refrigerante.  
 
Nas Figuras 5 e 6, está representado o fluxograma do processo de envase de cervejas e 
refrigerantes em garrafas retornáveis.  
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Figura 5 – Fluxograma do processo de envase em garrafas retornáveis (a) 
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Figura 6– Fluxograma do processo de envase em garrafas retornáveis (b) 
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para dentro da lata. Quando atinge o nível correto, a válvula de enchimento é fechada e a 
pressão da lata é aliviada suavemente, antes da lata sair da máquina. 
 
Após sair da enchedora, as latas cheias são recravadas. As tampas entram na recravadora 
através de guias e são posicionadas em cima da lata. Com a tampa em posição é soprado CO2 
na boca da lata para eliminar o oxigênio, então a lata é fechada pelo processo de dupla 
recravação que garante a união hermética entre a lata e a tampa. 
 
Após a recravação as latas são inspecionadas quanto ao volume líquido através de um feixe 
radioativo de baixíssima intensidade, e expulsas quando ocorre detecção de nível baixo e falta 
de tampa. 
 
Em seguida, as latas passam por um túnel pasteurizador, que será utilizado como 
pasteurizador quando envasando cerveja. Nele, as latas são transportadas por esteiras, e 
recebem um banho de água a várias temperaturas e que atinge 60°C na zona de 
pasteurização.  
 
Quando a linha estiver envasando refrigerante, o qual não necessita ser pasteurizado, o 
equipamento funcionará como aquecedor (warmer), de modo a aumentar a temperatura das 
latas até a temperatura ambiente, para evitar condensações de água na superfície da mesma, 
o que comprometeria a qualidade do processo de empacotamento. O processo de 
funcionamento da máquina é similar ao de pasteurização, sendo que com o aquecedor, as 
temperaturas utilizadas são mais baixas que as de pasteurização. 
  
A água utilizada em ambos os processos recebe alguns aditivos algicidas e fungicidas. O 
equipamento funciona em sistema de circuito fechado, sendo que parte da água utilizada no 
processo é enviada para torres de resfriamento e retorna para o equipamento. Eventualmente 
é necessária a correção dos níveis dos tanques do equipamento, devido à perda de água por 
arraste. A água descartada pelo equipamento é coletada e enviada à ETEI para tratamento.   
 
Novamente, as latas passam por uma inspeção eletrônica, para detectar variações no nível de 
enchimento e falta de tampa. Aquelas que estejam fora dos padrões são excluídas do processo 
e encaminhadas para despejo na ETEI. 
 
Ao sair do inspetor, as latas são datadas (codificadas) com a mistura de tinta e solvente a fim 
de indicar o prazo de validade, hora e unidade de fabricação do produto envasado. 
 
A etapa seguinte é a de empacotamento. As latas são separadas em grupos de 12 até 24 latas, 
as quais são envolvidas com filme plástico termo-encolhível (shrink) transparente ou decorado. 
O pacote é formado por termoretração, passando por um túnel com temperatura média de 
200°C para garantir a forma do pacote. Além do shrink, poderá ser utilizado caixa cartão. 
 
Após sair da empacotadora, os pacotes são codificados por equipamento de jato de tinta. É 
impresso no pacote o prazo de validade e a unidade responsável de fabricação do produto. 
 
Os pacotes formados são levados até a paletizadora em transportadores. Na entrada da 
paletizadora alguns pacotes são virados de acordo com o padrão de paletização. Em seguida 
são empurrados em fileiras para que sejam formadas as camadas sobre os paletes de madeira. 
Entre cada camada é colocada uma folha separadora de papelão. 
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Depois do palete formado, ele é envolvido com filme stretch, que garante a firmeza e 
estabilidade dos pacotes por estiramento do filme. Após o envolvimento, os paletes de produto 
acabado são enviados para os armazéns de estocagem. 
 
Na Figura 7 apresentada abaixo está demonstrado o fluxograma do processo de envase em 
latas. 
 

 
Figura 7 – Fluxograma do processo de envase em latas 

 
c) Envase de garrafas PET 
 
A primeira linha de envase de refrigerante em garrafas PET terá capacidade produtiva total de 
43.000 garrafas/hora, quando operando com garrafas de 600ml. A linha operará também com 
garrafas de 237ml, 500ml e 1.000ml.  
 
Em 2012, serão instaladas mais duas linhas de envase de refrigerante em garrafas PET, que, 
junto com a implantação da linha de envase de garrafa retornável caracterizam-se como a fase 
II da implantação da fábrica. A segunda linha de envase de refrigerante em garrafas PET terá 
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capacidade produtiva total de 24.000 garrafas/hora, quando operando com garrafas de 
2.000ml. A linha operará também com garrafas de 1.500ml, 2250ml e 2500 ml e 3330ml. A 
terceira linha de envase de refrigerante em garrafas PET terá capacidade produtiva total de 
10.000 garrafas/hora, operando com garrafas de 237ml.  
 
Antes do processo de envase, é necessário que seja feita a preparação das garrafas através do 
sopro de pré-forma. 
 
Na etapa de recebimento, as caixas com pré-formas são colocadas no basculador e 
transportadas até o interior da sopradora. As pré-formas são submetidas a temperaturas de 
aproximadamente 160°C, transferidas para os moldes e sopradas à pressão de 40bar. 
 
As garrafas sopradas são inspecionadas e enviadas para o rinser, através de transportadores a 
ar, por meio do fluxo de ar gerado dentro de um túnel. Esse fluxo de ar em contato com a área 
do bocal das garrafas impulsiona-as, fazendo-as deslizar sobre guias plásticas, as quais 
sujeitam as garrafas pelo anel situado abaixo do bocal. 
 
No rinser, as garrafas PET são lavadas no seu interior por meio de jatos de água clorada. As 
garrafas higienizadas seguem para o envase na enchedora rotativa.  
 
Após envasadas, as garrafas PET são fechadas com tampas plásticas através do uso de um 
tampador rotativo, que aplica e rosqueia as tampas ao bocal das garrafas. O torque é ajustado 
de forma a garantir a correta vedação da garrafa com a tampa plástica. Trata-se do processo 
de capsulagem. 
 
As garrafas cheias e tampadas passam por uma inspeção eletrônica, para detectar nível de 
enchimento e falta de tampa. Aquelas que estão abaixo do nível padrão e sem tampa são 
excluídas do processo e encaminhadas para despejo na ETEI. 
 
As garrafas inspecionadas são então rotuladas em uma máquina automática, a qual aplica cola 
sintética a quente sobre os rótulos plásticos (BOPP), que são cortados de uma bobina 
automaticamente. Em seguida, os rótulos são aplicados nas garrafas. 
 
Após processo de rotulagem é realizada a codificação mediante impressão de caracteres por 
meio de raios laser de baixa intensidade, permitindo a rastreabilidade do produto. 
 
A etapa seguinte é a de empacotamento. As garrafas PET envasadas, arrolhadas, rotuladas e 
codificadas são separadas por grupos de 6 a 24 garrafas, que são envolvidos com filme 
plástico termo-encolhível (shrink). O pacote é formado por termoretração pela ação de calor. 
 
Os pacotes formados são levados até a paletizadora em transportadores. Na entrada da 
paletizadora alguns pacotes são virados de acordo com o padrão de paletização. Após isso são 
empurrados em fileiras para que sejam formadas as camadas sobre os paletes de madeira. 
Entre cada camada é colocada automaticamente uma chapa separadora de camadas, feita de 
eucatex. 
 
Depois do palete formado ele é envolvido com filme strech, que garante a firmeza e 
estabilidade dos pacotes por estiramento do filme. Após o envolvimento os paletes de produto 
acabado são enviados para os armazéns de estocagem. 
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Na Figura 8 está representado o fluxograma do processo de envase de refrigerante em 
garrafas PET. 
 

 
Figura 8– Fluxograma do processo de envase de refrigerantes em garrafas PET. 
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2.13.4. Processo de Utilidades e Operações Auxiliares 
 
a) Geração de vapor 
 
O fornecimento de vapor para as áreas produtivas será realizado através de 03 caldeiras que 
utilizam a biomassa como combustível, que são preparadas para utilizar óleo caso necessário. 
 
As caldeiras tem capacidade para produção de 25t/h de vapor a  uma pressão de 10,5bar, 
abastecendo assim o processo produtivo ininterruptamente.  
 
O vapor gerado terá temperatura máxima de 185ºC e será distribuído para a fábrica através 
de tubulações devidamente identificadas e com isolamento térmico. Para o recebimento do 
condensado gerado pelas áreas industriais, será instalado um tanque de armazenamento com 
capacidade para 20m3.  
 
Como resultado da combustão, ocorrerá geração de efluentes atmosféricos que serão 
regularmente monitorados e analisados conforme legislação vigente.  
 
b) Geração de frio 
 
As instalações frigoríficas, usando amônia NH3 como refrigerante, funcionam de acordo com o 
princípio de compressão de vapores. Na fábrica da AmBev - Filial Pernambuco, novos 
equipamentos denominados “chiller” serão implantados a fim de modernizar o sistema de 
produção de frio para os sistemas em regime 0ºC e -3ºC. O “chiller” será montado em unidade 
monobloco, compacta, e utilizará menor quantidade de amônia (1/10 a menos em relação aos 
sistemas convencionais). Cada unidade será construída sobre um “skid” estrutural e é 
composta por um compressor, um evaporador de amônia NH3/ resfriador de solução de etanol 
a placas e um condensador de NH3 a placas. 
 
O compressor aspira a amônia evaporada dentro do evaporador e a manda para o 
condensador. O efeito refrigerante da água (fluido de resfriamento) nos trocadores de calor a 
placas e a diferença de pressão (a pressão dentro do condensador é alta) fazem com que a 
amônia se condense a uma temperatura ambiente. 
 
A amônia liquefeita sai dos condensadores, passa pelo vaso acumulador, expande-se na 
válvula de expansão termostática e em seguida evapora-se no evaporador. No interior do 
evaporador, a amônia resfriará o ambiente fornecendo baixa temperatura ao etanol. 
 
Os compressores aspiram os vapores de amônia produzidos, começando o ciclo novamente, 
sendo todo o processo realizado em circuito fechado. 
 
O 1º regime de 0º C irá atender aos seguintes processos/áreas: resfriamento de mosto, na 
etapa de brassagem (2.106.020kcal/h); geração de água desaerada para blendagem 
(1.511.111Kcal/h); resfriamento de cerveja 1º estágio (2.467.882 Kcal/h); resfriador de 
fermento (136.318Kcal/h); propagadores de fermento (69.718Kcal/h); adega de lúpulo 
(45.000 Kcal/h); resfriador posterior de CO2 (135.000Kcal/h); sistema de ar-condicionado e 
pasteurizadores (1.153.920Kcal/h); resfriadores de bebidas e xaroparia (2.023.785Kcal/h). 
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O 2º regime de -3,5ºC irá atender aos seguintes processos/etapas: resfriamento das tinas de 
coleta de fermento (8.269Kcal/h); resfriador de cerveja concentrada na filtração, resfriador de 
cerveja 2º estágio e maturadores (1.328.089Kcal/h). 
 
Em resumo, para regime a 0ºC a unidade terá capacidade frigorífica de 10.549.448Kcal/h e 
para regime a -3,5ºC a capacidade frigorífica será de 2.673.912Kcal/h, totalizando 13.223.322 
Kcal/h. 
 
c) Ar comprimido 
 
O ar comprimido é obtido do ar atmosférico e induzido por 02 compressores com capacidade 
de 2890m3/h e 01 compressor com capacidade de 1600m3/h, que devem comprimi-lo para 
uma baixa pressão correspondente a 5,0 a 7,0bar. A umidade do ar deve ser eliminada através 
da troca térmica em secadores por absorção.  
 
Após este processo o ar comprimido será “estocado” em tanque pulmão com capacidade de 
3m3, para permitir consumo pelas áreas da fábrica de acordo com a demanda de produção. 
 
d) CO2 
 
O CO2 tem origem nos tanques de fermentação e no processo de fermentação do mosto, que 
acontece por um período médio de 06 a 08 dias. Apresenta uma agregação de partículas e 
substâncias em torno de 0,09%, o que caracteriza ser um gás com 99,90% de pureza. 
 
O processo de beneficiamento deste gás promoverá a purificação do gás a níveis de 99,99%, 
que é um ótimo índice para sua reutilização no processo produtivo. 
 
O sistema de reaproveitamento e beneficiamento de CO2 da AmBev - Filial Pernambuco terá 
uma capacidade operacional prevista de 6.000kg/h. ´ 
 
O CO2 captado no processo de fermentação deve passar por um procedimento de lavagem 
primária com água sob pressão de contra-carga com o intuito de eliminar impurezas 
agregadas, como a espuma. As águas residuais desse processo seguem para tratamento na 
ETEI. 
 
A retirada de álcoois, óxidos e aldeídos que produzem odores indesejáveis ao processo, deve 
ser feita utilizando-se os reagentes permanganato de potássio e bicarbonato de sódio. Essa 
solução não deve ser descartada diretamente para a ETEI, pois é bastante tóxica ao sistema 
biológico. Deve ser direcionada a um reservatório (tanque seqüestrante) onde será conduzida 
à ETEI com descargas regularizadas e programadas pelo sistema operacional. 
 
Novamente o CO2 deverá ser lavado com água sob pressão de contra-carga e esta etapa 
denomina-se lavagem secundária. Esse efluente líquido será descartado direto para a ETEI 
através da rede de efluente industrial. 
 
Passada a etapa dos procedimentos de lavagem, o CO2 deve ser comprimido, mantendo-se  
em alta pressão. Sua umidade deve ser condensada por um separador de umidade e 
posteriormente deve passar por um trocador de calor com etanol para abaixar a sua 
temperatura. 
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Para redução da umidade do CO2 comprimido faz-se necessário o uso de alumina, temperatura 
e pressão. Nos filtros de carvão serão retirados os resíduos de alumina que por ventura sejam 
arrastados. Este processo denomina-se desodorização. 
 
Na etapa denominada condensação, o CO2 passa pelos condensadores a temperaturas 
próximas a -30ºC, com resfriamento proveniente de sistemas refrigeradores que utilizam 
amônia (NH3), em circuito fechado. A amônia também é condensada nesse processo e será 
armazenada em tanque em seu estado líquido. O CO2, também em estado líquido, será 
armazenado em 01 tanque com capacidade para 150m3, onde será disponibilizado para 
reaproveitamento no processo de fabricação da cerveja, com regime e vazão em função da 
demanda de produção. 
 
Caso haja uma produção excedente de CO2, o mesmo pode ser transferido para utilização no 
processo produtivo de outras unidades da AmBev ou pode até mesmo ser comercializado. 
 
e) CIP (Clean in Place) – Sistemas de Assepsia e Limpeza 
 
Por se tratar de uma indústria alimentícia, há uma freqüente necessidade de realizar a limpeza 
e assepsia dos equipamentos com produtos químicos e água.  
 
As operações de limpeza e assepsia são conduzidas utilizando sistemas chamados de CIP 
(clean in place) e são caracterizados por serem sistemas automáticos de limpeza de 
equipamentos de processo, tubulações, tanques, etc., que realizam operações seqüenciais de 
enxágüe e lavagem, usando água sob condições definidas de pressão, temperatura e vazão, 
além de produtos químicos diversos, tendo todo o controle centralizado num painel de 
operações. 
 
De modo simplificado, o solvente (água) adicionado aos agentes de limpeza alcalinos e/ou 
ácidos, como soda caústica, divosan forte, hipoclorito de sódio, ácido nítrico, é bombeado para 
bicos injetores estrategicamente localizados nos equipamentos, que aplicam jatos 
pressurizados. 
 
Os produtos químicos podem significar toxicidade para o lodo biológico da Estação de 
Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI). Para garantir a continuidade do processo de 
tratamento e evitar a parada da estação por perda de lodo, o que significa riscos de parada do 
processo produtivo pela falta de capacidade de tratamento, os descartes são previamente 
comunicados ao operador da ETEI, que realiza avaliação da toxicidade de cada efluente a fim 
de definir as condições de descarte. As fontes geradoras desse tipo de efluente serão providas 
de dispositivos armazenadores (tanques seqüestrantes com bacia de contenção) que regulam 
a vazão de descarga dos produtos químicos para a rede de efluentes. 
 
f) Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 
 
Os efluentes líquidos têm regime de geração descontínua, que é equalizada na Estação de 
Tratamento de Efluente Domésticos e Industriais (ETEI). Os efluentes a serem tratados na 
ETEI são de fontes industriais e domésticas. 
 
Todo o efluente industrial será coletado em rede confinada e encaminhado à ETEI para um 
tratamento misto (anaeróbio + aeróbio), o qual é composto pelos seguintes dispositivos: (i) 
Grade metálica/Caixa de areia/Calha Parshall; (ii) Elevatória; (iii) Peneira Rotativa; (iv) Tanque 
de Equalização/Acidificação; (v) Tanque de Emergência; (vi) Tanque de Condicionamento; (vii) 
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Reator Anaeróbio; (viii) Tanques de Aeração; (ix) Decantador Secundário; (x) 
Adensador/Centrifuga Desaguadora de Lodos e (xi)  Calha Parshall. 
 
 
2.14.  Matéria-Prima e insumos 
As principais matérias-primas e insumos a serem utilizados no processo industrial estão 
apresentados na tabela 5. 
 
 



 

Tabela 5 – Principais matérias-primas e insumos 
Matérias-
primas e 
insumos 

Quantidade 
Anual 

Estado 
físico 

Procedência 
Tipo de 

transporte 
Armazena 

mento 
Capacidade de 

Armazena mento 
Acondiciona 

mento 
Destino 

Malte 63.000 t Sólido 

Canadá 
Alemanha, 

França, Uruguai e 
Brasil 

Marítimo e 
Terrestre 

- 1000 m3 Silo 
Cerveja/ 

Brassagem 

Milho 44.800 t Sólido Goiás/Bahia 
Transporte 
Rodoviário 

- 1000 m3 Silo 
Cerveja/ 

Brassagem 

Lúpulo 93.800 kg Sólido EUA/Alemanha 
Marítimo/ 
Tranporte 

Almoxarifado/ 
câmara fira 

400 m2 
Bombonas 

plásticas/ Caixa 
plástica 

Cerveja/ 
Brassagem 

Levedura 9.800 m3 Sólido 
Fábrica AmBev – 
Rio de Janeiro 

Transporte 
Rodoviário/Aéreo 

Adega de 
fermento 

350 hl Tanque 
Cerveja/ 

Brassagem 

Água 438.000 m3 Líquido Poços Tubulares - ETA 2000 m3 Reservatório Fábrica 

Açúcar 40.883 t Sólido 
Paraíba,  

Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe 

Transporte 
Rodoviário 

Armazém 2640 m2 Bag 
Refrigerante/ 
Brassagem 

Sucos 633 m3 Líquido São Paulo 
Transporte 
Rodoviário 

Câmara fria 200 m2 
Bombonas 
plásticas 

Refrigerante 

Kits de preparo 39.137 unid Sólido Manaus 
Cabotagem/ 
Transporte 
Rodoviário 

Câmara fria 300 m2 
Caixas de 
papelão 

Refrigerante 

Terra infusória 49.000 kg Sólido México 
Marítimo/ 
Tranporte 

Rodoviários 
Armazém 735 m2 

Sacos 
plásticos/papelão 

Filtração  

CO2  27.500 t Gasoso 
Usina de CO2 da 

própria  
-  - 150 m3 Tanque  

Preparo de 
Bebidas 

NaOH (100%)  2.053 t 
Líquido 

 
Sergipe 

Transporte 
Rodoviário 

- ND Tanques Limpeza 

NH3 29.627 kg Líquido Bahia 
Transporte 
Rodoviário 

- - - Refrigeração 

Continua... 
 
 
 



 

...continuação. 
Matérias-
primas e 
insumos 

Quantidade 
Anual 

Estado 
físico 

Procedência 
Tipo de 

transporte 
Armazena 

mento 
Capacidade de 

Armazena mento 
Acondiciona 

mento 
Destino 

Carvão Filtrante 17.600 kg Sólido Paraná 
Transporte 
Rodoviário 

Armazém  200 m2 
Sacos 

plásticos/ráfia 
ETA 

Detergente 227.333 kg Líquido Diversos 
Transporte 
Rodoviário 

Armazém de 
químico 

247,5 m2 Bombonas Limpeza 

Sanitizantes  96.066 kg Líquido Diversos 
Transporte 
Rodoviário 

Armazém de 
químico 

247,5 m2 Bombonas Limpeza 

Hipoclorito de 
sódio 

28.160 kg Líquido Pernambuco 
Transporte 
Rodoviário 

ETA ND Tanque ETA 

Biomassa – 
bagaço de cana 

57.900 t Sólido 
Paraíba,  

Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe 

Transporte 
Rodoviário 

Armazém 6.000 m2 Granel 
Geração de 

Vapor 

Biomassa – 
cavaco de 
madeira 

34.120 t Sólido 
Paraíba,  

Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe 

Transporte 
Rodoviário 

Armazém 6.000 m2 Granel 
Geração de 

Vapor 

Latas de 
alumínio 

676.000.000 
latas 

Sólido Pernambuco 
Transporte 
Marítimo/ 
Rodoviário 

Armazém 1.260 m2 Paletes Envase 

Garrafas de 
vidro 
retornável* 

4 bilhões 
garrafas 

Sólido Pernambuco 
Transporte 
Marítimo/ 
Rodoviário 

Pátio 5.715 m2 
Caixas de 
polietileno 

(garrafeiras) 
Envase 

Garrafeiras 
16 milhões de 

caixas 
Sólido Pernambuco 

Transporte 
Rodoviário 

Pátio 5.715 m2 -  Envase 

Garrafas PET  
200 milhões de 

garrafa 
Sólido Pernambuco 

Transporte 
Rodoviário 

Armazém 2.000 m2 Caixa de Papelão Envase 

*Aquisição de 2%/ano 

Fonte: AmBev, 2010.
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2.15. Equipamentos 
Os equipamentos operacionais a serem utilizados no processo industrial estão descritos a 
seguir, na Tabela 6: 
 

Tabela 6 – Principais equipamentos operacionais  

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Moega de recebimento 1 60 t 
Transp. de arraste, redler, p/ descarga da moega de malte 1 60 t/h 
Transp. de arraste, redler, p/ descarga da moega de adjunto 1 60 t/h 
Elevador de canecas para malte 1 60 t/h 
Elevador de canecas para adjunto 1 60 t/h 
Filtro eletromagnético  1 60 t/h 
Transportador tipo drag 1 60 t/h 
Silos de malte 5 600 t 
Silos de adjunto 3 840 t 
Transportador tipo drag 2 60 t/h 
Elevador de canecas para malte 1 60 t/h 
Elevador de canecas para adjunto 1 60 t/h 
Transportador de rosca tubular para malte 1 60 t/h 
Transportador de rosca tubular para adjunto 1 60 t/h 
Transportador de rosca dosadora 1 60 t/h 
Peneira rotativa 1 60 t/h 
Despedradeira por gravidade 2 20 t/h 
Elevador de canecas para malte da torre de beneficiamento 1 20 t/h 
Moinho de rolo 1 20 t/h 
Caixa de depósito de malte moído 1 25 t 
Sistema de pesagem de malte moído 1 25 t 
Transportador de rosca dosadora 1 20 t/h 
Silo de pó 1 6000 kg 
Sistema de aspiração da moega de recepção 1 2 t/h 
Sistema de aspiração dos silos e transp. Moega 1 1 t/h 
Sistema de aspiração do adjunto cervejeiro 1 1 t/h 
Sistema de aspiração dos transportadores de malte 1 1 t/h 
Silo de pó para descarte 1 6000 kg 
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Tanque pulmão de ar comprimido 1   
Cozinhador de Adjunto (gritz) 1 650 hl 
Bomba centrífuga p/ gritz, com variador de freqüência   500 m3/h 
Tina de Mostura  2 1100 hl 
Bomba centr. p/ mostura, c/ variador de freqüência  1 600 m3/h 
Bomba centr. p/ macerado, c/ variador de freqüência  2 600 m3/h 
Tina de Filtração Dia.Int.12000mm 1 1800 hl 
Bomba p/ mosto quente c/ variador de freqüência 1 180 m3/h 
Bomba dosadora tipo diafragma p/ aditivo láctico 1 490 l/h 
Tanque Intermediário 1 1400 hl 
Bomba p/ mosto qte. c/ variador de freq. do tq intermediário 
p/ aquecedor de mosto/cozinhador 

1 
400 m3/h 

Aquecedor de mosto 1 4000 hl/h 
Cozinhador de Mosto 1 1700 hl 
Bomba p/ mosto qte. c/ variador freq. coz. Mosto de 
recirculação e envio para whirlpool 

 
390 m3/h 

Bomba Centr. p/ med. extrato do mosto qte. 1 35 m3/h 
Bomba centr. p/ mosto qte/lúpulo  35 m3/h 
Whirlpool (Decantador) 1 1500 hl 
Bomba centrífuga p/ mosto qte. de envio do whirlpool p/ 
resfriador de mosto 

1 
1900 hl/h 
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Resfriador de Mosto 1 1900 hl/h 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Aerador de Mosto 1 1900 hl/h 
Bomba centr. buster p/ envio de mosto frio p/ tqs OD's 1 1900 hl/h 
Tanque de Trub 1 105 hl 
Bomba centr. do tq de trub p/ tina filtro 1 50 m3/h 
Tanque de Última Água 1 402 hl 
Silo Intermediário de Bagaço 2 16m3  
Compressor de ar p/ transporte de bagaço 1 10 Nm3/min 
Tanque de aditivo 3 1000 l 
Tanque dosador de lúpulo dia.Int.1000mm 2 600 l 
Pia de amostragem 1 - - 
Tanque de soda para equip. brassagem 1 160 hl 
Tanque de soda para resfriador de mosto 1 160 hl 
Tanque de água recuperada 1 160 hl 
Tanque de ácido 1 160 hl 
Tanque solução concentrada para soda 1 500 l 
Tanque de solução concentrada ácido 1 500 l 
Tanque de Condensado 1 100 hl 
Bomba centrífuga para envio de condensado p/ caldeira 1 350 m3/h 
Tanque de água quente 85 graus 2 2400 hl 
Bomba centr. p/ água qte. p/ distr. Geral 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ recirc. trocador e tq. 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ filtração 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ H. maltose 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ misturador de gritz 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ mist. Malte moagem úmida 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ Fermat 1 100 m3/h 
Bomba centr. p/ água qte. p/ aquecedor de mosto 1 250 m3/h 
Tanque de água gelada  1800 hl 
Bomba centrífuga c/ variador de freq. p/ água gelada p/ 
resfriador de mosto 

1 
110 m3/h 

Tanque de maltose 2 100 t 
Bomba de lóbulo para H. maltose 1 180 hl/h 
Bomba retorno de CIP auto escorv. p/ equip brassagem 1 55 m3/h 
Bomba CIP avanço linha de mosto/resfriador de mosto 1 190 m3/h 
Bomba de CIP avanço p/ equip. brassagem 1 55 m3/h 
Bomba de CIP recirculação tqs CIP/troc/tqs. 1 55 m3/h 
Bomba peristáutica dosagem solução alcalina 1 260 l/h 
Bomba diafragma dosagem de ácido 1 260 l/h 
Bomba diafragma dosagem de sulfato de zinco 1 32 l/h 
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Silo de descarte de bagaço de malte 2 300 m3 
Ponte rolante  1 2 t 
Moega com transportador helicoidal alimentar 1 23000 kg/h 
Dissolvedor continuo   1 15000 l/h 
Tanque água quente vertical  1 14000 l 
Filtro de placas (01 standy-by)  2 16000 l/h 
Resfriador de xarope   1 15 m³/h 
Filtro polidor para xarope  1 15 m³/h 
Bombas centrífugas sanitária  4 18 m³/h 
Tanque de retrolavagem    ND - - 
Tanque de preparo de salmoura ND - - 
Tanque de armazenagem de soda caustica   ND - - 
Tanques xarope composto com agitador 4 35 m³ 
Tanques xarope composto com agitador 4 31 m³ 
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Tanques xarope composto com agitador 4 23 m³ 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Tanques xarope composto com agitador 4 14 m³ 
Tanques xarope composto com agitador 4 7 m³ 
Bomba centrifuga sanitária    1 8 m³/h 
Bomba centrifuga sanitária    1 7 m³/h 
Bomba centrifuga sanitária  1 5 m³/h 
Bomba centrifuga sanitária  1 4 m³/h 
Bomba centrifuga sanitária 1 3 m³/h 
Filtro de linha 100 mesh    5 - - 
Bomba retorno cip  anel liquido  1 18 m³/h 
Tanque dissolução de  sais  1 500 l 
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Tanque (CIP)  4 5 m³ 
Tanque Cilíndrico cônicos Dia.Int.7,9m 10 9000 hl 
Tanque pré-fermentado Dia.Int.6,5m 14 4500 hl 
Tanque de CIP 5 120 hl 
Bomba de envio de cerveja Ferm. p/ centrífuga 1 1000 hl/h 
Centrífuga 1 1000 hl/h 
Bomba de envio da cerveja centrifugada p/ tq. maturador 1 1000 hl/h 
Bomba de envio de cerveja maturada p/ filtração 1 850 hl/h 
Bomba de recolha de fermento 2 80 hl/h 
Bomba de CIP retorno 2 100 hl/h 
Tanque propagador de fermento 1 350 hl 
Tanque de armazenagem e dosagem de fermento 6 350 hl 
Tanque de recuperação de cerveja 4 1200 hl 
Bomba de recirculação e dosagem de fermento 6 200 hl/h 
Bomba de retorno de CIP adega de fermento 1 100 hl/h 
Tanques de CIP 5 120 hl 
Bomba de CIP avanço adega de fermento 1 100 hl/h 
Bomba de dosagem de cerveja recuperada 1 50 hl/h 
Bomba de dosagem de água desaerada gelada 3 400 hl/h 
Bomba de cip retorno dos tanques de rec cerveja 1 100 hl/h 
Silo de descarte de fermento 1 1500 hl 
Tanque pulmão de cerveja não filtrada IFM 1 300 hl 
Tanque pulmão de cerveja não filtrada 1 200 hl 
Sistema de dosagem de lúpulo tetra 1 150 L 
Sistema de dosagem de anti-oxidante 1 300 L 
Filtro KG 1 140 hl 
Filtro PVPP 1 140 hl 
Tanque pulmão de cerveja filtrada 1 250 hl 
Carbo blender 1 1500 hl/h 
Sistema de dosagem de kalsec 1 150 L 
Tanque caramelo 1 200 L 
Filtro declorador 1 - - 
ALDOX - sistema de desoxigenação de água 1 - - 
Tanque de água declorada desaerada gelada  1 - - 
Bomba de CIP avanço 1 100 m3/h 
Trocador de calor para CIP. 1 1345 kW 
Bomba dosadora para aditivos para CIP 6 5 – 
Tanque de pressão (cerveja filtrada) 8 2500 hl 
Bomba de envio de cerveja para enchedoras pck Pck  
Bomba de CIP retorno 1 100 m3/h 
Tanques de CIP da adega de pressão 5 250 hl 
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Bomba de CIP avanço p/ adega de pressão 1 100 m3/h 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Chiller - -3ºC 1 1.264.000 kcal/h 
Chiller – (reserva) 1 3.021.000 kcal/h 
Chiller  - 0ºC 3 3.021.000 kcal/h 
Chiller - 0ºC 1 1.473.000 kcal/h 
Torres de resfriamento 6 3.036.000 kcal/h 
Bombas de água de torre 6 955 m³/h 
Bombas de água de torre (reserva) 1 955 m³/h 
Tanque de Etanol - 0ºC 1 190 m³ 
Tanque de Etanol - -3ºC 1 190 m³ 
Bombas de etanol primária   - 0ºC 2 475 m³/h 
Bombas de etanol primária   - 0ºC (reserva) 1 475 m³/h 
Bombas de etanol secundário  - 0ºC 2 475 m³/h 
Bombas de etanol secundário  - 0ºC (reserva) 1 475 m³/h 
Bombas de etanol primária   -3ºC 2 365 m³/h 
Bombas de etanol primária   -3ºC (reserva) 1 365 m³/h 
Bombas de etanol secundário  -3ºC 2 365 m³/h 
Bombas de etanol secundário  -3ºC (reserva) 1 365 m³/h 
Tanques de água gelada 1 380 m³ 
Bomba de água gelada 1 80 m³/h 
Bomba de água gelada (reserva) 1 80 m³/h 

FR
IO

 

Trocador de água gelada 1 780 hl/h 
Eliminador de espuma 1 6000 kg/h 
Vaso declorador 1 12 m3/h 
Torre de lavagem 1 6000 kg/h 
Torre de Permanganato 1 6000 kg/h 
Torre de Pós Lavagem 1 6000 kg/h 
Balão 1 100 m3 
Compressor de CO2  2 1500 kg/h 
Pos-trocador de calor com NH3 1 6000 kg/h 
Desidratador 1 6000 kg/h 
Filtro de carbono ativado 1 6000 kg/h 
Unidade de Purificação 1 6000 kg/h 
Compressores de refrigeração 1 3250 kg/h 
Compressores de refrigeração (reserva) 1 3250 kg/h 
Condensador de NH3 1 1100 kW 
Condensador de CO2 1 6000 kg/h 
Tanque de estocagem de CO2 1 150 t 
Analisador SOx e O2 1 6000 kg/h 
Evaporador de CO2 3 2000 kg/h 
Torre de resfriamento 1 2500 kW 
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Filtro polidor 1 2000 kg/h 
Compressor 1 2850 m³/h 
Compressor (reserva) 1 2850 m³/h 
Compressor 1 1600 m³/h 
Tanque Pulmão 1 3 m³ 
Secador 1 2850 m³/h 
Secador 1 2850 m³/h 
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Secador 1 1600 m³/h 
Caldeira 2 25 t/h 
Tanque de condensado 1 20 m³ 
Abrandador 1 -  
Tanque de óleo BPF 1 80  
Distribuidor de vapor 1 -  V
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Tanque de descarga de fundo 1 2 m³ 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Bomba de óleo 1 -  
Bomba de óleo (reserva) 1 -  
Bomba de água 2 -  
Bomba de água (reserva) 2 -  V

A
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CHAMINE 2 -  
Transportador de paletes Cj 81.000 gph 
Descintadora de paletes 1 81.000 gph 
Despaletizadora 1 81.000 gph 
Magazine de paletes 1   
Transportador de garrafeiras Cj 81.000 gph 
Enxaguadora de caixas 1 3.375 cph 
Inspetor de garrafeiras cheias com garrafas vazias 1 3.375 cph 
Desencaixotadora 1 78.000 gph 
Lavadora de caixas 1 3.375 cph 
Transportador de garrafas Cj 78.000 gph 
Sistema de lubrificação de esteiras Cj -  
Lavadora de garrafas 1 72.000 gph 
Inspetor eletrônico da garrafas vazias 1 72.000 gph 
Enchedora de garrafas retornáveis 1 60.000 gph 
Tampadora de garrafas 1 60.000 gph 
Alimentador de rolhas 1 60.000 gph 
Inspetor de nível e monitoramento de válvulas  1 60.000 gph 
Pasteurizador tipo túnel 1 63.000 gph 
Torre de resfriamento para aproveitamento de água 1 -  
Rotuladora 1 72.000 gph 
Inspetor de pressão interna e presença de rótulo 1 78.000 gph 
Codificador de garrafas a jato de tinta 1 78.000 gph 
Sistema SICOBI da Receita Federal 1 78.000 gph 
Encaixotadora 1 78.000 gph 
Inspetor de garrafeiras cheias com garrafas cheias 1 3.375 cph 
Paletizadora 1 81.000 gph 
Cintadora de paletes 1 81.000 gph 
Estação ACIP 1 - - 
Condutivímetro 1 - - 
Detetor de tubo de enchimento 1 - - 
HDE 1 - - 
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Oxímetro inline 1 - - 
Transportadores de paletes Cj 81.000 gph 
Descintadora de paletes 1 81.000 gph 
Despaletizadora 1 81.000 gph 
Magazine de paletes 1 - - 
Transportador de garrafeiras Cj 81.000 gph 
Enxaguadora de caixas 1 3.375 cph 
Inspetor de garrafeiras cheias com garrafas vazias 1 3.375 cph 
Desencaixotadora 1 78.000 gph 
Lavadora de caixas 1 3.375 cph 
Transportador de garrafa Cj 78.000 gph 
Sistema de lubrificação de esteiras Cj -  
Lavadora de garrafas 1 72.000 gph 
Inspetor eletrônico da garrafas vazias 1 72.000 gph 
Enchedora de garrafas retornáveis 1 60.000 gph 
Tampadora de garrafas 1 60.000 gph 
Alimentador de rolhas 1 60.000 gph 

P
A
C
K
A
G

IN
G

 L
5
0
2
 (

R
E
T
O

R
N

Á
V
E
L)

 

Inspetor de nível e monitoramento de válvulas  1 60.000 gph 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Pasteurizador tipo tunel 1 63.000 gph 
Torre de resfriamento para aproveitamento de água 1 - - 
Rotuladora 1 72.000 gph 
Inspetor de pressão interna e presença de rótulo 1 78.000 gph 
Codificador de garrafas a jato de tinta 1 78.000 gph 
Sistema SICOBI da Receita Federal 1 78.000 gph 
Encaixotadora 1 78.000 gph 
Inspetor de garrafeiras cheias com garrafas cheias 1 3.375 cph 
Paletizadora 1 81.000 gph 
Cintadora de paletes 1 81.000 gph 
Estação ACIP 1 - - 
Condutivímetro 1 - - 
Detetor de tubo de enchimento 1 - - 
HDE 1 - - 
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Oxímetro inline 1 - - 
Transportadores de paletes de latas vazias Cj 144.000 lph 
Descintadora de paletes 1 144.000 lph 
Despaletizadora 1 144.000 lph 
Magazine de paletes 1 - - 
Transportador de latas vazias a granel Cj 144.000 lph 
Ponte de Vácuo 1 144.000 lph 
Inspetor de latas vazias 1 144.000 lph 
Transportador de latas a ar Cj 144.000 lph 
Rinser linear de latas 1 120.000 lph 
Enchedora de latas 1 120.000 lph 
Transportadores de latas cheias Cj 120.000 lph 
Sistema de lubrificação de esteira Cj - - 
Alimentador de tampas 1 120.000 lph 
Recravadora de tampas 1 120.000 lph 
Inspetor de nível, monitoramento de válvulas e recravação 1 120.000 lph 
Pasteurizador tipo túnel 1 126.000 lph 
Torre de resfriamento para aproveitamento de água 1 - - 
Inspetor de nível e pressão interna  2 75.000 lph 
Codificador de latas a jato de tinta 2 75.000 lph 
Sistema SICOBI da Receita Federal 2 75.000 lph 
Empacotadora Shrink  1 150.000 lph 
Codificador de pacotes a jato de tinta 2 6.250 pc 
Transportador de pacotes Cj 150.000 lph 
Paletizadora de pacotes de latas 2 97.200 lph 
Transportadores de paletes de pacotes de latas Cj 168.000 lph 
Envolvedora de paletes 1 168.000 lph 
Estação ACIP 1 - - 
Condutivímetro 1 - - 
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Oxímetro inline 1 - - 
Sopradora de garrafas PET 1 43.000 gph 
Transportador aéreo de garrafas PET vazias Cj 43.000 gph 
Rinser rotativo 1 43.000 gph 
Enchedora 1 43.000 gph 
Alimentador de tampas 1 43.000 tph 
Capsulador 1 43.000 gph 
Transportador de garrafas cheias Cj 53.750 gph 
Sistema de lubrificação de esteiras Cj - - 
Inspetor de nivel, monitoramento de válvulas e capsulador 1 43.000 gph P
A
C
K
A
G

IN
G

 L
5
6
1
 

(P
E
T
) 

Inspetor de pressão interna 1 43.000 gph 

Continua... 
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...continuação. 

Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Rotuladora de garrafas 1 51.600 gph 
Inspetor de nivel, rolhas e presença de rótulos 1 53.750 gph 
Codificador a laser para garrafas 1 53.750 gph 
Sistema SICOBI da Receita Federal 1 53.750 gph 
Empacotadora Shrink 1 53.750 gph 
Transportador de pacotes Cj 58.000 gph 
Paletizadora de pacotes 1 58.000 gph 
Transportador de paletes Cj 58.000 gph 
Acumulador de paletes  1 15 paletes 
Envolvedora de paletes 1 60.000 Gph 
Estação ACIP 1 - - 
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Condutivímetro 1 - - 

Reservatório de Água Bruta 1 500 m3 

Reservatório de Água tratada 4 500 m3 
Filtros de areia 2 100 m3/h 
Tanques de aditivos 1 200 L 
Bombas de envio de Água Bruta p/ filtros de areia 2 - - 
Bombas de envio de água tratada p/ caixa d'água 4 - - 
Bombas de Retrolavagem dos filtros de areia 2 - - 
Bombas do sistema contra incêndio 2 - - 

E
T
A
 

Reservatório água tratada p/ distribuição - elevado 1 100 m3 m3 
Bombas de envio para eta refri  kSB   4 50 m³/h 
Tanques água superclorada vertical em fibra de vidro 2 120 m³ 
Bombas centrífugas sanitárias para água superclorada 4 50 m³/h 
Filtros decloradores 4 50 m³/h 
Filtros polidores  5 micra em inox  3 50 m³/h 
Filtros polidores  5 micra em inox  2 20 m³/h 
Filtro polidor  5 micra em inox   1 5 m³/h 
Filtros polidores 1 micra em inox  3 50 m³/h 
Filtros polidores  1 micra em inox  2 20 m³/h 
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Filtro polidor  1 micra em inox  1 5 m³/h 
Grade metálica (separador de sólidos) 1 700 m³/h 
Elevatória inicial 1 16,5 m³ 
Bombas alimentação peneira/caixa areia 3 275 m³/h 
Peneiras Rotativas 2 300 m³/h 
Caixa de areia (com duas câmaras) 1 700 m³/h 
Calha Parshall 1 W = 9 polegada 
Elevatória de Efluentes desarenado 3 272 m³/h 
Tanque de equalização/acidificação 1 2760 m³ 
Bomba para homogeneização do tanque equalização 4 100 m³/h 
Bomba para alimentação tanque de condicionamento 3 230 m³/h 
Tanque de Emergência 1 920 m³ 
Bomba para homogeneização do tanque de emergência 3 90 m³/h 
Tanque solução hidróxido de sódio 1 15 m³ 
Bomba solução hidróxido de sódio 2 200 l/h 
Tanque solução ácido clorídrico 1 15 m³ 
Bomba solução ácido clorídrico 2 200 l/h 
Tanque solução de cloreto ferrítico 1 15 m³ 
Bomba solução de cloreto ferrítico 2 100 l/h 
Tanque de solução de nutrientes 1 15 m³ 
Bomba de solução de nutrientes 2 100 l/h 
Bomba portátil descarreg. produtos químicos 2 27 m³/h 

E
T
E
I 

Tanque de condicionamento 1 280 m³ 

Continua... 
Conclusão. 
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Fase do 
processo 

Equipamento Qtd 
Capacidade
/ volume 

Unidade 

Bomba para homogeneização do tq. condicionamento 2 50 m³/h 
Bomba para alimentação do reator anaeróbico IC 3 280 m³/h 
Reator Anaeróbico 1 1510 m³ 
Gasômetro 1 10 m³ 
Flare 1 600 m³/h 
Tanque de lodo excedente 1 130 m³ 
Bomba para lodo excedente 1 25 m³/h 
Tanque de aeração 2 7000 m³ 
Sopradores de ar 3 3600 m³/h 
Decantador secundário 1 D=33 m 
Elevatória de lodo anaeróbico 1 15 m³ 
Bombas para recirc. de lodo anaeróbico 2 460 m³/h 
Tanque para solução de hipoclorito de sódio 1 25 m³ 
Bomba para solução de hipoclorito de sódio 1 1200 l/h 
Calha Parshall final 1 W = 9 polegada 
Bomba para efluente tratado 1 10 m³/h 
Adensador de lodo 1 340 m³ 
Bomba para envio de lodo para centrífuga 2 10 m³/h 
Tanque para polieletrólito 1 200 l 
Bomba para polieletrólito 2 500 l/h 
Centrífuga desaguadora 1 10 m³/h 
Trafo 1 - - 
C.C.M. 1 - - 

E
T
E
I 

Laboratório 1 - - 
Tanque de primeira lavagem 1 35 m³ 
Filtro 2 80 m³/h 
Tanque de armazenagem de solução de soda cáustica filtrada 2 105 m³ 

Tanque de armazenagem de soda concentrada 1 35 m³ PA
R
Q

U
E
 

D
E
 S

O
D

A
 

C
Á
U

S
T
IC

A
 

Tanque sequestrante de solda 1 120 m³ 

Legenda: 
lph= litros por hora; gph= galões por hora (1 galão= 3,785412 litros); hL = hectolitro (1 hL= 100 L);   
ND = Não disponível 
 
2.16. Procedimentos Operacionais de Manutenção e Segurança  
A política de manutenção de equipamentos na AmBev – Filial Pernambuco engloba 
procedimentos de manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Tais procedimentos 
visam à disponibilidade do equipamento em bom estado de conservação para garantir 
segurança em sua operação, qualidade do produto e controle de possíveis impactos 
ambientais.  
 
As manutenções preventivas e preditivas serão pré-determinadas em planos de manutenção, 
definidos de acordo com as rotinas de manutenção sugeridas pelos fornecedores e pela 
experiência de manutenção e operacional em outras unidades de fabricação de bebidas da 
AmBev. As manutenções corretivas serão determinadas no dia-a-dia de operação e 
manutenção da linha, sendo elas programadas ou emergenciais. 
 
O controle de manutenção da AmBev será feito por um Sistema de Gerenciamento de 
Manutenção (SGM), no qual são planejadas e geradas todas as tarefas de manutenção 
preventivas, preditivas e corretivas da unidade. As tarefas preventivas e preditivas estarão 
previamente cadastradas no SGM e serão geradas para execução conforme sua periodicidade. 
Já as tarefas corretivas serão cadastradas no SGM somente quando necessárias. Todas as 
tarefas de manutenção executadas devem ter descritivo de como foram realizadas, com 
registro no SGM para melhoria contínua das rotinas de manutenção. 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
  88 

 
A equipe de manutenção da AmBev – Filial Pernambuco será dividida em três áreas: 
planejamento, execução e pronto atendimento. A equipe de planejamento faz o planejamento 
e programação de todas as atividades de manutenção disponíveis no SGM (preventivas 
preditivas e corretivas).  A equipe de execução executa o programado pela equipe de 
planejamento, enquanto a equipe de pronto atendimento está focada em tarefas de 
manutenção emergenciais, como quebras de equipamentos, podendo executar também uma 
tarefa programada. Apesar de contar com equipe técnica própria para execução das 
manutenções, algumas delas serão realizadas por empresas contratadas.  
 
Apresenta-se a seguir, o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho desenvolvido para a 
AmBev – Filial Pernambuco. 



Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 – Itapissuma/PE 
Documento: Programa de Segurança e Saúde no Trabalho 
Referência: Plano de Controle Ambiental - PCA 
Data: Outubro/2010 

 
Programa de Segurança e Saúde no Trabalho 

 
1- Objetivo 
 

O objetivo deste programa é apresentar um conjunto de medidas que serão adotadas, visando 
minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e 
a capacidade de trabalho do trabalhador. 

 
2- Características Comuns em Locais de Trabalho 
 
Uso de métodos sistemáticos e organizados para: 

– Inspecionar regularmente e controlar os riscos. 
– Orientar e treinar todos os funcionários para eliminar ou evitar riscos. 

 
3 - As Diretrizes 
 
O programa consistirá em: 

– Orientação para provisões de recursos para identificação sistemática, avaliação e 
prevenção ou controle de riscos. 
– Ir além dos requisitos legais para abordar todos os riscos. 

 
4 - Elementos Importantes 
 
Este programa de segurança e saúde ocupacional será composto de 4 elementos básicos 
apresentados a seguir: 
 
4.1 - Comprometimento Gerencial e Envolvimento de Funcionários 
 
O comprometimento gerencial e envolvimento dos funcionários serão complementares e 
proverão a força motivacional e recursos para organizar e controlar as atividades na 
organização. 
 
O envolvimento dos funcionários proverá o modo através do qual os funcionários 
desenvolverão e expressarão o seu próprio comprometimento para a proteção em segurança e 
saúde. 
 
4.1.1 - Ações recomendadas: 
 
- Estabelecer claramente uma política para segurança; 
- Estabelecer e comunicar uma meta clara e objetivos para o programa de segurança e saúde; 
- Encorajar o envolvimento do funcionário no programa e nas decisões que vão afetar a sua 
segurança e saúde (e.g., CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; inspeções de 
rota; permissão para trabalho de risco; diálogos de segurança; integração e auxilio nas 
investigações de acidentes); 
- Prover a responsabilidade adequada e recursos para as partes responsáveis. 

 
4.2 - Análise do Local de Trabalho 
 
A análise do local de trabalho envolve, não só identificar os riscos específicos, mas também 
condições e operações gerais como:  



- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (PCMSO); laudos de insalubridade/periculosidade e Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro (AVCB). 
- Seguir todos os padrões de segurança e saúde e legislações vigentes.  
- Proporcionar um sistema confiável para empregados, sem temor de represálias, para 
notificar a gerência sobre incidentes ocorridos na área. 
- Viabilizar a investigação de acidentes e de modo que suas causas e os meios para a 
prevenção sejam identificados. 
- Analisar projeções de tendência dos acidentes e doenças, de modo que as causas comuns 
possam ser identificadas e controladas. 
 
4.3 - Prevenção e Controle de Riscos 
 
- Acionada pela detecção da existência de um risco ou potencial 
- Aonde praticável, prevenir riscos através de um projeto de trabalho seguro. 
- Quando a eliminação não é possível, deve-se controlá-los para prevenir exposições inseguras 
e danosas à saúde. 
 
4.3.1 - Ações recomendadas 

 
- Eliminação e o controle devem ser realizados através de planejamento. 
- Estabelecer procedimentos para um controle ou correção oportuna dos riscos, incluindo: 
- Técnicas de engenharia, quando praticável e apropriado. 
- Procedimentos para trabalho seguro o qual é entendido e seguido, como resultado de 
treinamento, reforço positivo, correção de atitudes inseguras e sanções. 
- Provisão de EPI’s e EPC´s (Equipamento de Proteção Individual / Coletiva) 
- Controles administrativos. 
- Gestão de contratadas. 
 
Planejar e preparar-se para emergências: 
- Treinamento e exercícios, como for necessário.(simulados de evacuação) 
- Primeiros socorros 
 
4.4 - Treinamento em Segurança e Saúde 
 
Treinar funcionários submetidos aos riscos, tais como: 
– Espaço confinado 
– Trabalho em altura 
– Equipamento de elevação 
– Eletricidade 
– Prevenção contra explosão 
– Substâncias Perigosas 
– Transporte seguro 

 
4.4.1 - Ações recomendadas 
 
- Garantir que todos os funcionários entendem os riscos aos quais podem estar expostos e em 
como protegerem-se e os outros da exposição a estes riscos. 
- Garantir que os gerentes entendam suas responsabilidades em segurança e saúde, como 
descrito no elemento sobre Comprometimento Gerencial e Envolvimento de Funcionários. 

 
5 - Considerações Finais 
 
Para projetos e obras, os requisitos legais deverão manter o mesmo programa, garantindo  
também a integridade física das pessoas. Deverá existir uma padronização de ações durante 
toda execução com responsabilidades a todos os envolvidos garantindo a segurança no escopo 
do edital técnico para licitação do projeto; reuniões mensais abordando segurança e 
cumprimento dos requisitos (instalações e documentos) definidos no projeto. 



Garantir que todas as ferramentas de segurança disponíveis sejam executadas pelos líderes 
e SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do 
projeto. 
 
Todos os riscos potenciais, tais como: Risco de Incêndio na Mata (área verde interna e externa 
a Unidade); Risco de Incêndio em patrimônio da Unidade; Risco de vazamento em Fonte 
Radioativa; Risco de vazamento de Produtos Químicos (amônia, ácidos, soda, GLP, gás natural 
e outros existentes na Unidade); Risco de Explosão de Caldeiras, Silos, boylers, etc; Risco de 
Apagão; Risco de acidentes pessoais (resgates, mobilização,). 
 
Devem estar contemplados no Plano de Ação Emergencial (PAE) que será elaborado para a  
unidade AmBev – Filial Pernambuco. 
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2.17. Caracterização das Emissões 
Durante a operação da nova unidade da AmBev, poderão ser geradas as seguintes emissões: 
  

• Ruídos; 
• Efluentes líquidos: industrial e sanitário; 
• Emissões atmosféricas; 
• Resíduos sólidos. 

 
2.17.1. Ruídos 
No empreendimento o ruído será proveniente do atrito físico promovido pelos equipamentos 
eletromecânicos, gerado em todo o processo industrial e do tráfego de veículos e 
empilhadeiras. O nível de ruído não apresentará interferências significativas que promovam 
impacto negativo ao meio externo. 
 
Como instrumento de proteção, todos os funcionários que tenham contato direto com as áreas 
operacionais e com as empilhadeiras e veículos utilizarão protetor auricular.  
 
2.17.2. Efluentes Sanitários 
Os efluentes sanitários gerados serão provenientes das instalações sanitárias e do refeitório da 
unidade. 
 
O tratamento consiste em direcioná-los para a ETEI, onde irão se homogeneizar com o 
efluente industrial.     
 
O quadro com a estimativa da geração de efluentes líquidos sanitários no empreendimento 
está apresentado na Tabela 7. 
 

Tabela 7– Estimativa da geração de efluentes sanitários 

Despejo Origem 
Vazão 

(m3/dia)* 
Tratamento 

Efluente 
sanitário 

Sanitários e 
refeitório 

57   ETEI 

Fonte: AmBev, 2010.  *Conforme NBR 7229/93 
 
 

2.17.3. Efluentes Líquidos de Origem Industrial  
No geral, as efluentes líruidos terão regime de geração contínua, que será equalizada na 
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) e serão originárias de fontes distintas. 
 
As principais atividades geradoras de efluentes industriais são: 
 
− Higienização e pasteurização das garrafas, bem como higienização das caixas; 
− Lavagem dos equipamentos (assepsia); 
− Beneficiamento de CO2, limpeza das caldeiras, purga e refrigeração de equipamentos; 
− Limpeza das instalações operacionais e administrativas; 
− Derramamento ocasional de mosto, cerveja, fermento, refrigerante, xarope.  

 
Todo o efluente industrial será coletado em rede confinada. As soluções ácidas, detergentes e 
alcalinas são providas de dispositivo de armazenagem (tanque seqüestrante) reguladores de 
vazão. 
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A estimativa de geração de efluentes industriais no empreendimento está apresentada na 
tabela a seguir.  
 

Tabela 8– Estimativa da geração de efluentes industriais 

Efluente Vazão (m3/dia) Tratamento 

Efluente industrial 8.677  ETEI 

Fonte: AmBev, 2010. 
 
O efluente industrial será encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de 
Efluentes Industriais (ETEI) para um tratamento misto (anaeróbio + aeróbio) o qual é 
composto pelos seguintes dispositivos: (i) Grade metálica/Caixa de Areia/Calha Parshall; (ii) 
Elevatória; (iii) Peneira Rotativa; (iv) Tanque de Equalização/Acidificação; (v) Tanque de 
Emergência; (vi) Tanque de Condicionamento; (vii) Reator Anaeróbio de Circulação Interna; 
(viii) Tanques de Aeração; (ix) Decantador Secundário; (x) Adensador/Centrífuga Desaguadora 
de Lodos e (xi)  Calha Parshall. 
 
O layout geral da ETEI está apresentado no Plano de Controle Ambiental (PCA). 
 
Em pontos de armazenamento ou manipulação de óleo ou produtos oleosos contará com caixa 
separadora de água e óleo (SAO). As caixas separadoras contarão com planejamento e 
execução de limpezas periódicas. 
 
A separação das frações aquosa e oleosa, e também dos sólidos, ocorrerá puramente por 
gravidade. O separador de água e óleo fará a remoção de glóbulos de óleo maiores que 150 
micras (0,015 cm) em diâmetro, que representa a fração correspondente ao óleo livre que se 
acumula na superfície da lâmina líquida, por possuir gravidade específica menor que a da 
água. Já os sólidos presentes no efluente, sedimentarão no fundo do separador. 
 
Os resíduos de óleos e graxas retidos serão retirados diretamente da SAO pelo caminhão 
próprio da empresa especializada, devidamente licenciada. 
 
O efluente da caixa separadora, após tratamento, será direcionado para a ETEI, para posterior 
lançamento no rio Botafogo, dentro dos padrões legais definidos para lançamento de efluentes. 
Desta forma, os impactos ao solo e águas superficiais oriundos da geração de efluentes 
oleosos serão mitigados pelo tratamento na SAO e destinação ambientalmente adequada dos 
sólidos do tratamento. 
 
O efluente tratado será lançado no rio Botafogo, em conformidade com os padrões exigidos na 
Resolução CONAMA nº 357/2005 para lançamento de efluentes e Norma Técnica CPRH N 2.001 
controle de carga orgânica em efluentes industriais.  

 
2.17.4.  Emissões Atmosféricas 
A seguir apresenta-se a caracterização dos principais efluentes atmosféricos a serem gerados, 
proveniente da operação do empreendimento. 
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2.17.4.1. Material Particulado 
 
Característica: particulados em suspensão com diâmetros médios inferiores a 0,3 µm, 
resultantes da combustão do bagaço de cana e cavaco de madeira, promovida nas caldeiras 
geradoras de vapor.  
 
Local fonte geradora: área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas. Chaminé central, 
caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
 
Descrição do tratamento: filtro manga 
 
2.17.4.2. Óxidos de Nitrogênio – NOx 
 
Característica: inerente ao processo de combustão. 
 
Local fonte geradora: área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas. Chaminé central, 
caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
 
Descrição do controle: Monitoramento periódico. 
 
2.17.4.3. Dióxido de Carbono - CO2 
 
Característica: promovido pelo processo de fermentação do mosto. Apresenta agregação de 
partículas e substâncias a índices de 0,09% de impureza, o que caracteriza o gás em 99,9% a 
níveis de pureza. 
 
Local fonte geradora: área de produção de cerveja, tanques de fermentação. Fonte de emissão 
estacionária. 
 
Descrição do tratamento: Beneficiamento para reaproveitamento de 100% do gás. O gás será 
captado por sistema coletor fechado e encaminhado para purificação e posterior 
armazenamento. 
 
2.17.4.4. Gás metano - CH4 
 
Característica: Gerado pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente no reator. 
 
Local fonte geradora: estação de tratamento de efluentes industriais, reator anaeróbio. Suspiro 
de gás, caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
Descrição do tratamento: O gás produzido será captado e conduzido até um dispositivo 
denominado “flare”, localizado sobre o duto de saída do reator anaeróbio, composto de 
dispositivo anti-retorno de chama, válvula solenóide e transformador de ignição utilizando gás 
GLP. O biogás será encaminhado à caldeira como fonte alternativa de combustível. 
 
Serão realizados monitoramentos regulares para medição do teor dos efluentes atmosféricos, 
de acordo com a Resolução CONAMA 382/2006. Os monitoramentos estarão também em 
conformidade com as seguintes normas: NBR 10.700, NBR 10.701, método CETESB L 9.240, 
método ABNT MB 3080, NBR 10.702, método ABNT MB 3081, método ABNT MB 3355, método 
ABNT MB 3357, método CETESB L 9.229 e NBR 12.020. 
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2.17.5. Resíduos Sólidos 
 
O inventário dos resíduos sólidos gerados no empreendimento será elaborado e enviado à 
Agência Ambiental conforme a sua solicitação. 
 
Os compradores/recebedores dos resíduos/subprodutos a serem credenciados deverão possuir 
licença ambiental e atender aos demais requisitos legais de natureza ambiental pertinentes.  
 
Apresenta-se a seguir, o modelo de inventário dos resíduos sólidos que serão gerados na 
AmBev - Filial Pernambuco, contemplando o tipo de resíduos, a origem de sua geração, a 
classificação em concordância com NBR 10.004, a forma de acondicionamento na unidade, a 
disposição e a empresa recebedora (pretendida). 



REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
 
1. TIPO DE SOLICITAÇÃO 
  
  Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais - DARSI 2010  
  Protocolo:      Data de Entrada da Solicitação:  15/10/2010  
  
  Dados da Licença de Operação Anterior para Atividade Industrial:  
 
  Protocolo:  -   Licença:  -  Validade Licença:  - 
 
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO  
 
CNPJ/CPF:  02808708001090  Insc. Estadual:  1810800063491  
Razão Social:  Companhia de Bebidas das Américas 
Nome Fantasia:  Companhia de Bebidas das Américas 
CNAE/Atividade 
Principal:  1113-5/02 - / PRODUÇÃO DE CERVEJA E REFRIGERANTES  

Logradouro/Nº:  ROD.BR 101 Norte KM 33  Bairro:   

Município: Itapissuma  CEP: 53700-970 

Complemento:  Estado: Pernambuco  

E-mail 
Institucional:  Fone/Fax: 81  3205-2780 

Coord. Geográficas 
(DATUM SAD69):  

Latitude
: 

º ' ''Longitude: º ' '' 

 0 0 0  0 0 0 

Responsável 
Legal:  Rodrigo Pinto de Menezes CPF: 171.995.288-41         

E-mail:  acrpdm@ambev.com.br Cargo:  Gerente Coorporativo de 
Operações     

               

 
3. DADOS DO EMPREENDEDOR  
� Marque se os dados forem os mesmos do empreendimento  
CNPJ/CPF:  02808708001090  Insc. Estadual:  1810800063491  
Razão Social:  Companhia de Bebidas das Américas 
Nome Fantasia:  Companhia de Bebidas das Américas 
Logradouro/Nº:  ROD.BR 101 NORTE KM 33  Bairro:   
Município:  Itapissuma  CEP:  53700-970 
Complemento:   Estado:  Pernambuco  
E-mail Institucional:   Fone/Fax:  81  3205-2780  
        

 
4. ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA  

Logradouro/Nº:  ROD.BR 101 SUL KM,30 / 0 Bairro:  DISTRITO INDUSTRIAL 
DO CABO 

Município:   Cabo de Santo Agostinho CEP:  54510000 
Complemento:   Estado:  Pernambuco 
      

 
5. RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 
CPF:   029.047.989-43 Identidade:  67370597 
Nome:  Ana Maria Voitoviczi Rasmussen  
Endereço:  ROD.BR 101 SUL KM,30 / 0 CEP:  54510000 
Cargo/Função:   Gerente de Meio Ambiente Fone/Fax:  81  32052783  

 



E-mail:  
 

nmamvr@ambev.com.br  
 

Reg. Profissional:    
        

 
6. INFORMAÇÕES DO REQUERENTE  
CPF:   Identidade:  67370597 
Nome:  Ana Maria Voitoviczi Rasmunssen Fone/Fax:  81  32052783  

Data de Envio Web:   Código de 
Autenticação:   

 

 
 

DECLARAÇÃO ANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS - DARSI 2010  
 
1. TIPO DE SOLICITAÇÃO 
  
  Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais - DARSI 2010  
  Protocolo:      Data de Entrada da Solicitação:   
 
1. EXERCÍCIO DA DARSI 
  
Ano Referência:   -   
 
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO 
  
Razão Social:   CIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS CNPJ/CPF:   02808708001090 
Situação:  � Ativa  � Inativa � Paralisada Temporariamente � Em Requerimento de Licença          

Prévia  
Possui Sistema de Gestão 
Ambiental? 

 X s   � n    Qual? 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
AmBev 

   

 
3. DADOS DO ENQUADRAMENTO 
  
Área Construída:   85.000 m² (a ser 

construída) 
Número Total de 
Empregados:  

 600 (estimativa) 

Código/Descrição CNAE:   1113-5/02 – Produção de cerveja e refrigerante  
 
4. MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS AUXILIARES E INSUMOS 
  

Descrição  
Quantidade Estimada 

(ano)  
Unidade de Medida  

Malte 63.000  Tonelada 
Milho 44.800  Tonelada 
Lúpulo 93.800  Quilograma  
Levedura 9.800  Metros cúbicos 
Água 438.000  Metros cúbicos 
Açúcar 40.883  Tonelada 
Sucos 633  Metros cúbicos 
Kits de prepraro 39.137  Unidade 
Terra infusória 49.000  Quilograma 
CO2 para produção de bebidas 27.500  Tonelada 
NaOH (100%) para assepsia 2.053  Tonelada 
NH3 para refrigeração 29.627  Quilograma 



Carvão Filtrante 17.600  Quilograma 
Detergente 227.333  Quilograma 
Sanitizantes  96.066  Quilograma 
Cloração 28.160  Quilograma 
Biomassa – bagaço de cana 57.900 Quilograma 
Biomassa – cavaco de madeira 34.120  Quilograma 
    
 
5. PRODUÇÃO PREVISTA 
  
Período de produção 
Horas por dia:  24 Dias por mês:   30 Meses por ano:   12 
 

  

Descrição do Produto  
Quantidade Estimada 

(ano)  
Capacidade Máxima 

(ano)  
Unidade de 
Medida  

 MOSTO 420.000  m3 
 XAROPE 34.288.213  m3 
 CERVEJA 700.000  m3  

 REFRIGERANTE 400.000  m3 
 
6. FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL E DE APOIO 
  
Nome / Descrição Processo Produtivo  
 PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA/CONSISTE NA 
FABRICAÇAO DA CERVEJA, PARTINDO DAS MATERIAS 
PRIMAS ELEMENTARES ( MALTE, LUPULO, MALTOSE E 
AGUA). DIVIDE-SE NAS ETAPAS DE BRASSAGEM, ADEGAS E 
FILTRAÇAO. 

�  

 ALMOXARIFADO/RESPONSÁVEL POR RECEBER E 
DISTRIBUIR MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

�  

 SECAGEM DE FERMENTO/CORRESPONDE AO PROCESSO DE 
SECAGEM DO FERMENTO UMIDO RESIDUAL DO PROCESSO 
DE FERMENTAÇÃO DO MOSTO. É SECO ATRAVÉS DE 
CONTATO SUPERFICIAL EM ROLO AQUECIDO COM VAPOR 
DÁGUA. O FERMENTO SECO É COMERCIALIZADO COMO 
INGREDIENTE PARA RAÇÃO ANIMAL. 

�  

 ARMAZÉM/RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR O PRODUTO 
ACABADO E CARREGÁ-LOS NOS CAMINHÕES PARA VENDA 

�  

 COLETA, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
SUBPRODUTOS E RESÍDUOS/RESPONSÁVEL POR COLETAR, 
ARMAZENAR E DAR A DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS 
SUBPRODUTOS E RESÍDUOS GERADOS NA FÁBRICA 

�  

 PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE/COMPOSTO POR 
XAROPARIA, QUE PREPARA O XAROPE PARA DILUIÇÃO COM 
ÁGUA PARA PRODUÇÃO DO REFRIGERANTE, QUE É 
POSTERIORMENTE ENVAZADO 

�  

 ENGARRAFAMENTO/ETAPA DE ENGARRAFAMENTO DO 
PRODUTO ACABADO 

�  

 LABORATORIOS/DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DAS 
ANALISES FISICOQUIMICAS E BIOLÓGICAS 

�  

 ESTAÇOES DE TRATAMENTO/ESTAÇÕES PARA TRATAMENTO 
DE AGUA UTILIZADA NA FABRICA E TRATAMENTO DO 
EFLUENTE GERADO (INDUSTRIAL, SANITÁRIO E DO 
REFEITÓRIO) 

�  

 UTILIDADES/AREA RESPONSABEL PELO FORNECIMENTO DE 
VAPOR, FRIO, AR COMPRIMIDO, ENERGIA ELÉTRICA E CO2, 

�  



SUBDIVIDIDA EM CASA DE CALDEIRAS, CASA DE MAQUINAS 
E BENEFICIAMENTO DE CO2 
 MANUTENÇAO/ÁREA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇAO 
DOS EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA 

�  

 ADMINISTRATIVO/CORRESPONDE A TODA AREA 
ADMINISTRATIVA ( ESCRITORIO, AMBULATORIO, 
REFEITORIO) 

�  

 

7.RESÍDUOS AMBULATORIAIS 
  

Tipo  Quantidade 
Gerada  

Interno  Externo  CNPJ 
Transportadora  

CNPJ Receptor  Disposição Final  

 Infectante  A estimar  Nenhum  Incineração 
 01.568.077/0001

-25 
 01.568.077/00

01-25 
B02 

 Perfurocortante ou 
Escarificante 

 A estimar  Nenhum  Incineração 
 01.568.077/0001

-25 
 01.568.077/00

01-25 
B02 

 
8. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
  
Protocolo PGRS:   - Ano:  - 
Profissional(ais) Responsável(eis) pelo controle/gerenciamento de resíduos: 
Nome:  Ana Maria Voitoviczi Rasmunssen Formação Registro no Conselho 
   
 
 8.1 ATIVIDADES DO PGRS 
  

Item Descrição da Atividade Situação 
Previsão da Implantação/Data da 
Implantação/Data de Prorrogação 

1 COLETORES ESPECÍFICOS PARA ÓLEO E 
MATERIAL CONTAMINADO COM ÓLEO 

 A implantar  Após implantação da fábrica 

Objetivo
s:  

Reciclagem de Resíduos;Produção mais Limpa    

  

2 
SEPARAÇÃO E SEGREGAÇÃO DE 
BOMBONAS E TAMBORES COM TAMPAS 

A implantar Após implantação da fábrica 

Objetivo
s:  

Reutilização de Resíduos    

  

3 
DRENAGEM DE CAÇAMBA COLETORA DE 
PALHA DE PENEIRA ESTÁTICA ETEI 

A implantar Após implantação da fábrica 

Objetivo
s:  

Redução de Geração de Resíduos    

  
4 COLETA SELETIVA INTERNA A implantar Após implantação da fábrica 
Objetivo
s:  

Reutilização de Resíduos; Reciclagem de Resíduos    

  
5 SUBSTITUIÇÃO DE MATRIZ ENERGÉTICA A implantar Após implantação da fábrica 
Objetivo
s:  

Produção mais Limpa    

  
 



 8.2 PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS E DE CONTINGÊNCIAS 
  
Item Descrição do Procedimento Motivação / Risco a Minimizar    

1 
UTILIZAÇÃO DE CAIXA SEPARADORA DE BAGAÇO 
DE MALTE, TERRA INFUSÓRIA, CARVÃO DA 
XAROPARIA E ÓLEO DA OFICINA 

RISCO DE DESESTABILIZAR A ETEI    

2 
UTILIZAÇÃO DE TANQUES SEQUESTRANTES DE 
SOLUÇÕES QUÍMICAS 

RISCO DE DESESTABILIZAR A ETEI    

3 
UTILIZAÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO COM 
VÁLVULAS E CADEADOS 

RISCO DE DERRAMAMENTO QUÍMICO    

4 
UTILIZAÇÃO DE TANQUE DE EMERGÊNCIA NA 
ENTRADA DA ETEI 

RISCO DE DESESTABILIZAR A ETEI    

5 
UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE 
INCIDENTES AMBIENTAIS 

RISCO DE POLUIÇÃO INTERNA OU EXTERNA    

6 IMPLANTAÇÃO DO ALERTA DE MEIO AMBIENTE 
DIVULGAR PARA TODAS AS FÁBRICAS OS POSSIVEIS 
INCIDENTES AMBIENTAIS, PARA QUE SEJAM TOMADAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 

   

 
9. PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS DE GESTÃO AMBIENTAL EM QUE A INDÚSTRIA 
ESTÁ ENVOLVIDA 
  
Nome  Descrição  

COLETA SELETIVA 
Treinamento e incentivo na implantação da coleta seletiva na 
empresa e na comunidade próxima 

  
  
  
 
 
10. RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 
  
10.1 Resíduo Especificação: 
A001 - Resíduos de restaurante (restos de alimentos)    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Pastoso ou semi-
sólido 

Diário A estimar 0 - Tonelada ( t )  A estimar 
 

Fases Selecionadas 
MANUTENÇAO 

CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01397/2009 

A industria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 

S08 - Outros Sistemas de Armazenamento(especificar) 
SACOS PLASTICOS EM PISO IMPERMEÁVEL 
ÁREA COBERTA 

Não houve destinação final na industria. 
Destino Final 

CNPJ/CPF:08165091000208 Nome/Endereço:ECOPESA AMBIENTAL LTDA Licença:05222/2009 
Código Destino:B04 - Aterro industrial terceiros Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:32 

 

 



10.2 Resíduo Especificação: 
A003 - Resíduos de varrição de fábrica    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada ( t ) A estimar  
 

Fases Selecionadas 
PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA - ALMOXARIFADO - SECAGEM DE FERMENTO - COLETA, 
BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SUBPRODUTOS E RESÍDUOS - PRODUÇÃO DE REFRIGERANTE - 
ENGARRAFAMENTO - LABORATORIOS - ESTAÇOES DE TRATAMENTO - UTILIDADES - MANUTENÇAO – 
ADMINISTRATIVO 

CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01478/2008 

A industria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S13 – Caçamba lonada  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF:08165091000208 Nome/Endereço:ECOPESA AMBIENTAL LTDA 
Licença:005222/200
9 

Código Destino:B04 - Aterro industrial terceiros Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:230 

 

 

10.3 Resíduo Especificação: 
A004 - Sucata de metais ferrosos    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Semanal A estimar 0 - Tonelada ( t ) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 

A industria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

06200881000170 
RECBRÁS COMERCIO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA 
ME 

00032/2007 

Armazenamento Especificação 
S02 - A granel em piso impermeável, área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF:05967243000117 Nome/Endereço: GILIANE LAURENTINO FUNINI Licença: 0012009 
Código Destino:RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:120,1 

 

 

10.4 Resíduo Especificação: 
A005 - Sucata de metais não-ferrosos (latão, etc.)    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

Quantidade total 



anteriores 
Sólido Semanal A estimar 0 - Tonelada ( t ) A estimar 

 

Fases Selecionadas 
Armazém 

CNPJ Transportadora Licença 
06200881000170 051/2009 

CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

06200881000170 
RECBRÁS COMERCIO DE 
MATERIAIS RECICLáVEIS LTDA 
ME 

051/2009 

Armazenamento Especificação 
S02 - A granel em piso impermeável, área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF:05967243000117 Nome/Endereço: GILIANE LAURENTINO FUNINI Licença: 001/2009 
Código Destino:RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:6,2 

 

 

10.5 Resíduo Especificação: 
A006 - Resíduos de papel e papelão    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada ( t ) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA - COLETA, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SUBPRODUTOS E 
RESíDUOS - MANUTENÇAO – ADMINISTRATIVO 

A industria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
A industria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S02 - A granel em piso impermeável, área coberta  
S13 - Caçamba sem cobertura  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF:07989803000160 
Nome/Endereço:P&P comercio e reciclagem de plasticos e 
papeis 

Licença:2009 

Código Destino:RI16 - Reutilização/recuperação 
externa 

Especificação: 

CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:180 
 

CNPJ/CPF:10808699000174 
Nome/Endereço:ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELÃO 
ONDULADO DO NORTE 

Licença:01756/2009 

Código Destino:RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:140 

 

 

10.6 Resíduo Especificação: 
A009 - Resíduos de madeira, contendo substâncias não-tóxicas    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

Quantidade total 



anteriores 
Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada ( t ) A estimar 

 

Fases Selecionadas 
Armazém 

A indústria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S12 - A granel em piso impermeável, área descoberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 10808699000174 Nome/Endereço: ONDUNORTE 
Licença: 
01756/2009 

Código Destino: R01 - Utilização em forno industrial (exceto 
em fornos de cimento) 

Especificação: 

CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 1200 
 

 

10.7 Resíduo Especificação: 
A019 - Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes, 
contendo material biológico não-tóxico. 

   

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. De geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Pastoso ou semi-
sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 

 

Fases Selecionadas 
LABORATORIOS 

CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01397/2009 

A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S13 - Caçamba lonada  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05826146000104 
Nome/Endereço: GREEN WORLD TECNOLOGIA 
AMBIENTAL LTDA 

Licença: 
00962/2009 

Código Destino: T16 - Compostagem Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 95 

 

 

10.8 Resíduo Especificação: 
A022 - Resíduos pastosos de estações de tratamento de 
efluentes, contendo substâncias não-tóxicas. 

   

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. De geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Pastoso ou semi-
sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 

 

Fases Selecionadas 
LABORATORIOS 



CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01397/2009 

A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S03 – Caçamba com cobertura  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05826146000104 
Nome/Endereço: GREEN WORLD TECNOLOGIA 
AMBIENTAL LTDA 

Licença: 
0962/2009 

Código Destino: T16 - Compostagem Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 726 

 

 

10.9 Resíduo Especificação: 
A107 - Bombonas de plástico não-contaminadas    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 

A indústria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

06200881000170 
Reabras COMERCIO DE 
MATERIAIS Recicláveis LTDA ME 

051/2009 

Armazenamento Especificação 
S02 - A granel em piso impermeável, área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05006462000210 
Nome/Endereço: central pet indústria comercia 
importadora e exportadora ltda. 

Licença: 
0057/2009 

Código Destino: RI16 - Reutilização/recuperação externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 25 

 

 

10.10 Resíduo Especificação: 
A117 - Resíduos de vidros    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA 

CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01397/2009 

A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S13 - Caçamba lonada  

 
Destino Final 



CNPJ/CPF: 10807972000146 
Nome/Endereço: COMPANHIA INDUSTRIAL DE 
VIDROS-CIV. 

Licença: 
00076/2009 

Código Destino: RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 2292 

 

 

10.11 Resíduo Especificação: 
A204 - Tambores metálicos    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Semanal A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 

A indústria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S02 - A granel em piso impermeável, área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05967243000117 
Nome/Endereço: GILIANE LAURENTINO FUNNI 
– ME 

Licença: 001/2009 

Código Destino: RI16 - Reutilização/recuperação externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 7,1 

 

 

10.12 Resíduo Especificação: 
A207 - Filmes e pequenas embalagens de plástico    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 

CNPJ Transportadora Licença 
06200881000170 051/2009 

CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

06200881000170 
RECBRáS COMERCIO DE 
MATERIAIS RECICLáVEIS LTDA 
ME 

051/2009 

Armazenamento Especificação 
S16 - Fardo em piso impermeável, área descoberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05006462000210 
Nome/Endereço: CENTRAL PET INDÚSTRIA 
COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA 
LTDA 

Licença: 
057/2009 

Código Destino: RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 80 

 

 

10.13 Resíduo Especificação: 



AI307 - Outros resíduos plásticos (outras embalagens plásticas, 
lona plástica, etc.). 

   

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Semanal A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
ENGARRAFAMENTO 

A indústria não declarou Transportadoras de Resíduos. 
A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S12 - A granel em piso impermeável, área descoberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 08915651000113 
Nome/Endereço: RAINHA E BELLO COMERCIO E 
ADMINISTRACAO INDUSTRIAIS LTDA 

Licença: 
210021508 

Código Destino: RI18 - Reciclagem externa Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 650 

 

 

10.14 Resíduo Especificação: 
AI601 - Torta de Filtro    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Pastoso ou semi-
sólido 

Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA 

CNPJ Transportadora Licença 
12874848000129 01478/2008 

A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 

S08 - Outros Sistemas de Armazenamento (especificar) TANQUE EXTERNO COM DRENAGEM PARA CAIXA SEPARADORA E 
ENVIO PARA ETEI 

. 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 05826146000104 
Nome/Endereço: GREEN WORLD TECNOLOGIA AMBIENTAL 
LTDA 

Licença: 
0962/2009 

Código Destino: T16 - Compostagem Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 210 

 

 

10.15 Resíduo Especificação: 
AO01 - Outros Resíduos Não Perigosos 01 (especificar) BAGAÇO, PÓ E PALHA DE MALTE   

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 



PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA 

CNPJ Transportadora Licença 
69957462000106 02978/2008 

CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

07172600000500 
ULMANN NEGOCIOS 
SUSTENTAVEIS LTDA 

11111 

69957462000106 DANIEL FELICIANO DA SILVA 02978/2008 

Armazenamento Especificação 

S08 - Outros Sistemas de Armazenamento (especificar) 
TANQUE EXTERNO COM DRENAGEM PARA CAIXA SE SE 
SEPARADORA 

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 07172600000500 
Nome/Endereço: ULMANN NEGOCIOS 
SUSTENTAVEIS LTDA 

Licença: 

Código Destino: R08 - Ração Animal Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 9008 

 

CNPJ/CPF: 69957462000106 Nome/Endereço: DANIEL FELICIANO DA SILVA 
Licença: 
02978/2008

Código Destino: R08 - Ração Animal Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 4504 

 

 

10.16 Resíduo Especificação: 
AO02 - Outros Resíduos Não Perigosos 02 (especificar) LEVEDURA UMIDA   

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos anteriores 

Quantidade 
total 

Pastoso ou semi-sólido Diário A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
PROCESSO DE FABRICAÇAO DE CERVEJA 

CNPJ Transportadora Licença 
07172600000500 1111 
69957462000106 02978/2008 

A indústria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S08 - Outros Sistemas de Armazenamento (especificar) TANQUES FECHADOS EM ÁREA COBERTA 

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 07172600000500 
Nome/Endereço: ULMANN 
NEGOCIOS 
SUSTENTAVEIS LTDA 

Licença: 1111 

Código Destino: R08 - Ração Animal Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 1336 

 

CNPJ/CPF: 69957462000106 Nome/Endereço: DANIEL FELICIANO DA SILVA 

Código Destino: R08 - Ração Animal Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE 

 

 

10.17 Resíduo Especificação: 
D001 - Resíduos perigosos por apresentarem inflamabilidade    



Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos anteriores Quantidade total 

Sólido Semanal A estimar 0 - Tonelada (t) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 

CNPJ Transportadora Licença 
01568077000125 00072/2009 

A industria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S05 - Bombona em piso impermeável, área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF: 01568077000125 
Nome/Endereço: SERQUIP-SERV. CONST. E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

Licença: 
00072/2009 

Código Destino: T01 - Incinerador Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF: PE Qtd: 0,3 

 

 

10.18 Resíduo Especificação: 

DO04 - Outros Resíduos Perigosos 04 (especificar) 
RESíDUOS DO AMBULATóRIO MEDICO 
(CONTAMINADOS E PERFURANTES)    

Estado Físico Freqüência 
Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 
Quantidade total 

Sólido Semanal A estimar 0 - Quilograma (Kg) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
MANUTENÇAO 

CNPJ Transportadora Licença 
01568077000125 00072/2009 

CNPJ Gerenciadora Nome Licença 

01568077000125 
SERQUIP-SERV.CONST. E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

00072/2009 

Armazenamento Especificação 
S01 - Tambor em piso impermeável,área coberta  

 
Destino Final 

CNPJ/CPF:01568077000125 
Nome/Endereço:SERQUIP-SERV.CONST. E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

Licença:00072/2009 

Código Destino:T01 - Incinerador Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:PE Qtd:181 

 

 

10.19 Resíduo Especificação: 
F130 - Óleo lubrificante usado ou contaminado    

Estado Físico Freqüência Quantidade de 
geração/ano 

Qtd. de geração não 
destinada em anos 

anteriores 

Quantidade 
total 

Líquido Diário  0 - Tonelada ( t ) A estimar 
 

Fases Selecionadas 
Armazém 



CNPJ Transportadora Licença 
46201083001664 06452 

A industria não terceiriza as atividades de gerenciamento deste resíduo. 
Armazenamento Especificação 
S04 - Tanque com bacia de contenção  

Não houve destinação final na industria. 
Destino Final 

CNPJ/CPF:46201083001664 Nome/Endereço:LWART BAHIA Licença:06452 
Código Destino:R10 - Re-refino de óleo Especificação: 
CNPJ Receptor Final: UF:BA Qtd:seis 

 

 

 
11. CROQUI DA LOCALIZAÇÂO – APRESENTADO NO ANEXO 6 
  
 
 
12. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL OU RESPONSÁVEL TÉCNICO 
  
Nome Legível: Ana Maria Voitoviczi Rasmunssen   
CPF:   Local e Data:  
Código de Autenticação:   
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2.18. Custo da Implantação 
 
Conforme informações do empreendedor, o custo total de implantação do empreendimento 
está estimado em R$450 milhões. A Tabela 9 apresenta o detalhamento dos investimentos da 
AmBev – Filial Pernambuco. 
 

Tabela 9 – Detalhamento dos investimentos de implantação do empreendimento 

Setor Valor (R$) 

Aquisição do terreno e obras civis 130 milhões 
Processo Industrial 120 milhões 

Packaging 106 milhões 
Utilidades 60 milhões 

Meio Ambiente 25 milhões 
Tecnologia da Informação 25 milhões 

Total 450 milhões 
Fonte: AmBev, 2010. 

 
2.19. Cronograma de Implantação  
 
A Tabela 10 apresenta o cronograma previsto para implantação da unidade da AmBev -Filial 
Pernambuco. 
 



 

Tabela 10 - Cronograma previsto para implantação do empreendimento 
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Requerimento de Licença Prévia               

Estudos Ambientais              

Obtenção da Licença Prévia e Autorização para Terraplenagem              

Terraplenagem   
dia 
25 

   
       

Requerimento da Licença de Instalação – Fase I              

Obtenção da Licença de Instalação              

Obras Civis e Implantação das Unidades do Processo – Fase I     
dia 
05 

 
       

Requerimento da Licença de Operação – Fase I              

Requerimento da Licença de Instalação – Fase II*              

A Fase II corresponde à implantação das duas novas linhas de envase de refrigerante em garrafas PET e uma nova linha de envase de 
refrigerante em garrafas retornáveis. 
Fonte: AmBev, 2010. 
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2.20. Vida Útil do Empreendimento 
 
De acordo com o empreendedor, a nova unidade da AmBev foi projetada para um período de 
operações de 50 a 100 anos. Durante sua vida útil poderá sofrer atualizações tecnológicas e 
substituições de equipamentos.  
 
 

3. ANÁLISE JURÍDICA  
 
O território brasileiro organiza-se entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, cada um 
com poderes autônomos e, portanto, detentores de competências. Tal característica tem como 
conseqüência uma série de legislações que se complementam.  
 
Neste item serão apresentados os requisitos que afetam o empreendimento naqueles aspectos 
mais relevantes que podem gerar algum tipo de obrigação.  
 
Incidem sobre a nova unidade da AmBev diversos requisitos legais, muitos deles de aplicação 
direta e outros de forma indireta. 
 
Como ponto de partida tem-se a Constituição Federal que trata em seu art. 225 que: 
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 
Com fundamento neste artigo da Constituição, a Lei Federal nº 6938/1981 estabelece a 
Política Nacional do Meio Ambiente e diz em seu art. 10: 
 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão 
de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis.  

 
Para efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, 
estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente, foi publicada a Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 237/1997, que dispõe sobre licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, e em seu art. 6º diz: 
 

Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.  

 
Em concordância com esta resolução, existem as legislações estaduais de Pernambuco: Lei 
Estadual nº 11516/1997, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, infrações ao meio 
ambiente e Lei Estadual nº 12.916/2005 que dispõe sobre licenciamento ambiental, 
infrações administrativas ambientais e o Decreto Estadual nº 20586/1998 regulamenta a 
Lei nº 11.516/1997.  
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
114 

Em conformidade com as legislações apresentadas acima, a AmBev - Filial Pernambuco iniciou 
o processo de licenciamento ambiental junto à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em 
27/07/2010 com o requerimento de Licença Prévia, conforme protocolo apresentado a seguir, 
e está elaborando, de acordo termo de referência TR GT N° 21/10 - GT NAIA, o Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS). 
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Para atender a Resolução CONAMA nº 1/88, que torna obrigatório o registro de pessoas 
jurídicas no cadastro técnico federal de atividades, o empreendimento realizará seu cadastro 
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
 
De acordo com a Lei Complementar nº 722/2009, que institui o plano diretor participativo 
de Itapissuma, parte da propriedade da AmBev no município está localizada em zona rural e  
parte está em zona urbana, mais especificamente nas subzonas ZDI 2: Zona de 
Desenvolvimento Industrial – Novo Pólo Industrial de Botafogo e ZUD 3: Zona de Uso 
Diversificado – faixa ao longo da BR 101, no entorno da Vila Botafogo.  
 
Dessa forma não se aplica ao empreendimento a Lei Estadual nº 9931/1986, que define 
como áreas de proteção ambiental as reservas biológicas constituídas pelas áreas estuarinas 
do Estado de Pernambuco e a Lei Estadual nº 9989/1987, que define as reservas ecológicas 
da Região Metropolitana do Recife. 
  
Para atender à Lei Federal 4.771/65, que institui o novo Código Florestal e em complemento 
ao Decreto Estadual 43710/04, será mapeada e averbada a área de Reserva Legal da 
gleba. 
 
Para o abastecimento de água da unidade, a AmBev – Filial Pernambuco contará com poços 
tubulares, que serão outorgados, em conformidade com as seguintes legislações: Lei Federal 
nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; Resolução do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH № 16/2001, que estabelece critérios 
gerais para outorga de direito de uso de recursos hídricos; Lei Estadual nº 12.984/2005, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; Lei Estadual nº 11.427/98, que dispõe sobre a 
proteção das águas subterrâneas e Decreto Estadual 20.423/1998, que regulamenta a Lei 
Estadual nº 11.427/98. 
 
Para o atendimento à Resolução CONAMA nº 357 de 2005, que estabelece os critérios de 
classificação dos cursos d’água e estabelece os padrões de lançamento de efluentes, e também 
à Lei Estadual 9.860/1986, que delimita as áreas de proteção dos mananciais e estabelece 
condições para preservação dos recursos hídricos, e a Norma Técnica CPRH N 2.001, que 
determina o controle de carga orgânica em efluentes industriais, a AmBev – Filial Pernambuco 
contará com uma estação de tratamento de efluentes industriais para adequar o efluente a ser 
lançado no rio Botafogo, em conformidade com os parâmetros determinados por estas 
legislações, bem como com plano de monitoramento de seus efluentes.  
 
O lançamento de efluentes e das águas pluviais do empreendimento será no rio Botafogo, 
sendo necessária, portanto, a intervenção em APP. O empreendimento realizará a intervenção 
em conformidade com a Resolução CONAMA nº 369/2006, que dispõe sobre os casos 
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente 
(APP).  
 
A AmBev - Filial Pernambuco contará com um programa de gerenciamento de resíduos sólidos 
industriais, que prevê o monitoramento de seus resíduos, em conformidade com a resolução 
CONAMA nº 313/2002, que institui o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, 
com a Instrução Normativa nº002/2003, da CPRH, que disciplina o Artigo 4º, § 2º, da 
referida Resolução de acordo com as características e especificidades do Estado de 
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O empreendimento também se subordina à Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
O empreendimento, na execução de suas atividades, procura atender as legislações ambientais 
para evitar possíveis danos ao meio ambiente. Os programas de monitoramento elaborados 
para o empreendimento visam atender, entre outros, este objetivo. E ainda à Lei Federal nº 
11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências. Para atender a esta legislação, está em elaboração o plano 
de recuperação de áreas degradadas.  
 
Também no âmbito da legislação federal, são incidentes sobre o empreendimento, a Lei 
Federal nº 9985/2000 que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e o 
Decreto Federal 4.340/2002 que regulamenta artigos da Lei nº 9.985. 
 
Sobre estas leis, tem-se que Itapissuma integra a Área de Proteção Ambiental – APA Santa 
Cruz, criada conforme Decreto Estadual n° 32.488/08 que declara como Área de Proteção 
Ambiental (APA) a região que compreende os Municípios de Itamaracá e Itapissuma e parte do 
Município de Goiana. Destaca-se que a APA Santa Cruz ainda não possui seu plano de manejo, 
cujo prazo previsto para sua instituição é de até cinco anos a partir da data de criação 
(17/10/2008), conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 13.787/2009, que institui o 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC) no âmbito do Estado de 
Pernambuco. Conforme orientação da CPRH por meio de contato telefônico, a inserção do 
empreendimento na APA Santa Cruz será analisada pela CPRH junto ao seu órgão gestor, uma 
vez que se trata de APA estadual. 
 
No município de Itapissuma existem três registros de sítios arqueológicos que não estão 
localizados na Área de Influência Direta do empreendimento e, conseqüentemente, também 
não estão na Área Diretamente Afetada. Assim, as legislações federais Lei 3.924/1961, que 
dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, e Resolução do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 07/1988, que regulamenta a obtenção 
de licenças ambientais em urgência nos estudos preventivos de arqueologia, objetivando o 
licenciamento de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio 
arqueológico, não são aplicáveis. 
 
 

1. Diagnóstico Ambiental da Área de Influência do Empreendimento 
 
1.1. Definição das áreas de Influência 
 
As áreas de influência do empreendimento foram definidas conforme a relação que este possa 
desenvolver direta e indiretamente com outros espaços geográficos, a partir de sua área de 
inserção. Consideraram-se as áreas contíguas ao município de instalação do empreendimento, 
mão-de-obra (quantitativa e qualitativa) e os possíveis impactos (positivos e negativos).  
 
Dessa forma, as áreas de influência do empreendimento ficaram com a seguinte 
hierarquização: Área Diretamente Afetada (ADA); Área de Influência Direta (AID); e Área de 
Influência Indireta (AII). 
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4.1.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
A ADA corresponde à área da gleba do empreendimento – área construída e não construída – 
incluindo também a área destinada à implantação do emissário de lançamento de efluentes no 
rio Botafogo, onde ocorrerão modificações dos meios Físico, Biótico e Antrópico com a 
instalação da planta industrial. Cabe ressaltar que a área onde será implantado o emissário é 
de propriedade da Usina São José, e está prevista no Instrumento Particular de Compra e 
Venda. 
 
4.1.2. Área de Influência Direta (AID) 
 
A AID corresponde ao curso baixo do rio Botafogo, tomado a partir da faixa de domínio da BR-
101, à entrada do empreendimento, até a sua foz no Canal Santa Cruz. Ressalta-se que, 
nesses limites, está inserida a Vila Botafogo, área que em anos pretéritos pertencia à Usina 
São José, engenho de produção de cana-de-açúcar. A Vila Botafogo é considerada como um 
bairro, apesar de não estar contígua à mancha urbana consolidada da cidade. No limite da AID 
está a Maricultura Netuno, grande empreendimento do grupo homônimo. 
 
4.1.3. Área de Influência Indireta (AII) 
 
A AII corresponde aos municípios de Itapissuma, Igarassu e Ilha de Itamaracá. O primeiro 
município, por ser o local de instalação do empreendimento; os dois últimos, por serem 
municípios limítrofes àquele e por formarem um complexo estuarino de relevância ambiental 
marcado, por exemplo, pela expressividade dos mangues. Além disso, tais municípios tiveram 
um processo histórico imbricado, induzindo a inerentes relações interespaciais ao longo do 
tempo.  
 
Os três municípios estão inseridos na Mesorregião Metropolitana de Recife e na Microrregião de 
Itamaracá, na porção norte litorânea. 
 
As áreas de influência podem ser visualizadas, a seguir, no Mapa de Localização das Áreas de 
Influência, bem como o uso e ocupação do solo das áreas de influência, que estão 
apresentados no mapa de uso e ocupação do solo a seguir. 
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4.2. Aspectos metodológicos 
 
A metodologia utilizada no diagnóstico é descritiva, baseada em dados secundários e primários 
obtidos através de trabalho de campo realizado por Bios Consultoria, no período de 19 a 23 de 
setembro/2010. Acrescenta-se, para os dados socioeconômicos, consulta à Prefeitura Municipal 
de Itapissuma para a AID.  
 
Para a descrição do meio biótico da AII e AID foram utilizados dados secundários, obtidos 
através da literatura científica existente sobre a região. Como exemplos podem ser citados os 
dados científicos existentes para a região do litoral norte de Pernambuco, utilizados para a 
complementação das informações relativas à AII, e estudos realizados na bacia do rio 
Botafogo, utilizados para complementar as informações da AID. 
 
A descrição do meio biótico da ADA foi feita com base em vistorias realizadas na gleba do 
empreendimento, através de caminhamentos feitos em transectos e estradas existentes, para 
se avaliar a biodiversidade relativa à flora e fauna do local. Para a análise destes componentes 
bióticos, foi avaliada a capacidade de suporte tanto dos ecossistemas aquáticos quanto dos 
terrestres, aos diversos grupos da fauna, feita pela avaliação da diversidade de habitat, 
fisionomias vegetais, composição da vegetação. A estes dados foram acrescentadas 
informações existentes para a região, que fornecem subsídios para a descrição dos organismos 
potencialmente ocorrentes na ADA. 
 
Os dados secundários foram tomados de estudos dos meios físico, biótico e socioeconômico, já 
realizados para o litoral norte pernambucano, e que abarcam as áreas de influência do 
empreendimento. Esses estudos e bibliografia complementares encontram-se referenciados na 
bibliografia do documento. 
 
4.2.1. Metodologia dos Mapeamentos 
 
Os métodos utilizados para a elaboração das cartas disponibilizadas neste Relatório Ambiental 
Simples (RAS) incorporaram uma gama de técnicas de Cartografia Digital, Geoprocessamento 
e Sensoriamento Remoto. Foram utilizadas inúmeras fontes de dados, na maioria das vezes 
advindas de órgãos governamentais, com produtos certificados e precisão de representação 
considerável. 
 
Os procedimentos se iniciam com a elaboração de um mapa geral de localização, que 
compreende a relação do empreendimento (Área Diretamente Afetada, Área de Influência 
Direta e Área de Influência Indireta), com o contexto político-territorial em que está inserido: 
sedes, municípios, região de planejamento, bacias hidrográficas, articulação das principais 
vias, estado e país. 
 
Inicialmente, foi realizado o georreferenciamento da planta do projeto disponibilizada em base 
CAD, transformando a gleba em polígono e reprojetando-o (UTM / SAD69 / 25S). Esta feição 
corresponde à ADA e obteve precisão métrica de 99,8% se comparada ao cálculo de área 
oficial do terreno: 180 hectares. 
 
A AID corresponde ao baixo curso do rio Botafogo, tomada a partir da faixa de domínio da BR-
101, à entrada do empreendimento, até a sua foz, no Canal de Santa Cruz. Nela estão 
inseridas  a Vila Botafogo e a Maricultura Netuno. Seu traçado seguiu a inserção destes 
elementos, além da observação da rede de drenagem e curvas de nível, os quais foram 
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gerados a partir de imagem SRTM – shuttle radar topography mission – disponibilizada no 
Brasil pela Embrapa. Nos procedimentos de Geoprocessamento, as curvas foram interpoladas 
de 10 em 10 metros e a rede de drenagem dada pela distribuição altimétrica, fluxo direcional e 
acúmulo. 
 
A AII corresponde aos municípios de Itapissuma, Igarassu e Ilha de Itamaracá. Os três 
municípios estão inseridos na Mesorregião Metropolitana de Recife e na Microrregião de 
Itamaracá, na porção litorânea-norte de Pernambuco. As bases municipais – feições e sedes – 
são originárias do banco de produtos cartográficos do IBGE, tendo sua projeção e datum 
alterados para o padrão deste Mapeamento. Nos níveis federal e estadual da representação, o 
sistema de coordenadas seguiu o padrão geográfico cartesiano e em SAD69, em detrimento de 
uma projeção métrica. 
 
4.2.1.1. Descrição e metodologia de elaboração para mapas específicos 
 
a) Uso e Ocupação do Solo 
Para a AII utilizou-se a carta de Uso e Ocupação do Solo do Litoral Norte de Pernambuco, 
elaborada pelo governo estadual. Para tal, fez-se necessário a extração das informações para o 
formato imagem (.tif) e, posteriormente, georreferenciamento e vetorização manual das 
camadas observadas.  
 
Numa escala aproximada, classificar o uso e ocupação do solo para a AID e ADA exigiria um 
método que trouxesse boa aproximação e resposta, onde os produtos gerados pudessem 
contribuir para cálculos estimados de cada categoria de uso e cobertura. Assim, o uso de 
imagens de satélite fez-se necessário. Entretanto, não havia disponibilidade de cenas de alta 
resolução. Por isso, adotou-se a hipótese de cruzar informações entre cenas CBERS (INPE) e 
NoAA (GooglePro). 
 
A câmera de alta resolução (CCD) das imagens CBERS tem 5 bandas e fornece imagens de 
uma faixa de 113 Km de largura. A resolução temporal é de 26 dias. Por apresentar boa 
resolução espacial – 20 metros – em quatro bandas espectrais, mais uma pancromática, tem 
uso variado, principalmente naqueles de observação de ocorrências ou cujo nível de detalhe 
seja indispensável. Seu campo de visada de 120 km auxilia nos estudos em escala municipal. 
Dada a sua freqüência temporal, contribui como suporte na avaliação de fenômenos que 
tenham duração compatível com esta resolução. Suas bandas estão situadas na faixa espectral 
do visível e do infravermelho próximo, o que permite boa diferenciação entre a vegetação e 
outros objetos. 
 
Já o mosaico adaptado de imagens de alta resolução fornecido pela empresa Google, no 
software GoogleEarthPro, torna-se uma ferramenta de uso variado, tendo, entretanto, uso 
cartográfico comprometido diante dos recortes existentes e captação de resposta espectral em 
temporalidades distintas. Ainda assim, a utilização mediante registro através de pontos de 
controle torna-se um procedimento de alto ganho. Para tal, é preciso, após a aquisição e 
georreferenciamento, reprojetar os rasters para o datum escolhido. 
 
Tratamento Parcial das Imagens 
Posterior à escolha de uma cena de cada tipo de imagem com boa visualização, foram 
coletados os dados estatísticos do histograma desta imagem sintética. A partir da geração de 
um arquivo de leitura para processamento simples de imagem (formato .xml), o contraste foi 
aplicado à todas as outras cenas, de modo que  os arquivos raster não alterassem sua 
composição original e todas permanecessem igualmente equilibradas em um mesmo projeto. 
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Para esta aplicação, fez-se necessário o uso do software ArcGiS 9.2 e rodar os parâmetros 
estatísticos a partir do Menu Simbology – Load XML, customizado apenas para visualização.  
 
Houve um ganho considerável para a diferenciação dos distintos alvos da cobertura terrestre 
com as cenas de satélite equalizadas, as quais se encontravam com valores totais de 
freqüência próximos a 210 – leitura de pixels e histograma - tornando-as escurecidas. Além 
disso, a captura de imagens tinha parcial recobrimento de nuvens, o que poderia prejudicar a 
acurácia do mapeamento. Como solução, adotou-se o método de vetorização assistida, através 
do software GoogleEarthPro, quando algumas seqüências de áreas puderam ser estimadas. 
Como o percentual de recobrimento de nuvens era relativamente baixo e a disponibilidade de 
imagens para a data atual tinha boa resolução, o método foi tido como válido sem um elevado 
prejuízo gráfico. Os procedimentos e métodos acima descritos facilitaram a etapa seguinte: a 
edição vetorial (agrupamento vetor) ou desenho do uso do solo. 
 
Vetorização Manual 
Para a edição de polígonos no formato vetorial, foi mantida a configuração de datum (SAD 
1969), sem a necessidade de conversão, de modo que houvesse uma precisão cartográfica 
com as cenas. A utilização da projeção Universal Transversa de Mercator (Fuso 25 Sul) 
justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de visualizar a localização em metros, o que também 
facilita o dimensionamento da área e demais cálculos.  
 
Como não havia uma categorização pré-estabelecida pelo cliente, fez-se - antes das edições - 
uma observação detalhada e hierarquizada das ocorrências da área de acordo com a 
relevância individual para o mapeamento. Assim, as categorias definidas foram: agricultura, 
área urbana, mangue, mata, mata ciliar, maricultura, rodovias, rios, uso agrícola, uso misto e 
solo exposto e vias locais. As chaves de conceitos foram descriminadas sob os seguintes 
critérios de observação: 
 
Agricultura: Representam as áreas que são utilizadas, geralmente, para plantio de produtos 
perenes, como cítricos ou cultivo de formas e densidade características. Representam as áreas 
que são utilizadas para plantio de produtos temporários como hortaliças. Pode haver 
ocorrência de aceiros entre as plantações. 
Área Urbana: Traçado pela ocorrência de habitações, aglomerações. Presença maciça de 
arruamentos e construções. Estrutura e distribuição predial típica de pequenos centros. 
Maricultura: Criação de animais marinhos, representada pela empresa Netuno. 
Mangue: Cobertura próxima ao leito de cursos d’água com alto teor de matéria orgânica e 
aspecto escurecido. 
Mata: Cobertura vegetal densa e uniforme, com características e aparente estado de 
conservação. 
Mata Ciliar: Estrato vegetal com alto teor de umidade, estritamente associado aos limites dos 
corpos d’água, alguns açudes e rios de primeira e segunda ordem. 
Rios: Apesar da existência de categorias de rios individuais representados por corpos d’água, 
esta tipologia foi representada por shape tipo linha. Sua função é compor a rede hidrográfica 
identificada. Está conectada continuamente a uma massa de água de maior grandeza. 
Rodovias: BR-101 e PE-041. 
Uso Misto: área coberta por vegetação forrageira destinada ou não à criação de gado – 
Pastagem – ou onde há na superfície uma desconstituição da cobertura vegetal – Solo 
Exposto. 
Uso Agrícola: onde as características observadas apresentam forma semelhante ao plantio, 
entretanto, com menor vigor vegetativo. 
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Vias Locais: Pequenas estradas e/ou vias de acesso às áreas urbanas e rurais, excluso as 
rodovias de maior porte. 
 
b) Planta de Situação 
Planta de situação da área de implantação do projeto, nas condições atuais, em escala 
compatível com o porte do empreendimento, com referencial de área ao sistema de 
coordenadas métricas, abrangendo os municípios em que se localiza e confrontando elementos 
da paisagem local com as informações das áreas adjacentes à ADA: uso do solo – hidrografia, 
drenagem, os eixos viários, vizinhos confrontantes, áreas de APP, o emissário de lançamento 
de efluentes e outros pontos de destaque. Utilizou-se as informações do mapeamento de 
cobertura e uso, a rede hidrográfica disponível e pontos de levantamento de campo. 
 
c) Geológico 
Informações obtidas a partir da base geológica da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) disponível em formato shapefile (carta SB-25) no banco de dados do referido 
órgão. Outras observações foram feitas a partir da análise de unidades presentes no mapa 
geológico do Estudo da Vulnerabilidade e Proposta de Áreas de Proteção de Aquíferos na Faixa 
Costeira Norte de Pernambuco, elaborado pelo governo do estado. 
 
A escala da fonte de dados é suficiente para a descrição da distribuição de elementos 
litológicos nas áreas de interesse do empreendimento. 
 
d) Solos (Pedologia) 
O solo pode ser considerado resultado da adaptação das rochas às condições de equilíbrio do 
meio em que se encontram expostas, geralmente diferentes daquele que condicionou sua 
gênese. Os problemas ambientais têm sido e são abordados como conseqüência, entre outras, 
das disfunções que a atividade humana provoca, e de suas repercussões. Mapear a distribuição 
espacial dos diferentes tipos de solo na região possibilita estabelecer uma relação entre o uso 
e a capacidade do mesmo diante das atividades a serem exercidas naquele local. O 
Zoneamento Agroecológico do Estado de Pernambuco, em escala 1:100.000, realizado pela 
Embrapa, dispõe de uma completa listagem e variedade de classes. As cartas Limoeiro e 
Itamaracá (SB-25-Y-C) foram rasterizadas e georreferenciadas, de modo que as ocorrências 
pudessem ser desenhadas (vetorizadas). 
 
e) Geomorfológico 
Apresenta as formas da paisagem na região em cada área de influência. Tem por objetivo 
analisar a morfologia do terreno, buscando compreender os processos que o originaram e 
evoluem. Como componente da temática geográfica, a geomorfologia constitui importante 
subsídio para a apropriação racional do relevo, como recurso ou suporte.  
 
As informações deste mapeamento relativas às unidades de relevo correspondem às shapes de 
Unidades Geoambientais do Estado de Pernambuco, disponibilizadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente. Como dado adicional, o mapeamento também apresenta as áreas urbanas e o canal 
de Santa Cruz (inscrito na AII). 
 
f) Pontos de Monitoramento Limnológico 
A Limnologia é uma importante ferramenta nos estudos ambientais, contribuindo na 
compreensão dos principais mecanismos de funcionamento de ecossistemas aquáticos, 
auxiliando na gestão da qualidade da água, em particular na região tropical. Por isso, para 
representar pontos de monitoramento limnológico, foi preciso identificar os principais corpos 
de água na região. 
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Um aqüífero se dá via formação geológica subterrânea com a capacidade de armazenamento 
de água, permitindo a sua circulação, passível de extração sem impactos ambientais negativos 
e em condições economicamente rentáveis. Podem ser detectados via análise geofísica. Outros 
componentes hidrográficos são os lagos, rios e seus derivados, mapeados por atividade de 
campo e/ou ferramentas de sensoriamento remoto. 
 
Para representar estes elementos, foram adquiridas bases cartográficas de mapeamento 
sistemático da CPRM e confrontadas com cenas CBERS (câmera CCD- Setembro de 2010), 
provenientes do banco de dados do Instituto Nacional e Pesquisas Espaciais (INPE). 
 
4.3.  Área de Influência Indireta 
 
4.3.1. Caracterização do Meio Físico 
 
O ambiente físico onde se inserem as áreas de influência do empreendimento é do tipo 
costeiro com influência marinha e fluviomarinha. Trata-se da zona da mata pernambucana em 
seu litoral norte, marcada pelos tabuleiros costeiros e por planícies aluviais dos rios que 
deságuam no Canal de Santa Cruz, importante elemento de drenagem que separa o município 
de Itamaracá do município de Itapissuma, no continente. A comunicação da área do 
empreendimento com o Canal de Santa Cruz se dá pelo rio Botafogo, cuja baixa bacia abriga a 
sua Área de Influência Direta. 
 
Do ponto de vista geológico, é caracterizado por coberturas sedimentares clástico-carbonáticas 
mesozóicas, consolidadas, associadas à bacia costeira Pernambuco/Paraíba, do tipo rift. Essas 
coberturas se apresentam na forma de espessos pacotes de sedimentos depositados nos mais 
diferentes ambientes tectônico-climáticos, tais como continental, marinho, desértico, glacial e 
vulcânico. Por cima das coberturas mesozóicas estão as coberturas sedimentares cenozóicas, 
de caráter pouco a moderadamente consolidadas e representadas por pacotes de diversas 
espessuras de sedimentos argilosos, siltosos, arenosos e conglomeráticos. 
 
A hidrografia é um dos mais importantes e vulneráveis recursos naturais da Área Diretamente 
Afetada, fato justificado pela localização do empreendimento junto ao curso dos rios Botafogo 
e Itapicuru, pela presença de nascentes e pela proximidade aos manguezais em torno do Canal 
de Santa Cruz. Regionalmente, o cultivo de cana-de-açúcar tem sido um fator de grande 
pressão sobre os solos e recursos hídricos, embora não haja problemas erosivos graves na 
ADA devido às baixas declividades. 
 
4.3.1.1. Clima e Condições Meteorológicas 
 
O clima de toda a região metropolitana do Recife é o Tropical quente e úmido, com um a três 
meses secos (IBGE, 1997). Nesse sentido, a caracterização climática das áreas de influência 
do empreendimento é a mesma para todas (AII, AID e ADA).  
 
O clima regional apresenta influência das brisas litorâneas e das massas tropicais marítimas 
(PFALTZGRAFF, 2003). A pluviometria na região é a de chuvas de inverno, antecipadas no 
outono, onde a média de precipitação fica em torno de 1800mm anuais (FERREIRA, 2008). Os 
totais anuais médios de precipitação decrescem à medida que se afasta do litoral. O trimestre 
mais chuvoso, que engloba os meses de maio, junho e julho, concentra 47% dos totais anuais 
(PFALTZGRAFF, 2003). A estação menos chuvosa acontece entre setembro e fevereiro. Em 
compensação a esse alto índice pluviométrico a radiação solar é intensa, típica da faixa 
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tropical, cuja brisa marinha contribui para um alto índice de evaporação. As Figuras 09 e 10 
mostram a precipitação média mensal e a insolação média mensal medidas na estação 
meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Recife. Essa estação está a 
cerca de 50km de Itapissuma. 

 

 
Figura 9- Precipitação média mensal em Recife no período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2010 
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Figura 10 - Insolação mensal em Recife no período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2010 
 
A temperatura média oscila em torno de 26ºC, com pequena amplitude térmica anual da 
ordem de 3ºC. A umidade relativa do ar nos meses de chuva é de cerca de 80%, em 
conseqüência da baixa latitude em que se situa a área, da proximidade do oceano Atlântico e 
das massas de ar atuantes na região. As Figuras 11 e 12 mostram a temperatura média 
mensal e a umidade média do ar mensal medidas na estação meteorológica do INMET em 
Recife. 
 

 
Figura 11 - Temperatura média mensal em Recife no período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2010 
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Figura 12 - Umidade do ar em Recife no período de 1961 a 1990. 

Fonte: INMET, 2010 
A direção predominante dos ventos na Região Metropolitana do Recife é de sudeste. A 
velocidade anual dos ventos oscila entre 2,3m/s e 3,4m/s, com média anual de 2,9m/s. 
 
Em termos dinâmicos, os sistemas de circulação que atuam na Região Metropolitana do Recife 
são: 
 
a) Sistema de Norte - constituído pelo deslocamento da Convergência Intertropical 
(CIT). Na região, ela aparece provocando chuva nos meses de março e abril, quando está na 
fase de maior expansão, chegando a atingir o paralelo de 10º S; 
 
b) Sistema de Sul – representado pelo deslocamento da Frente Polar Atlântica que no inverno 
atinge o litoral pernambucano, provocando chuvas frontais; 
 
c) Sistema de Leste – formado pelas Ondas de Leste que são típicas das zonas tropicais 
atingidas pelos alísios. As precipitações provocadas por essas ondas ficam restritas ao litoral, 
raramente cruzando as escarpas da Borborema. São freqüentes no inverno, secundárias no 
outono e pouco freqüentes na primavera e no verão (NIMER, 1977). 
 
4.3.1.2.  Caracterização Geológica 
 
A caracterização geológica da AII (Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá) abrange as 
seguintes unidades litoestratigráficas: Embasamento Cristalino, Formação Beberibe, Formação 
Gramame e Formação Barreiras juntamente com os depósitos sedimentares mais recentes. 
 
Toda a AII integra a Bacia Sedimentar Costeira Pernambuco-Paraíba, que possui largura média 
de 20km no litoral norte de Pernambuco. Essa bacia testemunha a abertura do Atlântico Sul e 
separação das placas tectônicas Sul Americana e Africana (200 anos a 20 milhões de anos 
atrás). 
 
Embasamento Cristalino (Pré-Cambriano) 
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O embasamento cristalino serve de substrato aos sedimentos mesozóicos e cenozóicos que 
formam as unidades Beberibe, Gramame e Barreiras. Na AII o embasamento cristalino aparece 
somente no extremo noroeste de Igarassu e é representado pelo Complexo Salgadinho, cuja 
litologia é composta por metagranitos, metagranodioritos, metatonalitos e metatrondhjemitos 
(CPRM, 2003). No entanto, vale lembrar que o embasamento cristalino encontra-se debaixo do 
pacote sedimentar mesozóico-cenozóico em toda a região. Na Ilha de Itamaracá foi encontrado 
à profundidade de 401m (CPRH, 2003). 
 
Formação Beberibe (Cretáceo Superior - Mesozóico) 
A Formação Beberibe é constituída de arenitos de granulação variável contendo intercalações 
de silte e argilas na seção inferior (Beberibe Inferior) e arenito calcífero na parte superior 
(Beberibe Superior). As rochas da Formação Beberibe constituem o principal aquífero do litoral 
norte de Pernambuco, chamado Aquífero Beberibe. Essa formação ocorre na porção centro-
leste de Itapissuma se prolongando para o sul/sudeste de Igarassu. Normalmente aflora nos 
leitos dos rios, com espessura média de 180m, aumentando de oeste para leste (OLIVEIRA, 
1994). Segundo CPRH (2003), as ocorrências de areia cadastradas pelo DNPM em Itapissuma 
nas fazendas da Cobra, Mulata e Mangabeira são provenientes da Formação Beberibe. 
 
Formação Gramame (Cretáceo Superior - Mesozóico) 
É composta, da base para o topo, de arenitos calcíferos que gradam para calcários arenosos e 
culminam com calcário dolomítico e margoso muito fossilífero. Sua espessura máxima, 
detectada em perfuração de poços, é de 80m. Ocorre no extremo sudeste de Igarassu e na 
Ilha de Itamaracá, geralmente encoberta por sedimentos recentes ou da Formação Barreiras 
(OLIVEIRA, 1994). A Formação Gramame não ocorre nem na ADA nem na AID. 
 
A Formação Gramame normalmente aparece à retaguarda dos terraços marinhos, dos 
depósitos de mangue e dos depósitos aluviais. De origem marinha, é fossilífera e tem sua 
deposição associada à fase marinha transgressiva do Cretáceo Superior. Apresenta duas 
fácies, a saber: uma fosfática, que repousa diretamente sobre os arenitos da Formação 
Beberibe e à qual estão associadas as jazidas de fosforita existentes na área; e uma calcária 
sobreposta a anterior e constituída por calcários areno-argilosos e argilosos. Os sedimentos 
calcários iniciam com arenitos calcíferos que passam, gradativamente, para calcários arenosos, 
culminando, no topo, com calcários dolomíticos e margosos muito fossilíferos (CPRH, 2003). 
 
Formação Barreiras (Terciário e Quaternário – Cenozóico) 
É composta de areias argilosas e argilas variegadas, de origem continental, pouco consolidadas 
e exibindo localmente níveis arenosos mais grosseiros com níveis lateritizados e caulínicos. 
Apresenta-se com espessuras muito variáveis cobrindo discordantemente rochas do 
embasamento cristalino como os sedimentos das formações Gramame e Beberibe (OLIVEIRA, 
1994).  
 
Depósitos Recentes (Quaternário – Cenozóico) 
Trata-se de sedimentos não ou pouco consolidados associados aos ambientes fluviais, 
marinhos e de mangue. São constituídos de areias variadas, argilas, limos e vasas de origem 
continental ou marinha, ocorrendo nos vales dos rios, ao longo das praias e em zonas de 
mangues, com espessuras que podem chegar a 75 metros (OLIVEIRA, 1994). A caracterização 
do depósito aluvial do rio Itapicuru na ADA representa bem esse tipo de depósito. 
 
A espacialização das unidades litoestratigráficas acima explicitadas pode ser visualizada no 
Mapa Geológico das áreas de influência do empreendimento, apresentado a seguir.  
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4.3.1.3. Caracterização Geomorfológica 
 
A AII é caracterizada, de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico de Pernambuco 
(MMA, s/d) pelas seguintes unidades de relevo: (i) Superfícies Rebaixadas com influência de 
material de recobrimento, (ii) Tabuleiros Dissecados, (iii) Tabuleiros Pouco Dissecados, (iv) 
Planícies Aluviais e (v) Planícies Fluvio-Marinhas. Os Tabuleiros Pouco Dissecados e Dissecados 
e as Planícies Aluviais serão caracterizados com detalhes no item que trata da Área 
Diretamente Afetada. As Planícies Fluvio-Marinhas são caracterizadas no item que trata da 
Área de Influência Direta do empreendimento. 
 
Com relação às Superfícies Rebaixadas, esta unidade de relevo está associada à litologia do 
embasamento cristalino. Caracteriza-se por morros e colinas com altitudes superiores a 60m e 
declividades predominantemente altas (CPRH, 2003). 
 
A espacialização das unidades geomorfológicas mencionadas pode ser visualizada no Mapa 
Geomorfológico das áreas de influência do empreendimento, apresetado a seguir. 
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4.3.1.4. Caracterização dos Solos 
 
De acordo com o Mapa de Reconhecimento de Baixa e Média Intensidade de Solos Folha 
Itamaracá (1:100.000) (EMBRAPA, 1999), estão presentes na Área de Influência Indireta do 
empreendimento as seguintes classes de solo: Argissolos, Latossolos, Gleissolos + Solos 
Aluviais, Espodossolos e solos de mangue. Ressalta-se que os solos de mangue, também 
denominados por solos indiscriminados de mangue, compreendem principalmente a classe dos 
Gleissolos na Área de Influência Direta. Contudo, nem todo Gleissolo presente nessa área é um 
solo de mangue. 
 
Os Argissolos, Latossolos, Gleissolos e Solos Aluviais serão caracterizados no item que trata da 
Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. Os solos de mangue e os Espodossolos serão 
caracterizados no item que trata da AID. 
 
A espacialização das classes de solo, mencionadas anteriormente, pode ser visualizada no 
Mapa Pedológico das áreas de influência do empreendimento, apresentado a seguir.  
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4.3.1.5. Caracterização dos Recursos Hídricos  
 
a) Recursos Hídricos Superficiais 
A AII do empreendimento está contida no Grupo de Pequenas Bacias Litorâneas do litoral norte 
do Estado de Pernambuco (UP-9/GL-1). Os principais componentes da rede de drenagem da 
AII são as bacias dos rios Botafogo, do rio Igarassu, do rio Jaguaribe, as micro-bacias 
litorâneas e o Canal de Santa Cruz. Uma pequena porção do município de Igarassu (apenas 
2,2% no extremo noroeste) integra a bacia do rio Goiana. Integra ainda os recursos hídricos 
superficiais da AII um reservatório de grande porte – Barragem do Botafogo - integrante do 
sistema de abastecimento hídrico da Região Metropolitana do Recife e um grande número de 
pequenos açudes que atendem ao consumo das propriedades onde estão localizados (CPRH, 
2003). 
 
Os cursos d’água nessa região são perenes e apresentam altos índices de escoamento durante 
o período chuvoso (março a agosto) e redução substancial das vazões no período seco 
(outubro a janeiro) (PFALTZGRAFF, 2003). 
 
Parcialmente inserida no Litoral Norte, a bacia do rio Goiana tem uma área total de cerca de 
286.300ha. A porção da bacia do rio Goiana, contida no Litoral Norte, ocupa parte dos 
municípios de Goiana, Itaquitinga, Araçoiaba e Igarassu, em cujos territórios encontram-se, 
respectivamente, 76,1%, 15,5%, 6,2% e 2,2% do segmento litorâneo da citada bacia. Limita-
se, ao sul, com as bacias dos rios Itapessoca, Botafogo-Arataca e Capibaribe; ao norte, com as 
bacias dos rios Paraíba, Gramame e Muzumba, as três localizadas em território paraibano; a 
oeste, com as bacias dos rios Capibaribe e Paraíba; e, a leste, com o Oceano Atlântico. Três 
sub-bacias compõem a bacia do Goiana: a sub-bacia do rio Capibaribe Mirim, a do Tracunhaém 
e a do Goiana stricto sensu, formado pela junção dos dois primeiros que se dá a cerca de 3km 
a leste da cidade de Goiana e a 15km da desembocadura, situada entre os estados de 
Pernambuco e Paraíba. Fora do Litoral Norte, a quase totalidade da bacia em apreço localiza-se 
em terrenos do Embasamento Cristalino, o que deixa a alimentação de sua rede hidrográfica 
na dependência quase que exclusiva da pluviosidade. Na área do litoral norte, até sua 
desembocadura, o Goiana atravessa terrenos calcários encimados por depósitos da Formação 
Barreiras. (CPRH, 2003). 
 
O cultivo da cana-de-açúcar é a principal e quase exclusiva forma de uso e produção na AII. 
Ainda incipiente, mas em expansão, existe a policultura de gêneros agrícolas como mandioca, 
inhame, milho e outros. 
 
Outra situação comum em toda a AII é a ausência de sistema de esgotamento sanitário. 
Dispõe-se apenas de sistemas de coleta individuais, tais como fossas negras, fossas sépticas e 
poços absorventes, soluções essas utilizadas, inclusive, para efluentes de origem industrial. A 
precariedade de tais soluções tem como resultado a poluição dos recursos hídricos superficiais 
das sub-bacias e, via de conseqüência, da área estuarina representada pelo Canal de Santa 
Cruz (CPRH, 2003). 
 
Com uma área de 14.341,20ha (10,4% da superfície do Litoral Norte), a bacia do rio 
Igarassu tem a quase totalidade de sua extensão nos municípios de Igarassu (81,7%) e em 
uma pequena porção em Abreu e Lima (16,1%). E ocupa, respectivamente, 39,2% e 16,8% da 
superfície desses municípios. Limita-se, ao norte, com a bacia do rio Botafogo e o Canal de 
Santa Cruz; ao sul, com as bacias dos rios Timbó e Paratibe; a oeste, com a bacia do 
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Capibaribe; e, a leste, com a bacia do Timbó e as microbacias que bordejam o Canal de Santa 
Cruz (CPRH, 2003). 
 
As formas de ocupação predominantes na bacia do Igarassu são granjas e chácaras, nas 
porções central e oriental da mesma, e policultura, em sua porção ocidental. A ocupação 
urbana predomina ao longo da BR-101, enquanto a cultura do coco é a forma de uso do solo 
dominante na sub-bacia dos rios Maniquara-Arrombado. Remanescentes de mata bastante 
degradados ocorrem nas nascentes e nos vales do alto e médio curso dos rios Utinga e 
Bonança bem como na nascente do rio Tabatinga, entre o domínio das granjas e chácaras e o 
da cana-de-açúcar. No médio curso do rio Tabatinga, cercado por granjas e chácaras, localiza-
se o Refúgio Ecológico Charles Darwin – um remanescente da Mata Atlântica, com sessenta 
hectares de extensão, destinado à pesquisa de animais silvestres em extinção (CPRH, 2003). 
 
Ao banharem as áreas urbanas de Igarassu e Cruz de Rebouças, o rio Igarassu e seus 
tributários são poluídos por resíduos e efluentes de origem doméstica e industrial, lançados 
diretamente nos mesmos, bem como por resíduos provenientes do lixão localizado próximo ao 
riacho Arrombado, à margem da rodovia que liga a BR-101 a Nova Cruz, com alto risco de 
contaminação do aquífero Beberibe que aflora nesse trecho da bacia. Bastante poluído e 
submetido a constantes aterros, especialmente no trecho inserido no perímetro urbano, o rio 
Igarassu já perdeu parte da vegetação de mangue e da fauna que povoava seu estuário 
(CPRH, 2003). 
 
A bacia do rio Jaguaribe localiza-se na Ilha de Itamaracá e totaliza 1659,91ha. Ocupa 
24,9% da área do município de Itamaracá e 1,2% da superfície do Litoral Norte, sendo a 
menos extensa dentre as bacias hidrográficas desse segmento litorâneo. Limita-se ao norte, ao 
sul e a oeste com as micro-bacias insulares que circundam o Canal de Santa Cruz e, a leste, 
com as micro-bacias da borda insular atlântica. 
 
O rio Jaguaribe nasce na porção centro-sul da Ilha de Itamaracá, na Mata do Amparo (Reserva 
Ecológica) e segue a direção noroeste até as proximidades da PE-035, onde alcança a falha 
geológica que segmenta a ilha no sentido NE-SO, nela se mantendo até a praia do Sossego, na 
qual deságua, depois de percorrer uma extensão total de cerca de 10km (Figura 13). Dois 
afluentes, apenas, se destacam – o riacho Poço do Cobre e outro – ambos localizados na 
margem esquerda (CPRH, 2003). 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
137 

 
Figura 13- Estuário do rio Jaguaribe na Praia do Sossego – Ilha de Itamaracá.  

Fotografia: William Zaneti, set 2010 
 

Na porção ocidental da bacia, que abrange terras pertencentes aos presídios, localiza-se 
expressiva parcela das Reservas Ecológicas de Jaguaribe, Engenho Macaxeira e São João e a 
quase totalidade da Reserva Ecológica do Amparo, as quais estão interligadas por extenso 
retalho de vegetação em recomposição (capoeira alta). Na porção oriental, predomina a 
ocupação por granjas e chácaras e a ocupação urbana, através de loteamentos localizados, 
sobretudo, à margem da PE-035 (CPRH, 2003). 
 
A ausência de atividades poluidoras na bacia em questão tem contribuído para manter o 
Jaguaribe e seu estuário relativamente preservados. Essa situação, no entanto, tem se 
modificado pela presença de empreendimentos de carcinicultura, de médio porte, na área 
estuarina desse rio, em substituição aos pequenos viveiros, ali então existentes (CPRH, 2003). 
 
As microbacias litorâneas localizam-se na extremidade oriental dos municípios de Paulista, 
Igarassu, Itapissuma e Goiana e circundam, internamente, o litoral de Itamaracá. As 
microbacias da área estão concentradas nos municípios de Itamaracá (38,1%), Itapissuma 
(24,9%) e Goiana (18,1%) que, juntos, detêm 81,1% da superfície das mesmas. Apresentam 
participação mais expressiva nos municípios de Itamaracá e Itapissuma, onde ocupam 52,8% 
e 30,5% das respectivas superfícies (CPRH, 2003). 
 
Os rios que formam as micro-bacias litorâneas são, em geral, de pequena dimensão 
(raramente ultrapassam cinco quilômetros) e recebem o nome de maceiós. Nascem na encosta 
dos tabuleiros e colinas que bordejam a planície costeira ou nos terraços que margeiam as 
praias. Os mais extensos são: o riacho das Piabas e o rio das Pacas (em Itapissuma); os rios 
Maceió e Paripe (em Itamaracá) e o rio Engenho Novo (em Igarassu). Com exceção do rio 
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Maceió, que deságua no Oceano Atlântico, os demais, acima citados, desembocam no Canal de 
Santa Cruz (CPRH, 2003). 
 
Ao penetrarem na planície costeira, esses rios tornam-se, em geral, perenes e sob o influxo 
diário das marés, formam, por vezes, lagoas e pântanos litorâneos onde desenvolve-se, a 
vegetação de mangue. Com a urbanização da orla marítima, os maceiós – que já constituíram 
elemento de grande beleza cênica – tiveram a maior parte do leito aterrada para dar lugar a 
construções ou foram transformados em coletores do esgoto e do lixo urbano que conduzem 
até a praia, poluindo-a (CPRH, 2003). 
 
O Canal de Santa Cruz localiza-se entre a Ilha de Itamaracá e o continente (município de 
Itapissuma). O Canal de Santa Cruz 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. 
 
Macedo et alii (2000) apud CPRH (2003) consideram o Canal de Santa Cruz como um 
“complexo estuarino”, envolvendo, além do próprio canal, os estuários adjacentes e 
destacando-o, na faixa costeira do Estado, por sua alta produtividade primária e secundária, o 
que propicia o desenvolvimento de intensa atividade pesqueira. “Funciona também como 
habitat, berçário e local para desova e acasalamento de diversas espécies (...) de moluscos, 
crustáceos e peixes”. 
 
Com largura variando de 400 a 1.500m e profundidades de 2 a 5m na maré baixa, o Canal de 
Santa Cruz apresenta-se bastante raso (Macedo et alii, 2000) e com substrato constituído por 
areia quartzosa e lama, sendo esta última resultante da baixa velocidade da corrente. A 
mistura de águas continentais e marinhas confere à área em apreço a característica de 
ambiente misto, propiciando o desenvolvimento, ao longo de todo o canal, da vegetação de 
mangue (CPRH, 2003). 
 
Segundo Macedo et alii (2000) apud CPRH (2003), apesar da poluição dos estuários dos rios 
Botafogo e Igarassu por resíduos industriais e urbanos, “a contínua movimentação das águas 
através das barras Norte e Sul, proporciona uma periódica renovação do ecossistema (...)”, 
assegurando ao mesmo “condições satisfatórias de balneabilidade”. 
 
A bacia do rio Botafogo é a mais extensa dentre aquelas totalmente inseridas no Litoral 
Norte, medindo 47.679,36ha, ou o equivalente a 34,8% desse setor litorâneo. Ocupa parcela 
expressiva da superfície dos municípios de Araçoiaba (78,2%), Itaquitinga (51,8%), Abreu e 
Lima (50,7%), Itapissuma (47,3%) e Igarassu (46,8%). No tocante à distribuição da superfície 
da bacia pelos municípios do Litoral Norte, Igarassu e Goiana detêm, juntos, a maior parcela 
da mesma (51,5%), seguidos por Araçoiaba (15,0%) e Abreu e Lima (14,7%) (CPRH, 2003). A 
bacia do rio Botafogo é a de maior importância para o abastecimento de água da Região 
Metropolitana do Recife, que utiliza as águas da Barragem Botafogo cuja capacidade é de 
27.600.000m3 (CPRH, 2005). 
 
Como toda a AID do empreendimento é parte integrante da bacia do rio Botafogo. 
 
b) Recursos Hídricos Subterrâneos 
A principal fonte de abastecimento da RMR são os recursos hídricos superficiais. Entretanto, a 
demanda comunitária ou particular por água subterrânea está aumentando a cada ano e 
causando sobre-explotação em algumas áreas (PFALTZGRAFF, 2003). 
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A Região Metropolitana do Recife (RMR) é caracterizada por um embasamento cristalino sobre 
o qual repousam os pacotes de sedimentos mesocenozóicos das bacias sedimentares 
Pernambuco-Paraíba (porção norte da RMR) e da Bacia do Cabo (porção sul da RMR). As 
rochas do embasamento cristalino armazenam água nas fraturas em volume reduzido e, em 
geral, de má qualidade química. Pela qualidade química de suas águas e o pequeno volume 
que armazenam, as rochas do embasamento cristalino da área não constituem aquífero de 
importância (LEAL, 1994). Na porção norte da RMR, ao norte do Lineamento Pernambucano, 
está a área do aquífero Beberibe que apresenta importante reserva subterrânea de água de 
boa qualidade e abastece boa parte da RMR. 
 
Toda a AII faz parte da Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba e está sobre o aquífero 
Beberibe e os pacotes sedimentares que o recobrem. Do Cretáceo Superior, esse aquífero 
intersticial ocupa uma área em torno de 520km², espessura média de 180m, podendo atingir 
mais de 320m na faixa costeira dos municípios de Olinda a Paulista. É composto de arenitos 
grosseiros a conglomeráticos, localmente finos, de coloração cinza claro a cinza amarelado, 
mal selecionado, de fraca diagênese, essencialmente quartzoso, apresentando eventuais 
intercalações com níveis conglomeráticos e siltitos argilosos. Na metade superior predomina 
arenito creme, maciço, de forte diagênese, granulometria média a grosseira, com cimento 
calcífero e restos de conchas. Por este motivo Costa (1968) dividiu o aquífero em Beberibe 
Inferior e Beberibe Superior, com uma camada argilosa com 10m de espessura, separando 
esses dois horizontes. Porém, essa camada não é contínua em toda extensão de ocorrência do 
aqüífero, que funciona geralmente como um sistema único, semi-confinado, drenante, com 
forte anisotropia, permeabilidade vertical menor do que a horizontal, limitado na base pelo 
substrato impermeável do embasamento cristalino e no topo pelos calcários das Formações 
Gramame e Maria Farinha ou pelos sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras 
(PFALTZGRAFF, 2003). 
 
As boas condições hidrogeológicas, principalmente do Beberibe Inferior, considerando a 
qualidade química da água e condições hidráulicas, conduziram ao seu aproveitamento 
crescente por poços tubulares, cujas vazões variam de 1m3/h a 180m3/h, dependendo de suas 
características construtivas e da unidade de bombeamento instalada. As maiores vazões são 
captadas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) que, para atender ao 
abastecimento público, administra a perfuração e instalação dos poços em conformidade com a 
técnica de melhor aproveitamento d’água subterrânea (PFALTZGRAFF, 2003). 
 
A Figura 14, a seguir, mostra a configuração do aquífero Beberibe (Formação Beberibe) junto 
às suas coberturas sedimentares em um perfil geológico W-E na direção Itapissuma – Ilha de 
Itamaracá. Esse perfil foi elaborado a partir de perfis litológicos e de poços tubulares. 
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Figura 14 - Perfil geológico contextualizando o aquífero Beberibe junto às camadas 

geológicas no município de Itapissuma e Ilha de Itamaracá.  
Fonte: CPRH (2005). 

 
Em função da sua área de ocorrência, o aquífero Beberibe se apresenta nas seguintes 
condições: 
 

• Freático (livre), que corresponde à área de afloramento da Formação Beberibe, 
ocupando cerca de 50km2, e abrangendo quase a totalidade dos municípios de 
Itapissuma e Igarassu, partes dos municípios de Paulista e Abreu e Lima, além de 
pequenas faixas nos municípios de Olinda e Recife. Trata-se de áreas com alta 
vulnerabilidade natural do aquífero, com alto risco de contaminação nos locais onde 
ocorrem cargas contaminantes (indústrias, lixão, postos de combustíveis, cemitério, 
zona urbana desprovida de esgoto sanitário). Nesta área os poços têm os seguintes 
valores médios: profundidade de 150m, nível estático de 35m, vazão de 30m³/h, vazão 
específica 3,1m³/h/m, captando água com resíduo seco inferior a 300mg/L (Santos et 
al., 2000) apud (PFALTZGRAFF, 2003). 
 

• Semi-confinado a confinado sob os calcários das Formações Gramame e Maria 
Farinha, partindo do Recife até Itamaracá em uma faixa litorânea ocupando cerca de 
166km². É nesta área que o aqüífero Beberibe apresenta maior espessura (320m), 
maior produção por poço (60m³/h) e poços com maior profundidade (400m) com perfil 
completo da bacia, do Grupo Barreiras ao Embasamento Cristalino. Suas águas estão 
protegidas da contaminação proveniente da superfície, havendo perigo apenas do 
avanço da cunha marinha onde houver sobre-explotação na orla marinha. O risco de 
contaminação proveniente da superfície do terreno é pequeno, desde que os poços de 
captação sejam bem construídos, com cimentação perfeita no horizonte da camada 
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confinante. Os poços perfurados nesta área, captando o aquífero Beberibe, apresentam 
os valores médios para profundidade de 300m, nível estático de 35m, vazão de 50m³/h 
captando água com resíduo seco inferior a 300mg/L (SANTOS et al., 2000) citado por 
Pfaltzgraff (2003). 

 
• Semi-confinado sob os sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras em uma 

faixa paralela a dos calcários em sua margem leste, ocupando uma superfície em torno 
de 200km². Nesta área, o aquífero Beberibe apresenta espessura variável até 220m no 
extremo sul da faixa. Os sedimentos do Grupo Barreiras que capeiam o aquífero 
Beberibe nesta área são de constituição litológica bastante variada, de areias a argilas, 
com ocorrência de bolsões arenosos de permeabilidade elevada com passagem 
gradacional para os arenitos que compõem o aquífero sotoposto, constituindo pontos de 
recarga deste e pontos mais vulneráveis à contaminação de suas águas. Em conjunto, 
os sedimentos da Formação Barreiras constituem um aquífero com vulnerabilidade 
moderada, em função da sua constituição litológica e da profundidade do nível d’água, 
atenuando o potencial de risco de contaminação das águas do aquífero Beberibe 
sotoposto (PFALTZGRAFF, 2003). 

 
• Semi-confinado sob areias, siltes e argilas pertencentes às Coberturas Quaternárias 

que compõem o aquífero Boa Viagem na planície do Recife, com espessura média de 
40m. Nesta área, com cerca de 38km² o aquífero Beberibe é explotado através de 
poços tubulares com profundidade média de 140m, nível estático de 31m (10m a 60m), 
vazão de 18m³/h, vazão específica em torno de 2,45 m³/h/m, captando água com 
resíduo seco inferior a 200mg/L (COSTA et al. 2002). Devido à crescente demanda 
nestes últimos anos, a partir da seca de 1998, em alguns bairros como Espinheiro, 
Torre, Madalena e Boa Vista o nível d’água atinge aos 60m de profundidade (COSTA et 
al. 2002). 

 
O acentuado rebaixamento do nível d’água, provocado por poços da COMPESA em atividade, 
induz a filtração vertical descendente das águas do aquífero Barreiras, aumentando o potencial 
de risco de contaminação das águas do aquífero Beberibe, pois nesta área estão instaladas 
várias indústrias e postos de combustíveis, além de zonas urbanas desprovidas de esgoto 
sanitário adequado (PFALTZGRAFF, 2003). 
 
As captações das empresas que comercializam água mineral estão situadas, em sua maioria, 
sobre os sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras, captando principalmente o aquífero 
Beberibe. Para cada uma dessas captações foi definida, em estudos hidrogeológicos realizados 
por Albert Mente e Waldemir Cruz (2001) para o DNPM, a área de proteção contra possível 
contaminação, proveniente de superfície (PFALTZGRAFF, 2003). 
 
Na área de ocorrência do aquífero Beberibe os rios são geralmente efluentes, ou seja, são 
abastecidos pela água subterrânea exfiltrada diretamente na calha fluvial. No período seco 
(fev/1980) sai cerca de 1,3m³/s do aquífero para os rios e no período úmido (agosto/1980) 
2,15m³/s (MENTE et al., 2001). 
 
Os valores médios dos parâmetros hidrodinâmicos representativos para o aquífero Beberibe, 
segundo Costa (1998), são: 
 
Transmissividade 2,2 x 10-³m²/s;  
Condutividade hidráulica 2,2 x 10-5m/s; 
Porosidade Eficaz 1,0 x 10-1 e  
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Coeficiente de Armazenamento 2,0 x 10-4. 
 
O modelo de simulação elaborado por Mente e Cruz (2001) apud Pfaltzgraff (2003), nos 
Estudos de Áreas de Proteção das Fontes de Águas Minerais, em 2001, forneceu as seguintes 
informações: 
 
• No aquífero Beberibe Superior a descarga é maior que a recarga em 9.101m³/dia; 
 
• No cone de Paulista a extração por poço é em torno de 42.166m³/dia com um déficit de 
armazenamento da ordem de 13.102m³/dia; 
 
• No Beberibe Superior/Barreiras a recarga é de 377.750m³/dia com descarga de 
147.610m³/dia para os rios; 158.470m³/dia para Beberibe Inferior e 12.457m³/dia para a 
zona do cone de Paulista, havendo um superávit de 9.213m³/dia. 
 
4.3.2. Caracterização do Meio Biótico  
 
A AII do empreendimento correspondente aos municípios de Itapissuma, Igarassu e 
Itamaracá, inserida no litoral norte de Pernambuco, que é uma região de notável importância 
ecológica. Inserida no domínio biogeográfico da Mata Atlântica, apresenta diversas 
fitofisionomias decorrentes da grande variação de habitats, incluindo, entre elas, floresta 
estacional, vegetação de mangues e restingas (Silva & Tabarelli, 2000).  
 
Classificada como um conjunto de fisionomias e formações florestais, a Mata Atlântica se 
distribui em faixas litorâneas, florestas de baixada, matas interioranas e campos de altitude. 
São nessas regiões que vivem 62% da população brasileira, cerca de 110 milhões de pessoas, 
o que gera um forte impacto sobre a vegetação natural por causa da abertura de áreas para a 
ocupação humana, causando devastação e degradação da vegetação original. 
 
A localização de grandes cidades sobre a área deste bioma cria uma grande pressão sobre os 
seus recursos naturais, ameaçando a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica e, 
conseqüentemente, a garantia do abastecimento de água, a regulação do clima, a fertilidade 
do solo, entre outros serviços ambientais. Destaca-se ainda a existência de sete das nove 
maiores bacias hidrográficas brasileiras neste bioma. Sendo assim, proteger a Mata Atlântica 
também é proteger os processos hidrológicos responsáveis pela quantidade e qualidade da 
água potável para 3,4 mil municípios, e para os mais diversos setores da economia nacional 
como a agricultura, a pesca, a indústria, o turismo e a geração de energia. A maior ameaça ao 
já precário equilíbrio da biodiversidade é justamente a ação humana e a pressão da sua 
ocupação, bem como os impactos de suas atividades (SOS Mata Atlântica, 2010).  
 
Pela extensão que ocupa do território brasileiro, a Mata Atlântica apresenta um conjunto de 
ecossistemas com processos ecológicos interligados. As formações do bioma são as florestas 
Ombrófila Densa, Ombrófila Mista (mata de araucárias), Estacional Semidecidual e Estacional 
Decidual e os ecossistemas associados como manguezais, restingas, brejos interioranos, 
campos de altitude e ilhas costeiras e oceânicas. Um exemplo da relação entre os 
ecossistemas é a conexão entre a restinga e a floresta, caracterizada pelo trânsito de animais, 
o fluxo de genes da fauna e flora, e as áreas onde os ambientes se encontram e vão 
gradativamente se transformando - a chamada transição ecológica. 
 
Embora inserida em área de grande interesse científico, o conhecimento sobre a flora e fauna 
da AII é restrito, em decorrência, sobretudo, da escassez de habitats originais, além da grande 
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especulação imobiliária, resultando em ecossistemas litorâneos descaracterizados, devido, 
entre outros fatores, a introdução de espécies exóticas cultivadas, como a cana-de-açúcar 
(Almeira Jr., 2007).  
 
Em relação ao estado de Pernambuco, a restrita literatura científica apresenta estudos em 
áreas de Mata Atlântica que descrevem a florística do litoral norte de Pernambuco a partir de 
meados da década de 50, com os estudos de Andrade-Lima (1951) em praia de Itamaracá. 
Para o litoral sul, estudos descrevem o arranjo das espécies na área, compondo dados a partir 
de listas florísticas e dos materiais depositados nos herbários de Pernambuco, resultando em 
um checklist que mostrou a grande riqueza de espécies na região, que chegaram a atingir 477 
espécies.    
 
A grande quantidade e magnitude dos impactos antrópicos de ocorrência histórica na região 
ressaltam a necessidade de criação de Unidades de Conservação (UCs), que representam um 
dos principais instrumentos para a conservação e manejo da biodiversidade, guardando 
material biológico testemunho da biodiversidade local. Estas áreas incluem os recursos 
naturais e as águas jurisdicionais com relevantes características naturais e instituídas 
legalmente pelo Poder Público (federal, estadual ou municipal), com objetivos de conservação 
e limites definidos, além de regime especial de administração (CPRM, 2010). 
 
A Tabela 11 lista as principais Unidades de conservação encontradas na AII. 

 
Tabela 11 - Unidades de Conservação da Área de Influencia Indireta 

UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL 

UC Estadual Município Ecossistema Criação Localização 
Área 
Total 

APA de Santa 
Cruz 

Goiana 
Ilha de 

Itamaracá 
Itapissuma 

Mata Atlântica 
Mangue e 
Restinga 

Decreto N° 
32.488/08 

25M 293903 
9141448 

38.692,32 
há 

APA Estuarina do 
Canal de 

Santa Cruz 

Ilha de 
Itamaracá 
Itapissuma 
Igarassu 
Goiana 

Mangue 
Lei N° 

9.931/86 
25M 296149 

9135587 5.292,00 há 

APA Estuarina do 
Rio 

Jaguaribe 

Ilha de 
Itamaracá 

Mangue 
Lei N° 

9.931/86 
25M 298313 

9145467 
212,00 há 

APA Estuarina do 
Rio Timbó 

Abreu e 
Lima 

Igarassu 
Paulista 

Mangue 
Lei N° 

9.931/86 
25M 296997 

9132383 
1.397,00 há 

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Mata de Santa 
Cruz 

Ilha de 
Itamaracá Mata Atlântica 

Lei N° 
13.539/08 

25M 295639 
9146808 54,28 ha 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Mata do Amparo 

Ilha de 
Itamaracá 

Mata Atlântica 
Lei N° 

13.539/08 
25M 294916 

9140037 
172,90 há 

Continua... 
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...continuação. 

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Mata do Engenho 
São João 

Ilha de 
Itamaracá 

Mata Atlântica 
Lei N° 

13.539/08 
25M 293903 

9141448 
34,00 há 

Refúgio de Vida 
Silvestre 
Mata do 

Jaguaribe 

Ilha de 
Itamaracá Mata Atlântica 

Lei N° 
13.539/08 

25M 296161 
9144537 107,36 há 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Mata Engenho 
Macaxeira 

Ilha de 
Itamaracá Mata Atlântica 

Lei N° 
13.539/08 

25M 294213 
9143776 60,84 há 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Mata Lanço dos 
Cações 

Ilha de 
Itamaracá Mata Atlântica 

Lei N° 
13.539/08 

25M 296680 
9147387 50,12 há 

Reserva Ecológica 
Mata da 

Usina São José 
Igarassu Mata Atlântica 

Lei N° 
9.989/87 

25M 279328 
9133259 

298,78 há 

Fonte: CPRH (2003) 
 
4.3.2.1. Ecossistemas Terrestres 

 
a) Caracterização da Flora 
O litoral do estado de Pernambuco possui a maior porção da floresta atlântica e ecossistemas 
associados aos remanescentes, compreendendo a floresta ombrófila densa, floresta 
semidecidual, manguezais, restingas, dunas e praias (Lima, 1998). A porção sul apresenta 
originalmente grande diversidade de habitats do domínio da Mata Atlântica, caracterizado por 
ser o bioma mais devastado do Brasil, especificamente para a região Nordeste, onde existem 
apenas 2% da floresta original (Ranta et al., 1998).  
 
Particularmente no estado de Pernambuco, a floresta atlântica ocupava aproximadamente 
15,7% da área total do território, estendendo-se de norte a sul, desde a fronteira com a 
Paraíba até os limites com Alagoas (Andrade-Lima, 1960). Atualmente, a pequena área 
restante é representada por um conjunto de fragmentos florestais, na maioria com área 
inferior a 50ha (Ranta et al., 1998), o que resulta em um empobrecimento genético e 
conseqüente aumento das taxas de autofertilização, comprometendo a variabilidade gênica das 
comunidades vegetais nos diversos tipos de ecossistemas. Na região, as raras grandes 
extensões florestais, como ainda se pode observar no Sul e Sudeste do Brasil (Brown Jr. e 
Brown, 1992; Capobianco e Lima, 1997), se tornam também mais sensíveis aos impactos 
ambientais de origem antrópica, em decorrência do seu isolamento geográfico e ausência de 
corredores ecológicos, assim como os pequenos fragmentos (Silva e Tabarelli, 2000).  
 
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 Igarassu, 
Itamaracá, Paulista, sudeste de Itaquitinga e Abreu e Lima, sendo mais raros e esparsos no 
restante da região.  
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Estudos realizados pelo órgão ambiental estadual, CPRH, em 2003, descrevem a cobertura 
vegetal existente nos municípios do litoral norte para os municípios de Itapissuma, Igarassu e 
Itamaracá. Pode-se concluir que, baseado nestes estudos, a cobertura vegetal, quer seja 
natural ou plantada, ocupa a maior parte do território, conforme apresentado na Tabela 12. 
 
Tabela 12- Cobertura Vegetal nos municípios de Igarassu, Itapissuma e Itamaracá. 

(Valores percentuais em relação ao território do litoral norte de Pernambuco) 
% 
 

Igarassu Itamaracá Itapissuma 

Cana-de-açucar 
 

19,3 0,1 4,7 

Policultura 
 

21,8 1,8 6,5 

Coco-da-baía 
 

29,3 16,8 21 

Bambu 
 

12 - - 

Remanescente Mata 
Atlântica 

30,8 4,6 0,3 

Cobertura vegetal em 
recomposição 

14,8 11,5 0,6 

Manguesais 
 

10,4 11,2 13,8 

Fonte: CPRH (2003) 
 
No município de Ilha de Itamaracá, as matas mais expressivas ocorrem na porção ocidental da 
ilha, em terras dos presídios, e estão interligadas pela vegetação em recomposição que 
recobre a quase totalidade dessas terras, aparecendo, também, na porção sul do território 
insular (CPRH, 2003). 
 
Conforme apresentado no Plano Diretor de Itapissuma (2006), a cobertura vegetal da região 
era constituída por áreas de matas, mangues e coqueirais. Hoje, a esta paisagem foi 
modificada pela presença maciça de canaviais, que vem a se constituir em cerca de 60% 
(sessenta por cento) da vegetação do Município. 
 
Tais informações permitem concluir o estado de conservação precário da vegetação natural na 
AII, originalmente ocupada pelo Bioma Mata Atlântica. Todavia, este estado de 
comprometimento ecológico não se atém a esta região, e apenas representa a situação de 
ameaça ecológica sobre todo este bioma no Brasil, o que o torna um dos hot-spots mundiais. 
 
b) Caracterização da Fauna  
 
Mastofauna 
De acordo com os dados secundários, 60 espécies de mamíferos, pertencentes a 10 ordens 
ocorrem na AII (Figura 14). Chiroptera é a ordem mais representativa, com 24 espécies, 
correspondendo a 40% da riqueza da mastofauna. Este grupo, no entanto, não foi registrado 
neste estudo através de visualizações diretas, tão pouco foram registrados possíveis habitats 
do grupo. Esta ordem é seguida por Rodentia, com 12 espécies e 20% da riqueza total, o que 
reflete, em parte, a diversidade de espécies do Brasil, cujas quatro ordens mais diversificadas 
são Rodentia, Chiroptera, Didelphimorphia e Primates (Reis, et al., 2006a).  
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Figura 14 – Proporção de riqueza de espécies, por ordem, da AII. Os números 

representam porcentagens. 
 
A descrição da AII foi feita com base em dados secundários, uma vez que não havia maneira 
de amostrar toda a área, por abranger três municípios, incluindo diversas áreas particulares. 
Por meio da pesquisa bibliográfica, foi possível criar uma lista de espécies dos mamíferos que 
ocorrem na AII, que permitiu reunir dados de estudos diversos, realizados em diferentes 
épocas, tornando o presente trabalho mais completo. 
 
Os dados secundários obtidos através de trabalhos científicos revelaram a presença de 60 
espécies de mamíferos, pertencentes a 10 ordens, na região de Itapissuma, Igarassu e 
Itamaracá (Tabela 13). A principal fonte utilizada para obtenção desses dados foi o estudo de 
Maria Catarina Cavalcanti Cabral e Tatiana Marcela de Oliveira Lima, disponível no site da 
Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, que é uma compilação de dados de diversas 
origens sobre as espécies que ocorrem no Estado de Pernambuco. Para a Área Piloto da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, os dados têm origem no estudo “Área Piloto RBMA - 
Complexo de Igarassu, Itapissuma, Itamaracá (PE): Diagnóstico sócio-ambiental e 
mapeamento das potencialidadea e restrições de uso. Recife, PE.”, de 1988.  Foram 
consultados também os trabalhos de Soares e Carneiro (2002), Oliveira e Langguth (2004) e 
Santos et al. (2002). 
 
Pôde-se confirmar a presença do cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) na AII através de 
visualizações casuais durante a noite, pelas equipes de mastofauna, avifauna e insetos 
vetores, por três noites consecutivas, na estrada de terra (Rua Cavala) que liga a Praia do 
Sossego à PE-035, em Itamaracá. Entretanto, não foi possível fotografar este animal pela 
rapidez do seu deslocamento. 
 
Para classificar as espécies de acordo com o grau de ameaça (Tabela 5) foram utilizados os 
dados do “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” do Ministério do Meio 
Ambiente, da lista vermelha internacional da IUCN de espécies ameaçadas de extinção (The 
IUCN Red List of Threatened Species, 2010). 
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A Tabela 13 apresenta as espécies de mamíferos encontradas na Área de Influência Indireta, 
que corresponde aos municípios de Itapissuma, Igarassu e Itamaracá. Os dados foram obtidos 
através de bibliografias, especificadas na tabela, que apresenta também o grau de ameaça de 
cada uma das espécies, de acordo com as listas citadas acima. 
 

Tabela 13 – Lista das espécies de mamíferos registradas em estudos ecológicos na 
AII 

ORDEM/ 
FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME 

COMUM 

MUNICÍPI
O/ 

LOCALIDA
DE 

FONT
E 

IUC
N 

CITES MMA 

Sirenia          

Trichechidae Trichechus manatus peixe-boi 
AP da 
RBMA 

CPRH VU A I CR 

Pilosa          
Myrmecophagida
e 

Myrmecophaga 
tridactyla 

tamanduá-
bandeira 

USJ CPRH NT A II VU 

  Tamandua tetradactyla 
tamanduá-
mirim 

AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Bradypodidae Bradypus variegatus 
bicho-
preguiça 

AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH, 
S & C 

LC A II NC 

Cingulata          

Dasypodidae Dasypus novemcinctus 
tatu-
galinha 

AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Euphractus sexcinctus tatu-peba 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Didelphimorphia          

Didelphidae Caluromys philander 
rato-
cachorro 

AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Didelphis albiventris saruê 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Didelphis marsupialis   
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Didelphis aurita 
gambá-de-
orelha-
preta 

RECD O & L LC NC NC 

  Micoureus cinereus catita 
AP da 
RBMA 

CPRH NC NC NC 

  Monodelphis americana 
cuíca-de-
três-linhas 

AP da 
RBMA, 

Itapissuma 

CPRH, 
O & L 

LC NC NC 

  Micoureus demerarae cuíca RECD O & L LC NC NC 
Lagomorpha          

Leporidae Sylvilagus brasiliensis tapiti 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Artiodactyla          

Cervidae Mazama sp 
veado-
catingueiro 

AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Primates          
 
 
 

Continua... 
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...continuação. 

ORDEM/ 
FAMÍLIA ESPÉCIE 

NOME 
COMUM 

MUNICÍPI
O/ 

LOCALIDA
DE 

FONT
E 

IUC
N CITES MMA 

Callithrichidae Callithrix jacchus sauim 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Cebus apella 
macaco-
prego 

AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Carnivora          

Felidae Leopardus pardalis jaguatirica 
AP da 

RBMA, USJ 
CPRH LC A I NC 

  Leopardus wiedii 
gato-
maracajá 

AP da 
RBMA 

CPRH NT A I VU 

Canidae Cerdocyon thous raposa 
AP da 
RBMA 

CPRH LC A II NC 

Mustelidae Galictis sp furão 
AP da 
RBMA 

CPRH NC NC NC 

  Lontra longicaudis lontra 
AP da 

RBMA, USJ 
CPRH DD A I NC 

Proscionidae Potos flavus jurupará 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Procyon cancrivorus guaxinim 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Chiroptera          

Phyllostomidae Artibeus cinereus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Artibeus jamaicensis morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Artibeus lituratus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Carollia perspicillata morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Chiroderma doriae morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Desmodus rotundus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Diphylla ecaudata 
morcego-
vampiro 

AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Glossophaga soricina morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Micronycteris megalotis morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Phyllostomus discolor morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH, 
Santos 
et al. 

LC NC NC 

Continua... 
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...continuação. 

ORDEM/ 
FAMÍLIA ESPÉCIE 

NOME 
COMUM 

MUNICÍPI
O/ 

LOCALIDA
DE 

FONT
E 

IUC
N CITES MMA 

  Phyllostomus hastatus 
morcego-
nariz-de-
folha 

AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Phyloderma stenops morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH NC NC NC 

  Platyrrhinus lineatus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH, 
Santos 
et al. 

LC NC NC 

  Sturnira lilium morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH, 
Santos 
et al. 

LC NC NC 

  Tonatia brasiliense morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Tonatia silvicola morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Trachops cirrhosus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

Emballonuridae Peropterix leucopterus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH NC NC NC 

  Saccopteryx leptura morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Molossus molossus morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

Noctilionidae Noctilio leporinus morcego 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

Vespertilionidae Eptesicus furinalis morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Myotis nigricans morcego 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Rhogeessa tumida morcego RECD CPRH LC NC NC 
Rodentia          

Caviidae Cavia aperea preá 
AP da 
RBMA 

CPRH LC NC NC 

  Cavia aperea aperea preá RECD CPRH LC NC NC 

Dasyproctidae 
Dasyprocta leporina (= 
D. aguti aguti) 

cutia 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

Muridae Rattus rattus 
rato-de-
casa 

AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

Continua... 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
150 

...continuação. 

ORDEM/ 
FAMÍLIA ESPÉCIE 

NOME 
COMUM 

MUNICÍPI
O/ 

LOCALIDA
DE 

FONT
E 

IUC
N CITES MMA 

Echimyidae Echimys nigrispinis 
rato-das-
árvores 

AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH NC NC NC 

  Phyllomys blainvillii 

Rato-
coendu-
rabo-de-
tufo 

RECD O & L LC NC NC 

Erethizontidae Coendou prehensilis ouriço 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

Sciuridae Sciurus aestuans serelepe RECD CPRH LC NC NC 

  Sciurus ingrami esquilo 
AP da 
RBMA 

CPRH NC NC NC 

Cricetidae Akodon aff. cursor 
rato-da-
mata 

RECD O & L LC NC NC 

  Oxymycterus angularis 
rato-
fucinhudo 

RECD O & L LC NC NC 

  Nectomys squamipes rato-d'água 
AP da 
RBMA, 
RECD 

CPRH LC NC NC 

  Nectomys rattus rato-d'água RECD O & L LC NC NC 
As espécies destacadas em negrito constam em pelo menos uma lista de espécies ameaçadas. A fonte 
dos dados secundários e o grau de ameaça estão apresentadas conforme IUCN (2010), Soares & 
Carneiro (2002). 
Legenda: AP da RBMA: Área Piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; USJ: Usina São José; RECD: 
Refúgio Ecológico Charles Darwin.  
LC: Least Concearn (menor preocupação); VU: Vulnerable (vulnerável) / Vulnerável; NT: Near 
Threatened (próximo de estar ameaçado) e DD: Data Deficient (Deficiente em dados); NC: Não Consta; 
A I: Apêndice I; A II: Apêndice II. 
 
Dessa forma, embora tais espécies não tenham tido sua ocorrência comprovada em campo, a 
sua potencial ocorrência de acordo com os referidos estudos científicos destacam a importância 
da AII em relação à diversidade da mastofauna. 
 
Entomofauna 
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 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. 
 
A Área de Influencia Indireta (AII) do empreendimento correspondente aos municípios de 
Itapissuma, Igarassu e Itamaracá, inserida no litoral norte de Pernambuco, que é uma região 
de notável importância ecológica, no que se refere aos vetores de doenças.  
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Os estudos existentes são bastante restritos aos centros urbanos, principalmente em relação 
às espécies Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex quinquefasciatus, devido a sua 
importância na transmissão de dengue, febre amarela e filariose, respectivamente (Aragão et 
al. 2010). 
 
Nos grupos de insetos podem ser encontradas espécies transmissoras de patógenos 
causadores de Malária (mosquitos do gênero Anopheles); Febre Amarela (mosquitos 
encontrados no ambiente silvestre: Aedes albopictus, Sabethes, Haemagogus, Limatus), e no 
ambiente urbano (A. albopictus e A. aegypti); Dengue (somente na área urbana: A. albopictus 
e A. aegypti); Filariose (mosquito Culex quinquefasciatus); outras arboviroses (viroses 
transmitidas por diversas espécies de mosquitos silvestres, principalmente aqueles já citados: 
Aedes albopictus, Sabethes, Haemagogus, Limatus, além de Psorophora, Phoniomyia e outros) 
e as Leishmanioses Tegumentar (principalmente as espécies Lutzomyia intermedia, L. 
whitmani e L. migonei) e Visceral (principalmente a espécie L. longipalpis).  
 
Não há dados específicos para entomofauna referente à Área de Influência Indireta (AII). Os 
dados para a região da Grande Recife foram obtidos partir de Rocha & Fontes (1998), 
Albuquerque et al. (2000), Maciel et al. (1994), Maciel et al. (1996), Aragão et al. (2010) e 
Guedes et al. (2010), para mosquitos e Silva & Vasconcelos (2005) e Andrade et al. (2005) 
para flebotomíneos. Estes dados sugerem a possibilidade de encontro destas espécies nas 
áreas próximas a AII, principalmente em um período do ano que facilite a presença de 
criadouros naturais e artificiais. 
 
Para a Região Metropolitana de Recife, estudos realizados por Aragão et al. (2010) registraram 
a ocorrência de 15 espécies de Anopheles no Estado de Pernambuco: An. albitarsis, An. 
argyritarsis, An. aquasalis, An. bellator, An. braziliensis, An. cruzii, An. darlingi, An. eiseni, An. 
fluminensis, An. intermedius, An. lutzi, An. parvus, An. peryassui, An. strodei e An. 
triannulatus. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, houve um surto de malária 
no Estado de Pernambuco, com um registro de 15 casos em 2004 (Brasil 2007). 
 
A espécie Aedes aegypti é a principal transmissora da dengue, e também pode ser 
transmissora da febre amarela urbana. O Aedes albopictus, é o vetor de manutenção da 
dengue na Ásia, mas até o momento não foi associado à transmissão da dengue nas Américas. 
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Estado de Pernambuco, a ocorrência 
de casos da dengue vem crescendo vertiginosamente chegando a um aumento de 426% dos 
casos de dengue clássica somente no primeiro semestre de 2010 comparados com o mesmo 
período do ano anterior, sendo que apenas no município de Recife, 4723 casos foram 
confirmados. Guedes et al. (2010) em um estudo realizado entre os anos de 2005 e 2006, 
registraram a presença marcante de Aedes aegypti, na forma adulta e ovos, em diversos 
bairros de Recife, como Parnamirim, Boa Vista, Aflitos, Espinheiro e Boa Viagem. 
 
Aedes albopictus foi registrado pela primeira vez em remanescentes de mata atlântica, 
localizadas em área urbana de Recife (Albuquerque et al. 2000). O encontro de Ae. albopictus 
na região metropolitana do Recife representa um risco potencial do interrelacionamento dessa 
espécie de mosquito com a população. A comprovada capacidade de transmissão de arbovírus, 
como agentes etiológicos do dengue, febre amarela e encefalite eqüina venezuelana, leva à 
necessidade de investigar a ocorrência do Ae. albopictus em áreas onde essas doenças 
estejam ressurgindo.  
 
Na febre amarela silvestre, os transmissores são mosquitos, com hábitos estritamente 
silvestres, sendo os dos gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América 
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Latina. No Brasil, a espécie Haemagogus janthinomys é a que se destaca na transmissão do 
vírus. Recentemente, Aragão et al. (2010) evidenciaram no Estado de Pernambuco, a 
ocorrência inédita de Haemagogus janthinomys, importante vetor de vírus de febre amarela.  
 
Considerada área endêmica da filariose bancroftiana desde 1952, Recife foi apontada, na 
mesma década, como um dos dois principais focos da endemia no país, ao lado de Belém 
(Rachou et al. 1956). Dados recentes revelam a permanência de níveis preocupantes de 
prevalência de microfilaremia no Recife (Rocha & Fontes 1998, Maciel et al. 1994, Maciel et al. 
1996). A filariose bancroftiana é transmitida por muriçocas (termo usado no nordeste para 
mosquito, pernilongo ou carapanã, denominações comuns em outras regiões do Brasil). O 
Culex quinquefasciatus é o principal vetor da Wuchereria bancrofti periódica em todo o mundo 
e seu vetor exclusivo nas Américas.  
 
Os flebotomíneos, chamados popularmente de mosquito-palha, cangalhinha, asinha-dura, 
entre outros, pertencem ao gênero Lutzomyia e são os responsáveis por transmitir as 
leishmanioses visceral (LV) e tegumentar (LTA). Ao analisar a evolução da LTA, observa-se 
uma expansão geográfica, sendo que no início da década de 1980 foram registrados casos 
autóctones em 19 unidades federadas. Nos últimos anos, todos os estados registraram 
autoctonia da doença. Silva & Vasconcelos (2005) realizaram uma investigação sobre a 
distribuição da fauna flebotomínica em 4 fragmentos de Mata Atlântica na Região 
Metropolitana do Recife. Entre outubro/1999 a setembro/2000, foram capturadas 11 espécies 
de flebotomíneos: Lutzomyia evandroi, Lutzomyia choti, Lutzomyia walkeri, Lutzomyia 
umbratilis, Lutzomyia brasiliensis, Lutzomyia sordellii, Lutzomyia claustrei, Lutzomyia 
wellcomei, Lutzomyia fluviatilis, Lutzomyia furcata e Lutzomyia aragaoi. Um dos fragmentos 
remanescentes da primitiva floresta atlântica costeira, no município de Igarassu, no Refúgio 
Ecológico Charles, foram capturadas 6 espécies de flebotomínoes: Lutzomyia choti, Lutzomyia 
claustrei, Lutzomyia evandroi, Lutzomyia sordellii, Lutzomyia wellcomei 
 
Andrade et al. (2005) caracterizaram a fauna de flebotomíneos envolvida em unidade de 
treinamento militar localizada na Zona da Mata do Estado de Pernambuco, Brasil, onde foram 
verificados casos humanos autóctones de leishmaniose tegumentar americana. A presença de 
16 espécies de flebotomíneos no Centro de Instrução Militar Marechal Newton Cavalcanti 
indicou uma importante diversidade em área de mata atlântica primária e secundária, sendo 
Lutzomyia complexa e L. choti as espécies predominantes.  
 
No Brasil, L. longipalpis é considerada a principal espécie transmissora de leishmaniose 
visceral, embora L. cruzi também tenha sido incriminada vetora no estado do Mato Grosso do 
Sul. A leishmaniose visceral vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e 
se tornou um crescente problema de saúde pública no país, destacando-se os surtos ocorridos 
no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Santarém (PA), Corumbá (MS), 
Teresina (PI), Natal (RN), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Camaçari (BA) e, mais recentemente, 
as epidemias ocorridas nos municípios de Três Lagoas (MS), Campo Grande (MS), Palmas (TO) 
e Recife (PE).  
 
A presença de L. longipalpis foi assinalada em Pernambuco pela primeira vez em 1938. Em 
meados da década de 70, foi realizado um levantamento entomológico em diferentes 
municípios da Região Metropolitana de Recife, no qual foi capturado um único exemplar macho 
de L. longipalpis no município de Recife. Contudo, estudos posteriores não confirmaram a 
presença desse flebotomíneo nesse município. No município de São Vicente Férrer (Zona da 
Mata) foram registrados casos humanos, porém, como observado em Recife, também não há o 
registro de L. longipalpis, indicando o possível envolvimento de outro vetor. A espécie L. 
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migonei, bastante abundante no entorno dos domicílios onde foram notificados os casos de 
humanos de LV, pode estar envolvida na transmissão. Mas, Dantas-Torres et al. (2005) 
observaram no município de Paulista, próximo a Recife, a presença de L. longipalpis em área 
urbana. 
 
Avifauna 
A região da AII abriga diversos ambientes como Floresta Atlântica, Mangues e praias. Incluídas 
na área estão oito unidades de conservação, seis reservas ecológicas e duas áreas de proteção 
ambiental. A região sofre diversas ameaças, entre as principais estão a supressão de habitat e 
ocupação antrópica desordenada. Dessa forma, a avifauna na região encontra-se reduzida a 
espécies de grande plasticidade ambiental, que tenham potencial para ocorrer nos poucos 
remanescentes florestais que ainda podem ser encontrados na AII.  
 
Dentre a região contida na Área de Influência Indireta, a Ilha de Itamaracá destaca-se como 
detentora de diversidade de avifauna. Embora não existam estudos científicos completos para 
as aves na região, trabalhos indicam a utilização da ilha como área de pouso e refúgio para 
espécies migratórias. 
 
Dessa forma, pode-se definir que a Ilha de Itamaracá, localizada na AII do empreendimento, é 
considerada área prioritária para conservação de aves (costeiras e marinhas), devido a alta 
heterogeneidade ambiental (estuários, manguezais, lagoas e restingas) e por abrigar espécies 
migratórias e ameaçadas. Além de várias espécies migratórias, quatro espécies ameaçadas 
habitam a região: Thaminophilus caerulescens pernambucensis, Xenops minutus alagoanus, 
Xiphorhynchus fuscus e Tangara fastuosa (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Listas das espécies da Ilha de Itamaracá e arredores  

Nome do Táxon Nome popular Status 
Tinamidae   

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) Inhambu-chororó R 
Anatidae   

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) Irerê R 
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) Pé-vermelho R 

Cracidae   
Ortalis guttata (Spix, 1825) Aracuá R 

Podicipedidae    
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) 
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) 

Mergulhao-pequeno 
Mergulhão-caçador 

R 
R 

Procellariidae   
Calonectris borealis (Cory, 1881)  
Puffinus gravis (O'Reilly, 1818) 

   Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) 

Bobo-grande 
Bobo-grande-de-sobre-branco 
Bobo-pequeno 

VN 
VS 
VN 

Hydrobatidae    
Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820) Alma-de-mestre VS 

Phalacrocoracidae    
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Biguá R 

Anhingidae   
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) Biguatinga R 

Continua... 
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...continuação. 
Nome do Táxon Nome popular Status 
Fregatidae    

Fregata magnificens Mathews, 1914 Fragata R 
Ardeidae    

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) 
Butorides striata (Linnaeus, 1758) 
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 
Ardea alba Linnaeus, 1758 
Egretta thula (Molina, 1782) 
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) 

Soco-boi 
Socozinho 
Garça-vaqueira 
Socó-grande 
Garça-branca-grande 
Garça-branca-pequena 
Garça-azul 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

Cathartidae   
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 
Cathartes burrovianus Cassin, 1845 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 

Urubu-de-cabeça-vermelha 
Urubu-de-cabeça-amarela  
Urubu-de-cabeça-preta 

R 
R 
R 

Accipitridae    
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) 
Elanus leucurus (Vieillot, 1818) 
Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)  
Buteo nitidus (Latham, 1790) 
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 

Gavião-tesoura 
Gavião-peneira 
Gavião-preto  
Gavião-pedres  
Gavião-de-cauda-curta 

R 
R 
R 
R 
R 

Falconidae   
Caracara plancus (Miller, 1777) 
Milvago chimachima (Vieillot, 1817) 
Falco peregrinus Tunstall, 1771 

Carcará 
Carrapateiro 
Falcão-peregrino 

R 
R 
R 

Rallidae   
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) 
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 
Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) 

Saracura-tres-potes 
Frango-dágua  
Frango-dagua-azul 

R 
R 
R 

Charadriidae    
Vanellus chilensis (Molina, 1782) 
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) 
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 
Charadrius wilsonia Ord, 1814 
Charadrius collaris Vieillot, 1818 

Quero-quero  
Batuiruçu-de-axila-preta  
Batuíra-de-bando  
Batuíra-bicuda 
Batuíra-de-coleira 

R 
VN 
VN 
R 
R 

Haematopodidae    
Haematopus palliatus Temminck, 1820 Piru-piru R 

Scolopacidae   
Limnodromus griseus (Gmelin, 1789) 
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) 
Tringa solitaria Wilson, 1813 
Tringa semipalmata (Gmelin, 1789) 
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) 
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) 

Maçarico-de-costas-brancas  
Maçarico-galego  
Maçarico-de-perna-amarela  
Maçarico-solitário 
Maçarico-de-asa-branca  
Maçarico-pintado 
Vira-pedras  
Maçarico-de-papo-vermelho 

VN 
 

VN 
VN 
VN 
VN 
VN 
VN 
VN 
VN 

Continua... 
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...continuação 
Nome do Táxon Nome popular Status 

Calidris alba (Pallas, 1764) 
Calidris pusilla (Linnaeus, 1766)  
Calidris minutilla (Vieillot, 1819) 

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) 

Maçarico-branco 
Maçarico-rasteirinho 
Maçariquinho 
Maçarico-se-sabre-branco 

VN 
VN 
VN 

Jacanidae   
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã R 

Stercorariidae    
Stercorarius skua (Brünnich, 1764) Mandrião-grande VN 

Laridae   
Chroicocephalus maculipennis 
(Lichtenstein, 1823) 

Gavivota-maria-velha R 

Sternidae   
Anous stolidus (Linnaeus, 1758) 
Sternula superciliaris (Vieillot, 1819)  
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 

Trinta-réis-escuro  
Trinta-réis-anao 
Trinta-réis-de-bico-preto 
Trinta-réis-boreal 

R 
R 
R 

VN 
Columbidae   

Columbina passerina (Linnaeus, 1758) 
Columbina minuta (Linnaeus, 1766) 
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) 
Columbina squammata (Lesson, 1831) 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 
1792) 

Rolinha- cinzenta 
Rolinha-de-asa-canela 
Rolinha-roxa  
Fogo-apagou  
Juriti-gemedeira 

R 
R 
R 
R 
R 

Psittacidae   
Aratinga jandaya (Gmelin, 1788) 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)  

Jandaia-verdadeira  
Tuim 

RE 
R 

Cuculidae    
Piaya cayana(Linnaeus, 1766) 
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) 
Guira guira (Gmelin, 1788) 
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) 

Alma-de-gato 
Anu-preto 
Anu-branco 
Saci 

R 
R 
R 
R 

Tytinidae    
Tyto alba (Scopoli, 1769) Suindara R 

Strigidae   
Megascops choliba (Vieillot, 1817) Corujinha-do-mato R 

Nyctibiidae   
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Mãe-da-lua R 

Caprimulgidae   
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) 
Caprimulgus rufus Boddaert, 1783 
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)  

Bacurau  
Joao-corta-pau 
Bacurau-tesoura 

R 
R 
R 

Apodidae    
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 
Tachornis squamata (Cassin, 1853) 

Andoriao  
Tesourinha 

R 
R 

Trochilidae    
Continua... 
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...continuação. 
Nome do Táxon Nome popular Status 

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) 
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 
1839) 
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)  
Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)  
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) 
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) 

Tesourinho- da-mata  
Beija-flor-de-rabo-branco 
 
Rabo-de-tesoura 
Beija-flor-vermelho 
Beja-flor-de-banda-branca 
Beija-flor-de-garganta-verde 

R 
R 
 
 
R 
R 
R 
R 

Trogonidae    
Trogon curucui Linnaeus, 1766 Surucuá-de-coroa-azu R 

Alcedinidae   
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) 
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) 
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)  
Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) 

Martin-pescador-grande 
Martim-pescador-verde 
Martim-pescador-pequeno 
Martinho 

R 
R 
R 
R 

Galbulidae   
Galbula ruficauda Cuvier, 1816 Bico-de-agulha R 

Bucconidae   
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) Rapazinho-dos-velhos R 

Picidae    
Picumnus cirratus Temminck, 1825 
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) 
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)s 

Pica-pau-anao-barrado 
Picapauzinho-anao 
Pica-pau-verde-barrado 

R 
R 
R 

Thamnophilidae    
Thamnophilus caerulescens 
pernambucensis* 

Choca da mata  R 

Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) Choquinha-de-flanco-branco  R 
Formicivora grisea (Boddaert, 1783) Papa-formiga-pardo R 

Dendrocolaptidae   
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Arapaçu-verde R 
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) * Arapaçu-rajado R 

Furnaridae   
Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) 
Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) 
Xenops minutus alagoanus* 

Petrim 
Casca-de-couro 
Ferreiro 
Bico-virado-miúdo 

R 
R 
R 
R 

Tyrannidae   
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) 
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) 
Camptostoma obsoletum (Temminck, 

1824) 
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) 
Sublegatus modestus (Wied, 1831) 
Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) 

 

Cabeçudo 
Reloginho  
Piolhinho 
Maria-já-é-dia 
Risadinha 
 
Alegrinho 
Sertanejo 
Bico-chato-amarelo 
 

R 
R 
R 
R 
R 
 

RE 
R 
R 
 

Continua... 
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...continuação. 
Nome do Táxon Nome popular Status 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 
1776) 
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) 
Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 
1764) 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) 
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)  
Myiozetetes similis (Spix, 1825) 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) 

Filipe 
 
Lavadeira-mascarada 
Viuvinha 
 
Suiriri-cavaleiro 
Bem-te-vi-pitata 
Bem-te-vizinho 
Bem-te-vi-rajado 
Neinei 
Suiriri  
Maria-cavaleira 

R 
 
R 
R 
 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

   
Pipridae   

Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) 
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) 
Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766) 
Pipra rubrocapilla Temminck, 1821 

Fluxo-de-cerradao 
Rendeira 
Tangará 
Cabeça-encarnada 

R 
R 
R 
R 

Tityridae   
Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) Caneleiro-verde R 

Vireonidae   
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) 
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) 

Pitiguari 
Juruviara 

R 
R 

Hirundinidae   
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) 
Progne tapera (Vieillot, 1817) 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) 
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) 
Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) 
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)  

Andorinha-do-rio 
Andorinha-de-testa-branca 
Andorinha-do-campo 
Andorinha-grande 
Andorinha-doméstica-pequena 
Andorinha-morena 
Andorinha-serrador 

R 
R 
R 
R 
R 
 
R 
R 

Troglodytidae   
Troglodytes musculus Naumann, 1823 
Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838) 

Garrinchinha 
Garrinchao-pai- avo 

R 
R 

Polioptilidae    
Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 
Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) 

Bico-assovelado 
Balança-rabo-de-chapéu-preto 

R 
R 

Turdidae   
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 Sabiá-laranjeira R 

Mimidae   
Mimus gilvus (Vieillot, 1807) 
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) 

Sabiá-da-praia 
Sabiá-do-campo 

R 
R 

Motacillidae   
Anthus lutescens Pucheran, 1855 Caminheiro-zumbidor R 

Coerebidae    
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) Cerebinha R 

Continua... 
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...continuação. 
Nome do Táxon Nome popular Status 
Thraupidae   

Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) 
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) 
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 
Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766) 
Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) 
Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) 
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) 
Thraupis palmarum (Wied, 1823) 
Tangara fastuosa (Lesson, 1831)* 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) 
Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) 
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)  
Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809) 

Sanhaçu-de-coleira 
Saíra-de-chapéu-preto 
Canário-de-folha 
 
Tié-galo  
Encontro-de-prata  
Sangue-de-boi 
Sanhaçu-de-bananeira 
Sanhaçu-de-coqueiro 
Pintor-verdadeiro 
Saí-azul 
Saíra-beija-flor 
Saíra-de-papo-amarelo  
Figuinha-do- mangue 

R 
R 
R 
 
 
R 
R 
RE 
R 
R 

R,E 
R 
R 
R 
R 

Emberizidae   

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) 
Sporophila albogularis (Spix, 1825) 
Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) 
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) 
Arremon taciturnus (Hermann, 1783) 
Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) 

Tico-rato 
Canário-da-terra 
Canário-de-campo 
Tiziu 
Papa-capim 
Patativa-golada 
Chorão 
Caboclinho 
Curió 
Tico-tico-da-mata  
Galo-de-campina 

R 
R 
R 
R 
R 

R,E 
R 
R 
 
R 
R 

R,E 
Cardinalidae   

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) Azulão R 
Icteridae   

Cacicus cela (Linnaeus, 1758) 
Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) 
Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) 
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)  

Xexéu 
Encontro 
Concriz 
Papo-de-fogo 

R 
R 

R,E 
R 

Fringillidae    
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) 
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) 

Fim-fim 
Guriatã 

R 
R 

Passeridae   
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  Pardal R 

R = residente, VS = visitante sazonal do sul, VN = visitante sazonal do hemisfério norte. * = espécie ameaçada, 
segundo Birdlife international (2007). 
Fonte: Faria (2006) e Faria et al. (2009) e Brasil (CBRO 2009) 
 
Herpetofauna 
Para a caracterização da composição herpetofaunística nas AII e AID da área da AmBev foram 
utilizados dados secundários, encontrados em diferentes relatórios técnicos que incluem 
informações museológicas, bibliográficos e científica. A análise destes dados foi precedida por 
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uma visita técnica à área de estudos, de forma a reconhecer os ambientes a serem afetados e 
permitir a associação da fauna de potencial ocorrência às fisionomias encontradas.  
 
Foram encontrados apenas sete estudos sobre a herpetofauna na AII e AID do 
empreendimento. Estudos sobre a composição e distribuição das espécies de anfíbios e répteis 
no nordeste do Brasil ainda são escassos. Foram inicialmente levantados dados sobre os 
municípios de Igarassu (10km da ADA) referente ao estudo de DANTAS et al. (2008). 
 
Portanto, como os dados secundários foram compilados de fontes variadas, foi adotada uma 
postura conservativa quanto à interpretação destes resultados. Foram assinaladas como 
ocorrentes na região do empreendimento somente as espécies para as quais foram obtidos 
registros mais exatos, ou seja, que são comprovadamente conhecidas para aquela região ou 
que, aliadas aos dados fitofisionômicos e de distribuição geográfica, têm alta probabilidade de 
ocorrência. 
 
O arranjo taxonômico das espécies listadas para a área de estudo da futura fábrica da AmBev 
segue BÉRNILS (2010) e SBH (2010a, 2010b). Para melhor caracterizar as comunidades 
herpetofaunísticas, foram ainda consultadas listas de espécies ameaçadas de extinção em 
âmbito nacional (MMA, 2003).  
 
A herpetofauna da área de influência indireta foi caracterizada principalmente por dados 
secundários, exceto pelo registro ocasional de uma única espécie, Rhinella schneideri no ponto 
He11, no município de Itamaracá. Não foi encontrado material bibliográfico sobre a fauna de 
anfíbios e répteis específica da área dos municípios de Itapissuma e Itamaracá, apenas para o 
município de Igarassu. 
 
Os registros disponíveis para a AII e AID de inserção da fábrica da AmBev, incluindo dados 
coletados em municípios limítrofes com fisionomias semelhantes, somam 58 (76%) espécies 
de anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas) e 18 (24%) espécies de répteis (sendo dez 
lagartos e oito serpentes), totalizando 76 espécies de ocorrência potencial na área do 
empreendimento (Tabela 15). A alta representatividade dos anuros se deve a maior facilidade 
de amostrar esse grupo de animais, os quais emitem vocalizações, formam aglomerados 
reprodutivos, e possuem uma distribuição mais pontual em comparação aos répteis. A lista de 
espécies, bem com o município e fonte de onde os registros foram compilados podem ser 
observadas na Tabela 15, a seguir. 
 

Tabela 15 – Espécies de anfíbios e repetis registradas na AII e AID do empreendimento, 
através de dados secundários 

Ordem/Família 
Anura Espécie 

Nome 
Popular Município/Fonte 

Status 
de 

ameaça 
IUCN 

Brachycephalidae Ischnocnema gr. ramagii Rã Jaqueira5 LC 

Rhinella crucifer Sapo 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Rhinella granulosa Sapinho 
Betânia e Floresta4; São 

Lourenço da Mata3; Serra 
Talhada6; Jaqueira5 

LC Bufonidae 

Rhinella Jimi Sapo 
Serra Talhada6; Jaqueira5, 

Orocó7 
LC 

Continua... 
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...continuação. 

Ordem/Família 
Anura Espécie 

Nome 
Popular Município/Fonte 

Status 
de 

ameaça 
IUCN 

 Rhinella schneideri Sapo cururu 
Betânia e Floresta4; São 

Lourenço da Mata3 
LC 

Proceratophrys boei  Jaqueira5 LC 
Cycloramphidae 

Proceratophrys cristiceps Sapo boi 
Betânia e Floresta4; Serra 

Talhada6 
LC 

Gastrotheca fissipes Perereca Jaqueira5 LC 
Hemiphractidae 

Gastrotheca pulchra Perereca Jaqueira5 DD 
Bokermannohyla gr. 

claresignata 
Perereca Jaqueira5 DD 

Corythomantis greeningi Perereca Serra Talhada6 LC 

Dendropsophus branneri Perereca 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Dendropsophus decipiens Perereca 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Dendropsophus elegans Perereca 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Dendropsophus minutus Perereca 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Dendropsophus nanus Perereca Jaqueira5 LC 
Dendropsophus gr. 

oliveirai 
Perereca Jaqueira5 LC 

Dendropsophus soaresi Perereca Betânia4 LC 
Hylomantis granulosa Perereca Jaqueira5 LC 

Hypsiboas albomarginatus Perereca Jaqueira5 LC 
Hypsiboas atlanticus Perereca Jaqueira5 LC 
Hypsiboas crepitans Perereca Jaqueira5 LC 
Hypsiboas exastis Perereca Jaqueira5 DD 
Hypsiboas faber Perereca Jaqueira5 LC 

Hypsiboas freicanecae Perereca Jaqueira5 DD 

Hypsiboas raniceps Perereca 
Betânia4; Serra Talhada6; 

Jaqueira5 
LC 

Hypsiboas semilineatus Perereca Jaqueira5 LC 
Phyllodytes acuminatus Perereca Jaqueira5 LC 

Phyllodytes edelmoi Perereca Jaqueira5 DD 
Phyllodytes gyrinaethes Perereca Jaqueira5 DD 

Phyllodytes luteolus Perereca Jaqueira5 LC 

Hylidae 
 
 

Phyllomedusa 
hypochondrialis 

Perereca Betânia e Floresta4 LC 

Phyllomedusa nordestina Perereca Serra Talhada6; Jaqueira5 DD 
Scinax gr. catharinae Perereca Jaqueira5 LC 

Scinax auratus Perereca 
São Lourenço da Mata3; 

Jaqueira5 
LC 

Scinax eurydice Perereca Jaqueira5 LC 
Scinax fuscovarius Perereca Jaqueira5 LC 
Scinax nebulosus Perereca Jaqueira5 LC 

 

Scinax pachycrus Perereca 
Betânia4; Serra Talhada6; 

Jaqueira5 
LC 

Continua... 
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...continuação. 

Ordem/Família 
Anura Espécie 

Nome 
Popular Município/Fonte 

Status 
de 

ameaça 
IUCN 

Scinax x-signatus Ranzinha 
Betânia e Floresta4; São 

Lourenço da Mata3; Serra 
Talhada6; Jaqueira5 

LC 

Trachycephalus atlas 
Perereca Betânia4 LC 

 

Trachycephalus 
mesophaeus 

Perereca Jaqueira5 LC 

Physalaemus albifrons Jia 
Betânia e Floresta4; Serra 

Talhada6 
LC 

Physalaemus cicada Caçote 
Betânia e Floresta4; Serra 

Talhada6 
LC 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro Serra Talhada6; Jaqueira5 LC 
Pleurodema diplolistris Sapo Betânia e Floresta4 LC 

 
Leiuperidae 

Pseudopaludicola sp. -- Floresta4; Jaqueira5 -- 

Leptodactylus fuscus 
Rã-

assobiadora 
Betânia e Floresta4; Serra 

Talhada6; Jaqueira5 
LC 

Leptodactylus 
labyrinthicus 

Rã-manteiga Betânia4 LC 

Leptodactylus marmoratus Rã Jaqueira5 LC 

Leptodactylus natalensis Rã 
Igarassú1; São Lourenço da 

Mata3; Jaqueira5 
LC 

Leptodactylus ocellatus Jia 
Betânia e Floresta4; Serra 

Talhada6; Jaqueira5 
LC 

Leptodactylus troglodytes 
Jia 

Betânia4; Serra Talhada6; 
Jaqueira5 

LC 

Leptodactylidae 

Leptodactylus vastus Jia 
São Lourenço da Mata3; 

Serra Talhada6; Jaqueira5 
LC 

Microhylidae Dermatonotus muelleri -- Betânia4 LC 
Pipidae Pipa carvalhoi -- Betânia4; Serra Talhada6 LC 
Ranidae Lithobates palmipes Rã Jaqueira5 LC 

Total de 58 espécies 
Ordem/Família 

Squamata- Sauria 
Gekkonidae Briba brasiliana lagartixa Betânia e Floresta4 -- 

Gymnodactylus geckoides Lagartixa Betânia e Floresta4 -- 
Lygodactylus klugei -- Betânia4 -- Phyllodactylidae 

Phyllopezus pollicaris Lagartixa Betânia e Floresta4 -- 
Iguanidae Iguana iguana  Betânia4; Igarassú2 -- 
Scincidae Mabuya cf. heathi Calango-liso Floresta4 -- 

Cnemidophorus ocellifer -- Betânia e Floresta4 -- 
Teiidae 

Tupinambis merianae -- Floresta4 -- 

Tropidurus hispidus Lagarto 
Betânia e Floresta4; São 

Lourenço da Mata2 
-- 

Tropiduridae 
Tropidurus semitaeniatus Lagarto Betânia e Floresta4 -- 

Total: 10 espécies 
Continua... 
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Continuação... 
Ordem/Família 

Squamata- Ofhidia 

Boidae Boa constrictor Jibóia 
Betânia4; Igarassú2; São 

Lourenço da Mata2 
-- 

Ordem/Família 
Anura Espécie 

Nome 
Popular Município/Fonte 

Status 
de 

ameaça 
IUCN 

Leptodeira annulata Jararaquinha Betânia4 -- 
Oxyrhopus trigeminus Cobra-coral Betânia e Floresta4 -- 
Philodryas nattereri Cobra-cipó Floresta4 -- 
Philodryas olfersi Cobra verde Betânia4 -- 

Dipsadidae 

Thamnodynastes strigilis Cobra cipó Betânia e Floresta4 -- 
Elapidae Micrurus Ibiboboca Cobra coral Floresta4 -- 

Viperidae Crotalus durissus Cascavel 
Floresta4; São Lourenço da 

Mata2 
-- 

Total: 8 espécies 
Número total de espécies = 76. 58 espécies de anuros, 10 espécies de lagartos e 8 espécies de cobras. 
Arranjo taxonômico segundo BÉRNILS (2010) e SBH (2010a, 2010b). 
LEGENDA: Tipo de registro: 1 = Amorim et al. (2009); 2 = Dantas et al. (2008); 3= Moraes et al. 
(2010); 4= Nojosa & Santos, (2005); 5= Santos, 2009; 6= Silva et al. (2009); 7= Silva et al. (2010).  
Status de ameaça: LC= Espécie não ameaçada; DD= Dados deficientes (de acordo com IUCN). 
 
Anfíbios 
O grupo dos anfíbios foi representado por dez famílias de anuros, sendo que a maior parte dos 
anfíbios anuros registrados pertence à família Hylidae, que apresenta 33 espécies (58%), 
seguida por Leptodactylidae, com sete espécies (12%), Leiuperidae com cinco espécies (9%), 
Bufonidae com quatro espécies (7%). As demais famílias estão representadas por duas e uma 
espécie (Figura 15). A dominância da família Hylidae é um padrão comum em comunidades de 
anuros da região Neotropical. Essa família alcançou grande diversificação devido à capacidade 
trepadora conferida pelos discos adesivos nas extremidades dos dedos, o que permite a 
ocupação de variados micro-habitats, notadamente em áreas florestadas (CARDOSO et al., 
1989; HADDAD & SAWAYA, 2000). As espécies florestais dos hilídeos desenvolveram uma 
vasta diversidade de modos reprodutivos, fato possível devido à grande disponibilidade de 
micro-ambientes nesse tipo de habitat (HADDAD & PRADO, 2005), e por conseqüência 
experimentaram vários eventos de especiação, levando à riqueza atualmente verificada para o 
grupo. 
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Figura 15 – Distribuição das espécies de anfíbios registradas na AII e AIA, através de dados 

secundários na área da futura fábrica da Ambev, Itapissuma, MG, por famílias. 
 

Dentre as espécies registradas, 86% das espécies de anuros encontram-se fora de perigo de 
extinção e 12% das espécies se encontram na categoria “deficiente de dados”, ou seja, a 
escassez de conhecimento sobre a distribuição dessas espécies impossibilita categorizá-las 
quanto ao seu grau de ameaça de extinção. A maioria das espécies registradas possui ampla 
distribuição pelo território brasileiro e são comumente encontradas nos biomas da Mata 
Atlântica e Caatinga. 

 
Répteis 
O grupo dos répteis foi representado por dez famílias, sendo seis de lagartos e quatro de 
serpentes. A família mais representativa foi a família Dipsadidae com cinco espécies (28%), 
seguida pela família Phyllodactylidae com três espécies (17%). As demais famílias estão 
representadas por duas e uma espécies (Figura 16). 
 

 
Figura 16 – Distribuição das espécies de répteis registradas na AII e AIA, através de dados 

secundários na área da futura fábrica da Ambev, Itapissuma, MG, por famílias. 
 

A maioria das espécies de répteis apresenta ampla distribuição e não se encontram em 
ameaça de extinção. 
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4.3.2.2. Ecossistemas Aquáticos 
 
A bacia do rio Botafogo (PE), cujo curso d’água desse rio deságua ao norte do Canal de Santa 
Cruz (27º 49’ Lat, S; 34º 50” Long. W), ocupa uma área de 280km². Essa bacia é formada 
pela confluência de diversos rios, entre eles o rio Catucá, que é o principal formador, e recebe 
este nome imediatamente a jusante da Usina São José. Desde a sua principal nascente, no rio 
Catucá, até a sua foz, no Canal de Santa Cruz, percorre aproximadamente 50km. Às suas 
margens existem manguezais típicos de regiões tropicais (Passavante et al., 2003). 
  
O estuário do rio Botafogo tem grande importância sócio-econômica para o Estado de 
Pernambuco. Ele está localizado ao norte do Canal de Santa Cruz, Itamaracá, Pernambuco, 
Brasil. O sistema de manguezal do estuário de Itamaracá está localizada no 7 º 34'00 "-7 º 
55'16" S e 34 º 48'48 "- 34 º 52'24" W, cerca de 50 km ao norte de Recife, Pernambuco. O 
Canal de Santa Cruz apresenta 20 km de comprimento, bem como duas conexões para o 
Oceano Atlântico Sul, e cinco afluentes que drenam para o canal: Catuama, Carrapicho, 
Botafogo e Congo, na porção norte e Igarassu, no sul. O sistema mantém 36 km² de florestas 
de mangues, dominado por Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, e Avicennia spp. 
(Medeiros & Kjerfve, 1993). 
 
Entre os afluentes que drenam para o canal, o rio Botafogo é o mais poluído, apresentando 
sinais visíveis de degradação devido aos efluentes industriais (CPRH, 1977; Barros-Franca, 
1980; Passavante & Koening, 1984 ; CPRH, 1999). O rio Botafogo, ao longo de seu curso, 
passa por áreas povoadas sem esgotamento sanitário e grande parte deste esgoto é despejado 
diretamente no seu curso. (Passavante et al., 2003). Já em 2001, o rio Botafogo, próximo aos 
municípios de Araçoiaba, Tracunhaém (parte), Igarassu (parte), Itaquitinga (parte), Goiana 
(parte) apresentava valores críticos de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e 
fósforo, causados principalmente por poluição por agroindústrias e efluente doméstico. As 
principais atividades poluidoras no rio Botafogo foram e continuam sendo a agroindústria 
canavieira (correção do solo e efluentes resultantes do processo industrial), indústrias e, ainda 
que em menor escala, a ocupação urbana (Companhia Pernambucana do Meio Ambiente, 
2002). Além da poluição advinda por esses processos, existe ainda neste rio a contaminação 
por mercúrio. 
 
O estuário do rio Botafogo, em estudo realizado por Marins et al. (2004 apud Lima et al., 
2009), mostrou uma contaminação por mercúrio considerada a maior de toda a zona leste do 
litoral brasileiro.  Em estudo de Lima et al. (2009), no trecho do rio Botafogo em sentido ao 
canal de Santa Cruz foi observado que os valores da concentração de mercúrio no trecho do 
rio em água doce estiveram próximos dos valores observados há vinte e quatro anos. As 
concentrações de mercúrio encontradas no sedimento foram mais elevadas em relação ao 
levantamento em 1981, indicando uma tendência para onde o mercúrio remanescente esta 
sendo transferido, da nascente para sua foz, no sentido do Canal de Santa Cruz.  
 

4.3.2.3. Caracterização da Flora  
 
Os estudos sobre a comunidade fitoplanctônica no Estado de Pernambuco ocorreram por volta 
da década de 60 (Eskinazi & Satô, 1963). Estes estudos foram intensificados na década de 
1970 e um dos ecossistemas mais estudados é o de Itamaracá, litoral norte do estado, 
abrangendo o Canal de Santa Cruz e os rios que nele deságuam, dentre eles, o rio Botafogo. 
Entre os trabalhos realizados nesta área foram registradas algas do tipo diatomáceas 
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(Eskinazi-Leça et al., 1980) e estas foram consideradas as algas mais importantes na região 
(Silva et al., 2009). 
 
Lacerda (2004), em estudo no estuário do rio Botafogo, identificou 87 táxons específicos e 
infra-específicos no fitoplâncton. As diatomáceas foram as mais frequentes, destacando 
Coscinodiscus centralis e Odontella regia, respectivamente, nos períodos chuvoso e seco. A 
densidade fitoplanctônica variou entre 205.000 e 1.200.000 céls.L-¹ no período seco, e entre 
230.000 e 2.510.000 céls.L-¹ no chuvoso, indicando condições eutróficas. A maior abundância 
foi das algas diatomáceas Cyclotella meneghiniana e Cylindrotheca closterium e dos 
fitoflagelados. O ecossistema foi caracterizado como poluído e os efeitos negativos, segundo os 
autores, podem ser minimizados pela influência marinha, permitindo renovação periódica. 
Outras espécies fitoplanctônicas foram registradas no local do estudo, sendo estas 
pertencentes aos grupos Cyanophyta (03 taxa), Pyrrophyta (06), Chrysophyta (77) e 
Chlorophyta (01). 
 

4.3.2.4. Caracterização da Fauna   
 
Os estudos disponíveis na literatura, relacionados à fauna aquática, se concentram na região 
do estuário do rio Botafogo, próximos ou no Canal de Santa Cruz. O sistema estuarino do 
Canal de Santa Cruz está localizado no litoral nordeste oriental brasileiro (7º 34 ' 00 '', 7º 55 ' 
16 "S e 34º 48' 48'' e 34º 52' 24'' W), estado de Pernambuco (KEMPF,1970). A área é 
caracterizada por apresentar um clima pseudo-tropical, quente e úmido, onde chove durante 
todo ano com totais anuais superiores a 1.000 mm, distinguindo-se dois períodos anuais: um 
chuvoso (março a agosto) e um seco (setembro a fevereiro) (NIMER, 1977). 
 
No estuário do rio Botafogo, de acordo com estudo recente de Santos et al. (2009), existe um 
predomínio do meroplâncton, como larvas de Decapoda, além de outras espécies de 
componentes do zooplâncton marinho. Na parte interna do estuário do rio Botafogo foi 
observado pelos mesmos autores uma queda na diversidade, o que foi explicado pelo aumento 
dos sais nutrientes nesta região. Neste mesmo estudo foi observada a ocorrência de espécies 
indicadoras de poluição no estuário do rio Botafogo. Estudos nesta região indicam que, nos 
últimos anos, a densidade dos organismos vem aumentando, enquanto a diversidade vem 
diminuindo gradativamente. Muitos organismos do zooplâncton estão vivendo próximo ao 
limite máximo de tolerância e podem ser excluídos deste ambiente por estresses adicionais 
(Paranaguá et al., 2000 apud Santos et al., 2009). 
 
Com base em estudo onde foram analisados conteúdos estomacais dos peixes consumidores 
primários na região do Canal de Santa Cruz, próximos a Ilha de Itamaracá, foi registrada uma 
diversidade de organismos utilizados como itens alimentares constituídos por vegetais 
(microalgas, macroalgas, detritos de folhas de mangue e fanerógama marinha), 
zooplanctontes (copépodos, anfípodos, isópodos), invertebrados bentônicos (anelídeos, 
moluscos gastrópodes, bivalves e crustáceos) e peixes jovens, representando uma grande 
disponibilidade de alimento (Vasconcelos Filho et al, 2009). Este estudo contribui também com 
informações sobre a riqueza da fauna e flora aquática. 
 
No estuário do rio Botafogo, em estudo realizado por Lucas (2006), foi registrado a presença 
de organismos zooplanctônicos como: Oikopleura dioica, Oikopleura spp., Acartia lilljeborgi, 
Grapsidae/Ocypodidae/Majidae, Pseudodiaptomus acutus, Oithona oswaldocruzi, Oithona spp. 
e náuplios de Copepoda. O estuário apresentou baixo índice de diversidade e equitabilidade em 
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algumas regiões sugerindo sinais de perturbações ambientais sobre a estrutura da comunidade 
zooplanctônica. 
 
Foi registrado no Canal de Santa Cruz uma ictiofauna composta por 160 espécies, distribuídas 
em 2 classes, 60 famílias e 109 gêneros (Vasconcelos Filho, 2001; Vasconcelos Filho et al., 
2004; 2008 apud Vasconcelos Filho et al., 2009), estando os consumidores de primeira ordem 
representados por 9 espécies. Dentre os consumidores primários, estão os peixes que se 
alimentam do fitoplâncton e do zooplâncton, os filtradores e consumidores de detritos 
vegetais, os que se alimentam de microfitobentos e eventualmente de detritos inorgânicos, ou 
seja, grãos-de-areia. Os consumidores primários foram assim classificados: planctófagos - 
Opisthonema oglinum (sardinha-bandeira); herbívoros – Hyporhamphus unifasciatus (agulha-
branca), Hemirhamphus brasiliensis (agulha-preta); detritívoros - Mugil curema (tainha), Mugil 
liza (curimã) e Gobionellus oceanicus (mingula); e, onívoros - Chaetodipterus faber (paru), 
Eugerres brasilianus (carapeba-listrada) e Diapterus auratus (carapeba-prateada). Essas 
espécies podem ser classificadas como marinhas visitantes e marinhas dependentes, sendo 
importantes exportadoras de energia para as áreas costeiras adjacentes. Desta forma, 
Itamaracá representa uma unidade ecológica com forte tendência a funcionar como área de 
alimentação, desova e berçário para várias espécies de peixes que habitam a plataforma 
continental do litoral norte do Estado de Pernambuco (Vasconcelos Filho et al., 2009). 
 
4.3.3. Caracterização do Meio Socioeconômico 
 
O diagnóstico dos municípios da AII foi elaborado de forma integrada, destacando-se as 
especificidades quando pertinentes. Foi dada ênfase para o município de Itapissuma por este 
abrigar administrativamente o empreendimento, objeto desse Relatório Ambiental Simplificado 
(RAS). 
 
Os municípios de Itapissuma, Igarassu e Itamaracá fazem parte desde 1973 da Região 
Metropolitana de Recife (RMR), na porção norte litorânea. Apresentam médio nível de 
integração metropolitana1, juntamente com outros municípios desse recorte espacial: 
Araçoiaba, Ipojuca, Moreno e São Lourenço da Mata. Dentre eles, Igarassu é o mais expressivo 
do ponto de vista econômico e populacional. A área municipal é de 305.565km² e a distância 
da capital é de 32,3km. O município é composto por sua sede municipal e mais dois distritos, 
sendo Nova Cruz e Três Ladeiras. 
 
Os três municípios da AII tiveram a produção de seu espaço marcado historicamente pela 
agricultura canavieira. Introduzida na área no século XVI, a cultura da cana-de-açúcar tornou-
se a forma de uso e ocupação do solo predominante na porção setentrional úmida do estado 
pernambucano, dividindo esse papel com o coco à medida que se avizinha da orla marítima, 
onde o coqueiro era, até bem pouco tempo, o elemento dominante da paisagem.  
 
A ligação entre esses municípios é realizada pela rodovia federal BR-101, que corta o estado 
pernambucano no sentido norte-sul, e pela rodovia estadual PE-035, no sentido oeste-leste. 
 
A BR-101 é a grande espinha dorsal do litoral norte, por ela se tem acesso a todos os 
municípios do Norte, a partir de Paulista, e para o município de Goiana, vizinho ao estado da 
Paraíba. Esta rodovia, de grande importância nacional, com duas faixas a partir de Igarassu, 
encontra-se em trabalhos de duplicação. 

                                                           
1 Conforme consta do estudo da Universidade Federal de Pernambuco, intitulado Como anda a Região 
Metropolitana do Recife (UFPE/FASE, 2006). 
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A travessia entre Itapissuma e a Ilha é feita pela Ponte Getúlio Vargas. 
 
Percebe-se uma boa comunicação entre os três municípios da AII no que se refere à 
mobilidade, facilitada pela proximidade entre eles – que apresenta uma certa continuidade 
espacial – e pelo sistema viário regional. 
 
4.3.3.1. Histórico 
 
A história do atual município de Itapissuma se confunde com a de Igarassu2, território do qual 
se desmembrou, há menos de 30 anos, em 1983. A Ilha de Itamaracá também pertenceu a 
Igarassu até a década de 60. Igarassu, por sua vez, é considerado o primeiro núcleo de 
povoamento do Brasil. 
 
A história de Igarassu remonta aos primeiros tempos de descoberta do Brasil pelos 
portugueses (1500) e à doação da Capitania Hereditária de Itamaracá e a de Pernambuco 
(1534).  
 
Foi cenário ainda da ocupação holandesa (1630-1654) e da Revolução Praieira (1848), um dos 
movimentos liberais do início do Segundo Império.  
 
Expedições Exploratórias 
A região de Itapissuma foi local de edificação da feitoria do explorador português Cristovão 
Jacques (c. 1480-1530). 
 
Houve duas expedições de Cristovão Jacques ao Brasil. A primeira, de 1516 a 1519, que 
resultou na feitoria em Pernambuco [no atual território de Itapissuma] e na viagem de 
reconhecimento do litoral brasileiro até o rio do Prata. E a segunda, em 1526, para combater a 
presença francesa.3  
 
Tanto a feitoria4 quanto a Barra dos Marcos, sítio de contato entre portugueses e índios à 
época da instalação da feitoria, foram registrados como sítios arqueológicos pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1967. 
 
O outro sítio arqueológico do município de Itapissuma é o Sambaqui histórico5, situado no 
continente nas margens do Canal de Santa Cruz. A descrição completa dos sítios arqueológicos 
da AII, incluindo suas coordenadas geográficas, encontra-se na página eletrônica da Equipe do 

                                                           
2 As fontes consultadas trazem indistintamente a grafia Igarassu; Iguarassu e Igaraçu e outras variações. 
Pelo decreto n. 235 de 9 de dezembro de 1938, o município adotou a grafia de Igarassu. Neste texto 
está-se adotando essa grafia mesmo quando se refere a épocas anteriores ao referido decreto. 
3 Segundo o historiador Carlos Malheiros Dias, Cristovão Jacques levou “para Lisboa cerca de trezentos 
prisioneiros, afora os que enforcou nas enxárcias e deu de pasto aos canibais com aterradora crueldade”. 
(MENDES JR. et. al. 1982. p. 69) 
4 Entende-se por feitoria o entreposto fortificado, reservado para o armazenamento de especiarias, 
artigos de luxo e escravos, e fundados pelos portugueses nas costas das terras conquistadas. (BOTELHO; 
REIS. 2002). 
5 Designação dada a antiqüíssimos depósitos, situados ora na costa, ora em lagoas ou rios do litoral, e 
formados de montões de conchas, restos de cozinha e de esqueletos amontoados por tribos selvagens 
que habitaram o litoral americano em época pré-histórica. (NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO. SÉCULO XXI) 
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Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)6, com exceção do 
Sambaqui. 
 
A proximidade entre Igarassu, ponto terminal do continente, e a Ilha de Itamaracá, fez com 
que a história do local se vinculasse também a este importante marco geográfico da costa do 
nordeste brasileiro. Há indícios da presença de europeus na Ilha de Itamaracá antes da data 
oficial de descobrimento do Brasil. 
 

Segundo o 1º Processo Judicial, quando se discutia no Tribunal Bayone, na 
França, os crimes do Navio Lá Pélerino, nove anos antes do Descobrimento do 
Brasil (1491), portugueses “moraram na Ilha de Itamaracá e possuíam casas de 
alvenaria”. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2007) 

 
Capitanias Hereditárias 
A Capitania de Itamaracá foi doada pelo rei de Portugal D. João III a Pero Lopes de Sousa7 e a 
Capitania de Pernambuco a Duarte Coelho, em 1534. Igarassu localiza-se na divisa entre esses 
dois territórios da então Colônia. 
 
Duarte Coelho recebeu a Capitania de Pernambuco por serviços prestados no Oriente. Armou 
uma frota de navios, às suas próprias custas, trazendo sua mulher D. Beatriz de Albuquerque, 
seus filhos, seu cunhado D. Jerônimo de Albuquerque, mais parentes. 
Segundo os historiadores, Duarte Coelho 

[...] desembarcou na foz do rio Igaraçu, onde já havia uma feitoria e uma 
fortaleza, lá morando por muitos anos. A uma légua, rio adentro, mandou 
construir uma vila, que tomou o nome do rio, mas passou a ser chamada 
também de vila “dos Santos Cosmos”. Encarregou Afonso Gonçalves de seus 
cuidados, e foi fundar Olinda, mais ao Sul. (MENDES JR. et. al. 1982. Vol. I. p. 
93) 
 

Mapa do fundo do arquivo da Biblioteca Nacional Digital (1650?) traz as capitanias hereditárias 
de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande. Este mapa é apresentado na Figura 17 que 
se segue. 
 

                                                           
6 O acesso à página eletrônica da Equipe do Laboratório da Universidade Federal de Pernambuco é: 
<HTTP.www.magmarqueologia.pro.br> Acesso em: 04 out. 2010. O Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos do IPHAN não dispõe de dados sobre as coordenadas geográficas dos seus bens, conforme 
correspondência eletrônica do Sr. Francisco Plugiese, arqueológico do Centro Nacional de Arqueologia do 
IPHAN/Minc em 04 set. 2010 recebido por luciacosta@biosconsultoria.com.br 
7 Depois de sua vinda ao Brasil (1530-1532), Pero Lopes de Sousa não retornou mais. Morreu num 
naufrágio nas costas africanas. 
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Figura 17 - Capitaniarum de Phernambuca, Itamaraca, Paraiba, et Rio Grande noua 

delineatio. (1650?). Biblioteca Nacional Digital. 
 

Segundo a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE (1959), não há documentos para se 
afirmar a época em que Igarassu obteve a categoria de freguesia; há, porém, a suposição de 
ter sido em 1550. El-rei, D. João III, no século XVI, lhe conferiu o título de Vila, denominando-
a de “Muito nobre, sempre leal e mais antiga vila de Santa Cruz de S.S. Cosme e Damião”. 
(IBGE. 1959. Vol. 18. p. 132) 
 
O livro “Patrimônio Construído – As 100 mais belas edificações do Brasil”, organizada por 
Alexei Bueno e outros (2002) inclui no ranking identificado no título dois bens de Igarassu: a 
Igreja de São Comes e São Damião (1535) e a Igreja e Convento de Santo Antonio (1654). 
A Igreja de São Cosme e São Damião é assim descrita no livro: 
 

Tradicionalmente conhecida como a igreja mais antiga do Brasil, a Matriz de São 
Cosme e São Damião, de Igarassu, foi mandada construir por Duarte Coelho na 
década de 1530, sobre um outeiro que dominava a vila. [...] Durante a 
ocupação holandesa, foi incendiada pelos invasores, havendo registro de sua 
fachada em gravura de Gaspar Barléu. (BUENO. 2002. p. 18) 

 
A Figura 18 traz imagem da Igreja de São Cosme e Damião da referida fonte. 
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Figura 18- Igreja de São Cosme e Damião em Igarassu. 

Foto: Alexei Bueno. 2002 
 
Sobre a Igreja e Convento de Santo Antonio, o livro diz: 
 

Um dos mais extraordinários conjuntos franciscanos do Nordeste possui a 
implantação típica dos mesmos, grande adro retangular fronteiro à igreja com o 
cruzeiro. [...] No convento, que se desenvolve tradicionalmente em torno do 
claustro, funciona hoje o Museu de Arte Sacra, onde está reunida uma das 
maiores pinacotecas do período colonial brasileiro, com destaque para as quatro 
telas bastante famosas que registram a peste que assolou Pernambuco em 
1685.  (IDEM. Ibidem. p. 88) 
 

As Figuras 19, 20 e 21 trazem imagens da Igreja e Convento Santo Antonio, em Igarassu. 
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Figura 19- Igreja e Convento de Santo Antonio em Igarassu.  

Foto: Alexis Bueno. 2002 
 
 

 
Figura 20 - Detalhe da torre sineira e frontão da Igreja e Convento de Santo Antonio. 

Foto: Alexis Bueno. 2002 
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Figura 21 - Altar e arcazes da sacristia no interior da Igreja e Convento de Santo 

Antonio. 
Foto: Alexis Bueno.2002 

 
Sem consulta aos livros de tombo não há como se assegurar a data de edificação dos bens 
protegidos pelo IPHAN em Igarassu e Itamaracá. A data de tombamento de alguns deles já em 
1938, no ano seguinte ao da instituição do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), antiga denominação do IPHAN, ao tempo da gestão de Mário de Andrade, sugere, 
todavia, a importância desses bens para a memória nacional. 
 
Página eletrônica do IPHAN informa que em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Damião 
teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova iluminação, obras de recuperação do piso e da 
cobertura, com recursos e supervisão do IPHAN. O Museu Regional foi igualmente restaurado, 
contando com apoio financeiro da prefeitura municipal. 

 
O município de Igarassu dispõe ainda de 32 (trinta e dois) sítios arqueológicos registrados no 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (IPHAN. 2010).8 
 
O município conta com a Casa do Patrimônio Histórico, unidade vinculada à Superintendência 
Estadual do IPHAN de Pernambuco. 
 
Ocupação Holandesa 
A riqueza dos canaviais de Pernambuco, assentada sobre a tríade: latifúndio – escravidão – 
monocultura, atraiu não só os portugueses reinóis como também os estrangeiros. Entre 1630 e 
1654, Pernambuco foi ocupado pelos holandeses, organizados na Companhia das Índias 
Ocidentais. À época, os comerciantes flamengos financiavam grande parte da instalação da 
empresa açucareira no Brasil. O açúcar aqui produzido era refinado e distribuído pela Holanda. 
 
Depois de dominarem Pernambuco, os holandeses decidiram-se pela consolidação de seu 
domínio nas capitanias vizinhas. Nesta etapa, a vila de Igarassu teve destaque: 
 
                                                           
8 Página eletrônica do IPHAN informa sobre a Portaria n. 225 de 10 ago. 2007, que dispõe sobre 
autorização para projeto de estudos arqueológicos da área da Usina São José para implantação da 
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, no município de Igarassu. 
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[...] o comandante holandês Waerdenburgh tomou a vila de Igarassu, abrindo 
caminho para a conquista da Paraíba. (MENDES JR. et. al. Vol I. p. 171) (grifos 
nossos). 

 
Em 1632 foram tomados vários postos-chave, entre eles, Itamaracá. 
 
A Figura 22 traz desenho de uma habitação holandesa no Brasil, de 1846. 
 

 
Figura 22 – Habitação Holandesa. 1646 

Fonte:Biblioteca Nacional Digital. 
 

Sob o domínio do Conde Maurício de Nassau9 (1637-1644), instalado no Recife, a região 
progrediu e os engenhos de açúcar se multiplicaram, favorecidos pelos investimentos dos 
novos e ricos conquistadores. 
 
Com a demissão de Nassau, em 1644, pela Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses 
perderam seu prestígio junto aos pernambucanos e foram definitivamente expulsos da 
Capitania. Na retirada levaram consigo as técnicas de produzir açúcar que aplicariam nas 
Antilhas (América Central). Com a concorrência do açúcar antilhano, a economia 
pernambucana começou a declinar. 
 
Marco da ocupação holandesa, o Forte Orange na Ilha de Itamaracá foi tombado pelo SPHAN 
em 1938. O nome foi dado em homenagem a Casa Orange-Nassau que então governava os 
Países Baixos. A data de sua construção seria 1631.10 
 

                                                           
9 O Conde João Maurício de Nassau-Siegen (1604-1679) era membro de uma das mais importantes 
famílias holandesas. Militar, com sofisticada formação intelectual, chegou ao Brasil ostentando os títulos 
de Governador-Geral, Capitão-general e Almirante. 
10 A página eletrônica do IPHAN traz a Portaria n. 129 de 06.12.2001, que autoriza pesquisa arqueológica 
no Forte Orange na Ilha de Itamaracá. 
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A ponte entre Itapissuma e a Ilha de Itamaracá teria sido construída em 1646 pelos 
holandeses (IBGE. 2007) 
 
Nesse contexto de expulsão dos holandeses, aumentou a revolta dos pernambucanos contra a 
dominação colonial portuguesa. Em 1710 irrompe a Guerra dos Mascates, causada, na 
vertente da historiografia tradicional, pela rivalidade entre recifenses e olindenses, 
representando os primeiros, a nova classe comercial insurgente, e os segundos, os antigos 
donos de engenho de açúcar.  
Segundo Gilberto Freire, 
 

tudo nos leva a crer que 1710 tenha sido um movimento distintamente 
aristocrático e um tanto antimonárquico – contra o rei de Portugal, rural e anti-
urbano, o interesse nacional ostensivamente identificado com o da nobreza 
agrária. (FREIRE apud MELLO. 1995. P. 14) 
 

O historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello propõe outra designação para o 
movimento: “A Fronda dos Mazombos”, título do seu livro de 1995, no qual apresenta nova 
versão sobre o conflito. E esclarece que o nome de Guerra dos Mascates foi cunhado por José 
de Alencar em romance homônimo. Antes de José de Alencar, os acontecimentos de 1710-1 
eram conhecidos como “sedições”; “sublevações”. 
 
A Revolução Praieira (1848) 
Esta revolução insere-se na tradição pernambucana de outros movimentos de contestação, 
como a Revolução Pernambucana de 1817 pela Independência do Brasil; a Confederação do 
Equador de 1824, com foco separatista e contra o autoritarismo de D. Pedro I. A Revolução 
Praieira tem esse nome porque o jornal do Partido Liberal Pernambucano, que divulgava os 
ideais do movimento, ficava à Rua da Praia, na cidade de Recife. Os praieiros lutavam contra a 
hegemonia política e econômica das famílias Rego Barros e Cavalcanti, entre outras causas. 
 
A tradição popular guarda a seguinte trova da época: 
 

Quem viver em Pernambuco 
Há de ser desenganado 
Que ou há de ser Cavalcanti 
Ou há de se cavalgado. 

 
Para fins desse estudo histórico, há de se destacar os conflitos da Revolução Praieira nas 
proximidades de Igarassu. 
 
Diz o historiador pernambucano Antonio Paulo Rezende: 
 

O primeiro confronto direto entre as tropas rebeldes e as do governo aconteceu 
em Maricota, perto de Igarassu, sem grandes perdas de ambos os lados. Os 
praieiros procuravam utilizar a tática de guerrilha [...] e exploravam o 
sentimento nacionalista dos pernambucanos, acusando o governo de pretender 
entregar a província aos portugueses. (REZENDE. 1995. p. 23) (Grifo nosso). 
 

Mapa da Revolução Praieira, apresentado por este mesmo historiador, é reproduzido na Figura 
23. 
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Figura 23– A Praieira.  

Fonte: REZENDE.1995. 
 

Divisão Administrativa 
As primeiras referências ao então distrito de Itapissuma e ao de Itamaracá são de 1892, 
quando ambos foram anexados ao município de Igarassu. 
 
Entre 1916 e 1922, o distrito de Itapissuma foi extinto. Elevado à categoria de município com 
a denominação de Itapissuma pela lei estadual nº 8952, de 14 de maio 1982, desmembrado 
do município de Igarassu. O município foi instalado em 31 de janeiro 1983. (IBGE. 2007) 
Também o distrito de Itamaracá pertenceu ao município de Igarassu até a década de 60.  
Elevado à categoria de município com a denominação de Itamaracá, pela lei estadual nº 3338, 
de 31 de dezembro de 1958, desmembrado do município de Igarassu. O município foi 
instalado em 17 de março de 1962. 
 
Pelo decreto nº 062, de 12 de novembro de 1997, o município de Itamaracá passou a 
denominar-se Ilha de Itamaracá. 
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Sistema Prisional 
Uma das primeiras unidades prisionais de Pernambuco foi a Penitenciária Agrícola de 
Itamaracá, que foi inaugurada em 19 de outubro de 1940 abrigando setenciados em regime 
aberto e semi-aberto. Mais tarde foram implantados a Penitenciária Estadual Professor Barreto 
Campelo (de segurança máxima) e o Manicômio Judiciário. Com o crescimento do Turismo em 
Itamaracá, a comunidade pressionou pela transferência desses núcleos prisionais. Em agosto 
de 2010 anunciava-se o fechamento das três unidades prisionais da Ilha de Itamaracá. 
 
Década de 50 
A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros de 1959 traz dados de Igarassu, onde se identifica o 
então distrito de Itapissuma. Curiosamente a Vila de Itapissuma contava com população um 
pouco superior da área urbana da cidade de Igarassu: 2.322 habitantes contra 2.166 
habitantes.  
 
O IBGE também destacava a existência de um sub-posto Estadual de Higiene em Itapissuma. 
Há referência também às celebrações dedicadas a São Gonçalo do Amarante, a 10 de janeiro, 
que tem início 8 dias antes com uma procissão marítima, em Itapissuma. 
 
O Mapa do Município é apresentado na Figura 24.



 

.  
Figura 24 - Mapa do Município de Igarassu  

Fonte: IBGE, 1959
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O IBGE dispõe ainda de fotografias datadas de 1956, do fotógrafo Tibor Jablonsky, da cidade 
de Itapissuma e de Igarassu. Estas são apresentadas nas Figuras 25 e 26. 
 

Figura 25 - Cidade de Itapissuma 
Foto: Tibor Jablonski. 1956 

Figura 26 – Cidade de Igarassu.  
Foto: Tibor Jablonski. 1956 

 
Expansão Urbana pós Década 70 
Documento da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) de Pernambuco analisa os 
principais fatores de expansão/retração do tecido urbano de Itapissuma. 
 

Até 1970, a área urbana do distrito-sede de Igarassu compunha-se do pequeno 
núcleo formado em torno do centro histórico, localizado à margem da PE-035 
(ao sul do ponto em que essa rodovia corta o rio Igarassu) e distava quatro 
quilômetros de Cruz de Rebouças, seu bairro mais importante cortado pela BR-
101. O crescimento urbano pós-setenta não só preencheu os espaços vazios 
entre aqueles núcleos, interligando-os, como projetou a ocupação urbana para o 
norte – ao longo da BR-101 e da PE-035, até a divisa de Igarassu com 
Itapissuma, para oeste e para leste desses eixos viários, agregando, ao tecido 
urbano áreas até então integrantes de granjas e sítios de coco. Paralelamente, 
concentram-se em torno dos citados eixos viários a função comercial e os 
principais equipamentos de prestação de serviços. 
 
Concomitante à ocupação planejada do solo urbano, proliferaram, em Igarassu, 
as ocupações irregulares efetuadas tanto através de invasões em áreas de 
antigos e novos loteamentos (Recanto Igarassu, Cortegada, São Vicente e 
outros) como em áreas alagadas, margens de rios e estuários. Combinam-se, 
assim, no mesmo espaço, crescimento urbano, surgimento de bolsões de 
pobreza e ocupação desordenada do solo, como fatores de degradação, 
sobretudo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos com o agravante de 
encontrar-se esse núcleo urbano inteiramente situado sobre a superfície de 
afloramento da Formação Beberibe (aqüífera) e conter apenas uma comunidade 
com esgotamento sanitário – a Vila Saramandaia, construída pela COHAB, 
provavelmente na década de setenta. 
 
Também sobre a Formação Beberibe, encontra-se localizado o núcleo urbano de 
Itapissuma, interligado a Igarassu e a Itamaracá pela PE-035 e separado do 
primeiro desses aglomerados apenas pelo Distrito Industrial José Ermírio de 
Moraes que se estende do limite sul do município de Itapissuma até a periferia 
da sede municipal. 
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Tendo como origem um pequeno porto, à margem do Canal de Santa Cruz, 
junto ao qual se formou uma aldeia de pescadores, a povoação de Itapissuma 
teve sua evolução vinculada à atividade pesqueira. “Mais tarde, a PE-035, que 
liga Igarassu à Ilha de Itamaracá (...) vem interferir na configuração da trama 
urbana, atravessando o núcleo de Itapissuma.” (FIDEM, 1978, p. 121). A 
construção, em 1940, da Ponte sobre o Canal de Santa Cruz deve ter 
impulsionado a expansão do aglomerado ao longo da PE-035 e da Estrada do 
Pasmado – rodovia secundária que interliga Itapissuma à BR-101, na altura da 
igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem do Pasmado. 
 
Cidade de pequeno porte, Itapissuma caracteriza-se como um núcleo residencial 
com um setor terciário (comércio e serviços) de reduzida expressão, 
concentrado ao longo da PE-035 (ruas João Pessoa, Frei Serafim e Praça 
Agamenon Magalhães) e do cais em cujo entorno (Bairro São Gonçalo) reside o 
segmento social de renda mais alta, predominando, no restante do espaço 
urbano, a população de renda baixa (pescadores e subempregados) e os 
desempregados. 
 
Ocupando terras do Patrimônio (da Igreja) e cercada por Fazendas de coco – 
Fazenda Mulata (ao norte e a oeste) e Fazenda da Cobra (ao sul) – a cidade tem 
formato alongado no sentido leste-oeste (mapa 02) e não dispõe de espaço para 
crescer, embora tenha apresentado crescimento anual moderado (2,8%), no 
período 1970-2000. A partir de 1970, a expansão urbana de Itapissuma tem-se 
dado, sobretudo, através de invasões, sendo essa a origem de vários bairros, a 
exemplo de Cajueiro, Várzea, Nossa Senhora da Conceição, Grêmio, São Pedro e 
Barreiro. O único loteamento existente no perímetro urbano de Itapissuma – o 
Cidade Criança – surgiu na década de oitenta e já tem uma invasão em sua 
periferia sul e sudoeste, junto do manguezal do riacho dos Paus, afluente do rio 
das Pacas. 
 
Impedida de expandir-se em áreas contíguas, a cidade tem parte de seu 
crescimento direcionado para o Bairro Mangabeira, localizado na porção centro-
sul do município, a cerca de três quilômetros do núcleo urbano, ao lado do 
distrito industrial. Situado na zona rural do município, em área loteada para 
granjas e chácaras, o bairro em apreço não tem calçamento e dispõe de poucos 
equipamentos e serviços para atender à população constituída, na maior parte, 
de desempregados, pescadores e trabalhadores rurais. (CPRH. 2010) 

 
Patrimônio Histórico Tombado 
O município de Itapissuma não conta com nenhum bem tombado pelo IPHAN. A relação dos 
bens materiais tombados pelo IPHAN em Igarassu e na Ilha de Itamaracá é apresentada na 
Tabela 15 a seguir. 
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Tabela 15 - Bens Tombados pelo IPHAN em Igarassu e na Ilha de Itamaracá - PE 

Bem 
Registro no 
Livro Belas 

Artes 

Registro no 
Livro Histórico 

 

Registro Livro 
Arqueológico, 
Etnográfico e 
Paisagístico 

Nº 
processo Município 

Igreja N. Sra. do 
Livramento 

Nº 399 de 
25.05.1951. 

Nº 286 de 
25. 05.1951 

NA 0359-T-45 Igarassu 

Capela de São 
Sebastião 

Nº 398 de 
25.05.1951 

Nº 385 de 
25.05.1951 

NA 0359-T-45 Igarassu 

Convento e Igreja 
de Santo Antonio 

Nº 068 de 
17.05.1938 

NA NA 0131-T-38 Igarassu 

Conjunto 
Arquitetônico e 

Paisagístico 
NA NA 

Nº 51 de 
10.10.1972 

0359-T-45 Igarassu 

Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus 
(Recolhimento do 

Sagrado Coração de 
Jesus: capela 

Nº 400 de 
25.05.1951 

Nº 287 de 
25.05.1951 NA 0359-T-45 Igarassu 

Igreja Matriz de 
São Cosme e 

Damião 

Nº 397 de 
25.05.1951 

Nº 284 de 
25.05.1951 

NA 0359-T-45 Igarassu 

Forte Orange 
(Fortaleza de 
Itamaracá; 

Fortaleza de Santa 
Cruz 

Nº 041 de 
24.05.1938 

Nº 086 de 
24.05.1938 NA 0101-T-38 

Ilha de 
Itamaracá 

Fonte: Arquivo Noronha Santos. IPHAN. 2010. 
 
Os Sítios Arqueológicos de Itapissuma registrados pelo IPHAN estão apresentados na Tabela 
16 a seguir: 
 

Tabela 16 – Sítios Arqueológicos do Município de Itapissuma 
Sítio Arqueológico Município Localização Geográfica 

Feitoria de Cristovão 
Jaques 

Itapissuma 7° 48’ 31,7” S  34° 53’ 20,8”O 

Reduto dos Marcos Itapissuma 7° 48’ 44,2” S  34° 53’ 20,8”O 
Sambaqui* Itapissuma NA 

Nota: *As informações a respeito do sitio arqueológico Sambaqui não foram encontradas na página 
eletrônica da Equipe do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nem 
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
Fonte: Equipe do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. 2010. 
Elaboração: Bios Consultoria, 2010. 
 
APA SANTA CRUZ 
Decreto estadual n. 32.488, de 17 de outubro de 2008, instituiu a Área de Proteção Ambiental 
(APA) Santa Cruz, na região situada nos Municípios de Itamaracá, Itapissuma e Goiana, 
totalizando uma área de 38.692,32ha (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e dois hectares e 
trinta e dois ares). 
 
Como objetivos para instituição da APA Santa Cruz, o decreto apresenta, entre outros, a 
preservação do acervo histórico da região:  
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I - promover o desenvolvimento sustentável respeitando a capacidade de 
suporte ambiental dos ecossistemas potencializando as vocações naturais, 
culturais, artísticas, históricas e ecoturísticas do território; 
II - proteger o complexo estuarino do Canal de Santa Cruz e dos rios Itapessoca 
e Jaguaribe, considerados de relevante importância ambiental e de grande 
potencial piscícola, de forma a conservar a sua qualidade, diversidade biológica 
e seus recursos pesqueiros; 
III - proteger as espécies raras, endêmicas, vulneráveis e ameaçadas de 
extinção existentes nos 06 (seis) Refúgios de Vida Silvestre e nas 03 (três) 
Áreas Estuarinas;  
IV - proteger o Aqüífero Beberibe, assegurando as condições de permeabilidade 
e manutenção de suas áreas de recarga;  
V - preservar a cultura local, os hábitos das comunidades tradicionais no que 
tange às atividades econômicas e os valores locais;  
VI - proteger o significativo acervo histórico, artístico e cultural, remanescente 
do período colonial português e da presença holandesa em Pernambuco;  
VII - promover a melhoria da qualidade de vida da população da região. 
(PERNAMBUCO. Decreto n. 32.488 de 17.10.2008) (Grifos nossos) 

 
BR-101 
A rodovia BR-101, também denominada translitorânea, é uma rodovia federal longitudinal do 
Brasil. Seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros (RN), e o final em Arroio Chuí 
(RS). Atravessa 12 estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Em toda sua extensão é denominada oficialmente Rodovia Governador Mário Covas. 
 

Encontra-se em fase final de duplicação o trecho da divisa com a Paraíba até 
Palmares. O trecho referente ao contorno de Recife, embora duplicado, necessita 
de reparos e melhorias, a licitação realizada para sua recuperação não obteve 
propostas [2]. O trecho de aproximadamente 25 km , entre o acesso a Catende, 
no município de Palmares, e a divisa com Alagoas, foi licitado em dezembro de 
2009 e as obras estão em fase inicial. (WIkIPÉDIA. 2010.) 

 
PLANO DIRETOR 
O Plano Diretor de Itapissuma (2009) traz em seu artigo 103 a delimitação de duas Zonas de 
Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município. Elas são detalhadas nos artigos 125 e 
126 do Plano: 

Art. 125 - A Zona de Proteção Histórico-Cultural – ZHC compreende a área do 
patrimônio histórico-cultural de Itapissuma e tem como objetivo, proteger e 
valorizar essas áreas. 
 
Art. 126 - A Zona de Proteção Histórico-Cultural – ZHC corresponde o conjunto 
histórico da Igreja de São Gonçalo e entorno e as Ruínas Históricas da Fazenda 
Mulata.11 
 
 

                                                           
11  A Fazenda Mulata foi foco de conflitos pela posse da terra, conforme relatado nos Anais da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco em agosto de 1977. 
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Figura 27 – Igreja de São Gonçalo do Amarante. Itapissuma.  

Foto: Google. 2010. 
 
Manifestações Culturais 
Segundo o Diagnóstico do Plano Diretor do Município de Itapissuma, 

Igarassu e a Ilha de Itamaracá, à qual está ligado pela ponte Getúlio Vargas, 
fazem parte do maior pólo náutico do Norte /Nordeste brasileiro e integra a 
Reserva da Biosfera de Mata Atlântica, considerada pela UNESCO "Patrimônio da 
Humanidade".12 Suas imagens mais marcantes são exatamente as dos atrativos 
localizados às margens do canal: o casario antigo, a Igreja de São Gonçalo do 
Amarante, o espelho d'água refletindo o belíssimo e extenso manguezal com a 
visão da Ilha de Itamaracá, o cais, os ancoradouros e o mercado público. Este 
último constitui-se em um dos maiores e mais importantes mercados de 
crustáceos da região, além de ponto de lazer gastronômico, com diversos 
barzinhos a oferecer o melhor em frutos do mar, como a "caldeirada" ou a 
moqueca seca do peixe manjuba. 
 
Outros marcos referenciais importantes são o estaleiro do Cabocim (onde é 
possível o aluguel de barcos à vela para passeios no canal de Santa Cruz), o 
Projeto de Produção e Beneficiamento do Pescado e o Sítio Ecológico Frei 
Alfredo, com o Projeto de Reprodução de Mudas, o laboratório de Fitoterapia e a 
casa do mel.  
 
Outros atrativos oferecidos por Itapissuma são o artesanato, trabalhado em 
materiais próprios da área (coco, conchas e sementes); o folclore, onde 
dominam o coco e a ciranda; e a festa de São Gonçalo do Amarante (janeiro), 
que tem como pontos altos a "Levada" (procissão motorizada) e a "Buscada" 
(procissão marítimo-fluvial). 
 
A cidade de Itapissuma é conhecida como “A Cidade dos Crustáceos e das 
Serestas”. Os elementos do folclore e da Cultura do município acima citados são 
bastante enraizados desde os primórdios de sua existência. 

                                                           
12 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a primeira criada no Brasil em 1991 e ampliada várias vezes, 
atualmente abrange uma área com cerca de 35 milhões de hectares, formando um grande corredor 
ecológico em 15 estados brasileiros. É a maior e uma das mais importantes unidades da Rede Mundial da 
UNESCO, que hoje inclui 440 Reservas da Biosfera em 97 países. (RESERVA DA BIOSFERA DA MATA 
ATLÂNTICA. 2010.) 
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A pesquisadora Regina Machado reproduz uma reportagem do Diário de Pernambuco, de 13 de 
janeiro de 1975, sobre o culto a São Gonçalo do Amarante, na então Vila de Itapissuma. 

Esta cerimônia teve origem a partir do surgimento da imagem de São Gonçalo do Amarante, 
nas proximidades da praia. 
 
Foi recolhida diversas vezes pelos pescadores da vila, e levada para uma capela mais próxima 
do lugar. Segundo a tradição do povo daquela região, duas a três vezes a imagem fora 
encontrada de volta ao local diante do mar. 
 
A partir daí, os devotos reuniram-se e ergueram naquela localidade uma igreja sob sua 
invocação. 
 
Segundo a pesquisadora Regina Machado, a Buscada de São Gonçalo ou a Festa da Felicidade 
é uma das mais belas e brilhantes festas religiosas e folclóricas do município de Igarassu. 
Acontece em duas etapas: a Levada e a Buscada, e dura uma semana. 
 
A Levada consiste na condução da imagem do Santo Padroeiro, da vila de Itapissuma, para a 
Igreja de Nossa Senhora das Dores até a vila de Nova Cruz em Igarassu, seguida por uma 
grande procissão por terra, com fogos de artifícios, flores, hinos sacros e muita animação. 
 

Durante toda a semana em que a imagem permanece no local, acontecem 
batismos, casamentos, crismas e novenas. 
  
No domingo seguinte, tem início a Buscada da imagem de São Gonçalo, que é 
realizada por um grande cortejo marítimo, acompanhado por milhares de 
pessoas, entre pescadores, devotos, romeiros, populares da própria comunidade e 
turistas vindos de toda parte do Norte e Nordeste do Brasil. Muitas 
embarcações, jangadas, barcos pesqueiros e lanchas, todos enfeitados com flores, 
bandeirolas coloridas, bandas musicais exaltando músicas sacras e charangas, 
acompanham todo o trajeto da buscada. Enquanto que à beira mar, outra 
multidão acompanha o  desfile colorido cantando, em coro, o hino a São Gonçalo. 
(MACHADO. 2010) 
 

 
4.3.3.2. Dados socioenômicos  
 
a) População 
Para os dados populacionais da AII, a base de consulta foi o Censo Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2000. Ressalta-se que, como 
está em andamento o atual censo (2010), tais informações terão em breve alguma alteração. 
 
Dentre os três municípios da AII, Igarassu é o mais populoso, com 82.277 habitantes, e o que 
apresenta a maior taxa de urbanização (92,1%). Por outro lado, foi o que apresentou a menor 
taxa de crescimento demográfico em relação ao Censo de 1991 do IBGE, (0,3%). 
 
Itapissuma e Ilha de Itamaracá apresentam taxas de urbanização semelhantes, em torno de 
81%. 
 
Há grande variação da taxa de crescimento demográfico para as zonas urbana e rural dos 
municípios da AII, entre os anos analisados. Enquanto Itapissuma apresenta uma taxa de 
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5,7% (rural) e 1,6% (urbana), a Ilha de Itamaracá apresenta uma taxa negativa de -0,4% na 
área rural e 4,7% (urbana). Em Itapissuma, portanto, a população rural cresceu mais do que a 
urbana no período 1991-2000, num movimento inverso ao da tendência da população 
brasileira como um todo. 
 
A Tabela 17 traz a distribuição populacional dos municípios da AII, segundo a localização do 
domicílio, a taxa de urbanização e de crescimento geométrico, entre os censos de 1991 e 
2000. 
 
Tabela 17 - População Residente, Situação do Domicílio, Taxa de Urbanização e Taxa 

Geométrica de Crescimento por municípios (1991/2000) 
População Residente e Situação de Domicílio 

Situação do Domicílio Total 
Urbana Rural 

Taxa 
urbanização 

Taxa crescimento 
geométrico 
 1991-2000 

 

Município 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 Total Urbana Rural 
Itapissuma 16.408 20.116 14.101 16.330 2.307 3.786 85,9 81,2 2,3 1,6 5,7 
Igarassu 79.837 82.277 59.817 75.739 20.020 6.538 74,9 92,1 0,3 2,7 -11,7 
Ilha de 
Itamaracá 

11.606 15.858 8.580 12.930 3.026 2.928 73,9 81,5 3,5 4,7 -0,4 

Fonte: IBGE. Censo demográfico 1991 e 2000. METRODATA, 2004. In: Como anda a Região Metropolitana do Recife 
(UFPE/FASE,2006). 
 
Com o objetivo de uma atualização após o censo 2000, a Tabela 18 traz estimativas não-
censitárias da quantidade de população em 2007 e 2009 para os três municípios. Observa-se 
que toda a AII apresentou uma tendência de crescimento populacional. 

 

Tabela 18 - Contagem Populacional (2007) e Estimativa Populacional (2009) - IBGE 
Municípios 

Pós-Censo 2000 Itapissuma Igarassu Ilha de Itamaracá 

Contagem 2007 22.852 93.748 17.573 

Estimativa 2009 24.406 100.191 18.658 

Fonte: IBGE. Contagem da População abril/2007 e IBGE Cidades. Estimativa População 2009. 

 
As Tabelas 19, 20 e 21 apresentam a distribuição populacional municipal por faixa etária. 
Conforme distribuição por faixa etária, em todos os municípios, o maior contingente 
populacional está no intervalo de 30-59 anos.  
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Tabela 19 - Distribuição populacional por faixa etária (2006) – Igarassu 

Distribuição populacional de Igarassu por faixa etária 

 Idade Masculino Feminino Total 

Menor que 1 ano 998 959 1.957 

1 a 4 anos 3.788 3.627 7.415 

5 a 14 anos 9.805 9.613 19.418 

15 a 19 anos 5.062 5.017 10.079 

20 a 29 anos 8.722 9.339 18.061 

30 a 59 anos 13.815 15.306 29.121 

60 em diante 3.017 3.387 6.404 

Total 45.207 47.248 92.455 
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 

 
Tabela 20 - Distribuição populacional por faixa etária (2006) – Ilha de Itamaracá 

Distribuição populacional da Ilha de Itamaracá por faixa etária 

Idade Masculino Feminino Total 

Menor que 1 ano 165 170 335 

1 a 4 anos 759 713 1.472 

5 a 14 anos 1.830 1.810 3.640 

15 a 19 anos 902 924 1.826 

20 a 29 anos 2.469 1.635 4.104 

30 a 59 anos 3.611 2.792 6.403 

60 em diante 587 633 1.220 

Total 10.323 8.677 19.000 
            Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 

 
Tabela 21 - Distribuição populacional por faixa etária (2006) – Itapissuma 

Distribuição populacional de Itapissuma por faixa etária 

Idade Masculino Feminino Total 

Menor que 1 ano 263 262 525 

1 a 4 anos 1.033 1.070 2.103 

5 a 14 anos 2.621 2.489 5.110 

15 a 19 anos 1.328 1.293 2.621 

20 a 29 anos 2.138 2.177 4.315 

30 a 59 anos 3.096 3.488 6.584 

60 em diante 704 894 1.598 

Total 11.183 11.673 22.856 
              Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 
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b) Atividades econômicas 
 
Itapissuma 
 
Segundo estudos diagnósticos do Plano Diretor Municipal (PDM. 2008), a economia do 
Município de Itapissuma está baseada na agricultura, comércio, pesca, transporte, indústria e 
pecuária, sendo a pesca a atividade mais expressiva e a pecuária, a menos expressiva. 
 
Quanto à agricultura, essa é basicamente de subsistência onde os produtos oriundos desse 
setor são vendidos nas feiras livres e comércios locais. A exceção é a cana-de-açúcar que é 
praticada no município pela Usina São José, do ramo sucroalcooleiro. Dentre os principais 
produtos agrícolas produzidos destacam-se coco, feijão, mandioca, banana e milho. Quanto à 
pecuária, a bovinocultura, a avicultura e a suinocultura são presentes, porém pouco 
desenvolvidas.  
 
O comércio local compõe-se basicamente da venda de bens de consumo e serviços. 
Conforme estudos do Plano Diretor Municipal (PDM), o comércio de Itapissuma apresenta um 
crescimento ascendente em função da população flutuante existente (turistas). Atende 
principalmente ao fluxo de turistas que visitam a Ilha de Itamaracá nos fins-de-semana. O 
comércio compõe-se basicamente de: 03 (três) mercados de porte médio; diversas casas 
comerciais de gêneros alimentícios; 06 (seis) movelarias; 01 (um) posto de gasolina; 01 (um) 
motel; 05 (cinco) armazéns de material de construção; diversos frigoríficos; 02 (duas) lojas de 
discos; 02 (duas) vídeo-locadoras; 01 (um) mercado público; 02 (dois) restaurantes de médio 
porte; diversas casas comerciais de pescado; várias lojas de confecções; diversas 
panificadoras; 03 (três) farmácias; 01 (um) teatro; 02 (duas) serralherias; inúmeros bares na 
Orla Marítima; e 01 (uma) Agência Bancária – Instituição Financeira Bradesco S/A. Dispõe 
também de pequenas empresas empreiteiras 05 (cinco) que atendem ao setor de construção 
civil local. 
 
As principais indústrias são a Alcoa S.A., do setor de alumínio; a Nordeste S.A., indústria 
química direcionada para o comércio e prestação de serviços cujos produtos principais são os 
derivados do cloro; e a Pincol S.A., indústria de pré-moldados voltada para o setor elétrico 
(postes, cruzetas, etc). 
 
Como na porção litorânea do estado pernambucano, a pesca desempenha importante papel 
nas comunidades locais. De acordo com o local em que desenvolvem a atividade pesqueira, as 
comunidades do Litoral Norte podem ser divididas em três subgrupos: a) comunidades que 
pescam no Canal de Santa Cruz e estuários adjacentes; b) comunidades que pescam nos 
estuários dos rios Goiana, Megaó e Itapessoca; e c) comunidades que pescam no estuário do 
rio Timbó.13  
 
No subgrupo “a” (comunidades que pescam no Canal de Santa Cruz e estuários adjacentes), 
incluem-se as comunidades localizadas nas áreas urbanas e no entorno rural de Itapissuma e 
Igarassu, na povoação de Atapuz e adjacências e em Vila Velha (Itamaracá).  
 
Em Itapissuma, 70% da população dependem direta ou indiretamente da pesca. Dentre as 
espécies mais capturadas são manjuba, ostra, camarão e tainha. A colônia de pescadores do 
município é a Colônia Z-10 e o sistema de pesca predominante é o artesanal. 

                                                           
13 Extraído de Atividade Agropecuária do Litoral Norte. Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte. 
Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) de Pernambuco. 
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Conforme Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Litoral Norte de Pernambuco (GERCO-
CPRH/PE.2000), a cana-de-açúcar recobre expressiva parcela do Litoral Norte e representa o 
padrão de uso do solo predominante em Itapissuma. Os usos “mineração”, “uso urbano 
consolidado” e “plantação de coco-da-baía” (Fazendas Mulata e da Cobra) são representados 
por pequenas manchas que também caracterizam o uso do solo do município. 
 
Igarassu 
 
O município vem conhecendo um rápido crescimento nas últimas décadas, impulsionado pela 
expansão urbana provocada pelo Pólo Industrial do município de Paulista, também do Litoral 
Norte e da Região Metropolitana de Recife. Fato que tem aumentado as taxas de mobilidade 
residencial intra-metropolitana.  
 
Embora conserve uma zona rural produtiva, vinculada a cana-de-açúcar, Igarassu apresenta 
uma relativa diversificação das ocupações de seus habitantes. Os setores que mais empregam 
são o da indústria de transformação e o de comércio, absorvendo, respectivamente, os 
percentuais de 21,7% e 19,3% da População Economicamente Ativa (PEA). 
 
A economia formal do município se compõe basicamente da indústria de transformação, 
gerando 5.902 empregos em 61 estabelecimentos; do setor de construção civil, com 113 
empregos em 19 estabelecimentos; do setor de comércio que gera 803 empregos em 179 
estabelecimentos; do setor de serviços que gera 759 empregos em 88 estabelecimentos; do 
setor de serviços industriais de utilidade pública, gerando 152 empregos em 03 
estabelecimentos; e a administração pública, com 1.499 empregos em 04 estabelecimentos. 
(COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 2005) 
 
Em Igarassu existe uma unidade da Nitro Química Brasileira, empresa do Grupo Votorantim 
Química (VQ). 
 
Segundo a página eletrônica da empresa: 
 

A VQ tem unidades em São Miguel Paulista (SP), Igarassu (PE) e minas na 
região de Criciúma (SC). Atua na produção de nitrocelulose, ácido sulfúrico, 
ácido fluorídrico, fluoreto de alumínio e fluorita. 
 
Os produtos da Votorantim Química são destinados aos mercados de tintas e 
vernizes, cosméticos, têxteis, defensivos agrícolas, cerâmicas e porcelanas, 
metais, papel e celulose, entre outros.  
 
Atualmente, a Nitro Química é terceira maior empresa produtora de nitrocelulose 
no mundo. Além de atender ao mercado brasileiro, a companhia exporta para 55 
países da América, Europa e Ásia. (VOTORANTIM QUÍMICA. 2010) 

 
Também do Grupo Votorantim era a Usina São José, unidade de produção de cana-de-açúcar, 
território do qual foi desmembrada a gleba para o empreendimento, objeto deste documento. 
 
A Usina São José de Igarassu foi adquirida em 1995 pelo Grupo Petribu. Este grupo 
comemorou, em 2009, 280 anos de funcionamento do primeiro engenho de açúcar na região 
Agreste de Pernambuco, o Engenho Petribu, nome indígena que anos mais tarde foi 
incorporado ao sobrenome da família proprietária. (PETRIBU. 2010). 
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O Centro Josué de Castro destaca como Programa de Capacitação Solidária desenvolvida pela 
instituição o Projeto de Aquicultura como Prática Econômica Sustentável, de duração de 480 
horas, em Igarassu em 2000. (CENTRO JOSUÉ DE CASTRO. 2010.)  
  
Ilha de Itamaracá 
 
O Município tem uma população flutuante significativa, pois a quantidade de segundas 
residências destinadas ao veraneio é significativa.  
 
A maior parte da população da Ilha de Itamaracá exerce ocupações nas áreas de prestação de 
serviços, administração pública e comércio de mercadorias. A PEA mede, respectivamente, 
porcentagens de 31,58%, 13,95% e 9,14%. Enquanto a área industrial, serviços auxiliares da 
atividade econômica e a área de comunicação e transportes são as que abrigam as menores 
porcentagens da população. 
 
Os setores de atividades econômicas formais são: indústria de transformação, gerando 49 
empregos em 8 estabelecimentos; comércio, com 81 em 26; serviços, com 184 em 45; 
administração pública com 349 em 2 estabelecimentos; construção civil com 81 em 8; 
agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, com 5 em 4. (CPRM. 2005) 
 
Atualmente em Itamaracá especula-se a relocação do presídio. Se tal perspectiva se 
concretizar, haverá uma grande valorização imobiliária da ilha. Também considera-se que a 
implantação do Pólo farmacoquímico no município de Goiana, integrante da Região 
Metropolitana de Recife, intensificará a mobilidade residencial para o município. (MINISTÉRIO 
DAS CIDADES. 2010) 
 
O Centro Josué de Castro, experiência da Associação dos Criadores de Camarão da Ilha de 
Itamaracá, se caracteriza como a primeira experiência de associativismo do pequeno produtor 
de camarão no Estado de Pernambuco. (CENTRO JOSUÉ DE CASTRO. 2010) 
 
c) Diretrizes dos Planos Diretores – Tratamento e Destino de Resíduos Sólidos 
 
Os três municípios da área de influência indireta contam com Plano Diretor (PD) e suas 
diretrizes para tratamento e destino dos resíduos sólidos estão apresentadas a seguir. 
 
Ilha de Itamaracá (Lei Complementar 1050/2007) 
 
Cada um dos aspectos integrantes da política de meio ambiente (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana) são detalhados no corpo do PD. 
 
Em relação à titularidade do serviço, esta é municipal, não há qualquer referência privatista. 
Os art 31. 35 e 40 do PD determinam a necessidade de uma lei específica para disciplinar o 
contrato de concessão dos serviços. 
 
Art. 31 – O Executivo Municipal deverá propor, no prazo de um ano, Lei Municipal específica 
para disciplinar o Contrato de Concessão, que terá como objeto a delegação da prestação dos 
serviços de gestão comercial, operação e manutenção do abastecimento de água em todo o 
território do Município de Itamaracá. A nova Lei deverá estar em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas no marco regulatório do setor de saneamento. 
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Art. 35 – O Executivo Municipal deverá propor, no prazo de um ano, Lei Municipal específica 
para disciplinar o Contrato de Concessão, que terá como objeto a delegação da prestação dos 
serviços de gestão comercial, operação e manutenção do esgotamento sanitário em todo o 
território do Município de Itamaracá. A nova Lei deverá estar em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas no marco regulatório do setor de saneamento. 
 
Art. 40 – O Executivo Municipal instituirá, no prazo de um ano, uma legislação municipal para 
a regulação do serviço de coleta e destinação final de resíduos sólidos. 
 
Igarassu (Lei Complementar 2629/2006) 
 
CAPÍTULO III. DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 
SEÇÃO I.DO SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 
 
Art. 36 São diretrizes da política de saneamento e infra-estrutura:  
I - diagnosticar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, resíduos 
sólidos; o manejo das águas pluviais e controle de vetores, por meio da utilização de 
indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais; 
III - implementar sistema abrangente e eficiente de coleta, tratamento e disposição dos 
esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e de drenagem urbana, de forma a evitar danos à 
saúde pública, ao meio ambiente e à paisagem urbana e rural, num prazo de 20 anos; 
VII - garantir sistema eficaz de limpeza urbana, de coleta e de tratamento dos resíduos sólidos 
produzidos no Município, de forma a evitar danos à saúde pública, ao meio ambiente e à 
paisagem urbana;  
VIII - fomentar programas de coleta seletiva de resíduos sólidos;  
IX - implantar sistema especial de coleta de resíduos sólidos nas áreas inacessíveis aos meios 
convencionais; 
X - controlar a geração de resíduos nocivos industriais, através de fiscalização intensiva, pela 
Secretaria de Meio Ambiente; 
XI - implementar o tratamento e a disposição final ambientalmente adequados dos resíduos 
remanescentes com a instalação de aterros sanitários controlados; 
XII - integrar, articular e cooperar com os municípios da Região Metropolitana do Recife para o 
tratamento e a destinação dos resíduos sólidos; 
 
Obs.: Destaca-se que o município de Igarassu possui aterro sanitário, de administração 
particular – o Centro de Tratamento de Resíduos Ltda (CTR), localizado na Rodovia BR 101 
Norte, Km 28,5 em Igarassu. 
 
Itapissuma (Lei Complementar 722/2008) 
 
CAPÍTULO II. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: AMBIENTE NATURAL E SANEAMENTO  
 
SEÇÃO II. DO SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA 
Art. 57 - São diretrizes gerais do saneamento ambiental e infraestrutura: 
I - promoção de programas de coleta seletiva de resíduos sólidos; 
II- integração de políticas, programas e projetos de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, drenagem pluvial, coleta e disposição final de resíduos sólidos com 
municípios circunvizinhos; 
VI - integração, articulação e cooperação com os municípios da região para o tratamento e a 
destinação final dos resíduos sólidos. 
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Art. 58 – São ações estratégicas prioritárias da política de saneamento ambiental e 
infraestrutura: 
III - controlar e monitorar a geração de resíduos industriais nocivos à saúde da população, 
através de fiscalização intensiva, pela vigilância sanitária. 
VI - reativar campanha de coleta seletiva no município, com a construção da composteira 
municipal; 
VII - dotar os catadores de resíduos sólidos de equipamentos adequados de trabalho; 
VIII - aperfeiçoar sistema de coleta de lixo; 
X - divulgar a programação de horários de coleta e sensibilizar a população para o problema do 
lixo jogado nas ruas e canais após a passagem do veículo; 
XI - instituir uma rotina de manutenção, limpeza e conservação dos canais, de forma integrada 
ao da limpeza urbana; 
XII - trabalhar junto com os municípios vizinhos na busca de alternativas de coletas de 
resíduos sólidos e aterro sanitário. 
XIV - desenvolver alternativas de coleta de resíduos sólidos que possibilitem um maior 
atendimento à população e dentro das normas da ABNT, a NBR 12.980 de 1993. 
 
d) Ocupações e Salários 
 
Esse item aborda a distribuição da população nas atividades econômicas, as ocupações com 
maiores estoques de mão-de-obra e a remuneração média dos empregos formais, referente ao 
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), ano de 2009. 
 
Itapissuma 
 
A Tabela 22 traz dados de emprego no Município de Itapissuma em dezembro de 2009. 
 
Tabela 22- Número de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 – Itapissuma 

Indicadores Masculino Feminino Total 
Total das Atividades 2.141 934 3.075 

Extrativa Mineral 0 0 0 
Indústria de Transformação 1.368 201 1.569 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 0 0 
Construção Civil 10 0 10 
Comércio 113 79 192 
Serviços 60 30 90 
Administração Pública 496 615 1.111 
Agropecuária 94 9 103 
Idade de 16 a 24 anos 218 83 301 
Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 

CBO 784205 
 Alimentador de 

linha de produção 
319 77 396 

CBO 411005 
Auxiliar de 

escritório, em geral 
91 108 199 

CBO 411010 
Assistente 

administrativo 
85 109 194 

CBO 821305 
 Operador de 

laminador 
178 6 184 

CBO 721215 

Operador de 
máquinas 

ferramenta 
convencionais 

101 1 102 

  Fonte: RAIS/2009 – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
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Em Itapissuma, das atividades com empregos formais, destacam-se a Indústria de 
Transformação e Administração Pública que apresentaram os maiores números de população 
empregada – 51% e 36%, respectivamente, do total de 3.075 pessoas empregadas. As 
menores porcentagens estão nas atividades Extrativa Mineral, Serviços Industriais de Utilidade 
Pública e Construção Civil – 0%, 0% e 0,32%. As maiores remunerações estão na Indústria de 
Transformação, Comércio e Serviços. 
 
As ocupações com maiores estoques de mão-de-obra são Alimentador de Linha de Produção, 
(80,5% masculino) e Auxiliar de Escritório/Assistente Administrativo (56% feminino). Já as 
maiores remunerações médias para esse caso estão nas atividades de Operador de Laminador 
e Operador de Máquinas e Ferramentas Convencionais. 

 
Tabela 23 - Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 

 Itapissuma  
Indicadores Masculino Feminino Total 

Total das Atividades 1.413,31 1.040,36 1.299,96 
Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 
Indústria de Transformação 1.738,68 1.628,18 1.724,52 
Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 

0,00 0,00 0,00 

Construção Civil 585,85 0,00 585,85 
Comércio 1.176,38 684,55 974,47 
Serviços 1.160,85 964,59 1.094,70 
Administração Pública 763,05 902,51 839,91 
Agropecuária 716,25 854,15 728,66 
Idade de 16 a 24 anos 697,66 696,23 697,27 
Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 

CBO 784205 
 Alimentador 
de linha de 
produção 

694,43 626,28 681,27 

CBO 411005 
Auxiliar de 

escritório, em 
geral 

670,80 609,71 637,14 

CBO 411010 
Assistente 

administrativo 
1.049,95 730,65 874,05 

CBO 821305 
Operador de 
laminador 

2.318,24 998,57 2.272,73 

CBO 721215 

Operador de 
máquinas 

ferramentas 
convencionais 

1.861,79 1.080,66 1.853,74 

Fonte: RAIS/2009 – TEM 
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Igarassu 
 

Tabela 24 - Número de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 – Igarassu 
Indicadores Masculino Feminino Total 

Total das Atividades 12.634 4.097 16.731 
Extrativa Mineral 0 0 0 
Indústria de Transformação 9.296 742 10.038 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 139 25 164 
Construção Civil 294 10 304 
Comércio 1.062 547 1.609 
Serviços 1.003 512 1.515 
Administração Pública 720 2.254 2.974 
Agropecuária 120 7 127 
Idade de 16 a 24 anos 2.230 422 2.652 
Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 

CBO 622110 
  Trabalhador da 

cultura de cana de 
açúcar 

3.709 2 3.711 

CBO 411005 
Auxiliar de 

escritório, em geral 
446 894 1.340 

CBO 784205 
  Alimentador de 
linha de produção 

973 124 1.097 

CBO 231210 

Professor de nível 
superior do ensino   

fundamental 
(primeira a quarta 

série) 

13 501 514 

CBO 717020 Servente de obras 340 11 351 
Fonte: RAIS/2009 – MTE 

 
Em Igarassu, das atividades com empregos formais, destacam-se a Indústria de 
Transformação, Administração Pública Comércio e Serviços que apresentaram os maiores 
números de população empregada – 60%, 18%, 9,7% e 9% respectivamente, do total de 
16.731 pessoas empregadas. As menores porcentagens estão nas atividades Extrativa Mineral, 
Agropecuária e Serviços Industriais de Utilidade Pública: 0%, 0,76% e 0,98%. As maiores 
remunerações estão nos Serviços Industriais de Utilidade Pública, Serviços e Indústria de 
Transformação. 
 
As ocupações com maiores estoques de mão-de-obra são Trabalhador da cultura de cana-de- 
açúcar, Auxiliar de Escritório e Alimentador de Linha de Produção. Já a maior remuneração 
média para esse caso está na atividade de Alimentador de Linha de Produção. 
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Tabela 25 - Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 
Igarassu 

Indicadores Masculino Feminino Total 
Total das Atividades 1.085,53 937,46 1.049,14 

Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 
Indústria de Transformação 1.097,49 1.195,24 1.104,80 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 1.862,45 1.412,88 1.793,50 
Construção Civil 881,94 637,38 874,32 
Comércio 634,16 593,85 620,40 
Serviços 1.511,53 954,12 1.320,27 
Administração Pública 1.020,17 928,40 950,70 
Agropecuária 601,59 575,72 600,14 
Idade de 16 a 24 anos 689,32 648,86 682,74 

Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 

CBO 622110 
Trabalhador da cultura de cana 

de açúcar 
622,38 577,80 622,36 

CBO 411005 Auxiliar de escritório, em geral 710,72 585,17 627,40 

CBO 784205 
Alimentador de linha de 

produção 
1.067,05 784,02 1.034,95 

CBO 717020 Servente de obras 663,55 506,17 658,43 
Fonte: RAIS/2009 - MTE 

 
Ilha de Itamaracá 
 
No município de Ilha de Itamaracá, das atividades com empregos formais, destacam-se a 
Administração Pública, Serviços e Comércio que apresentaram os maiores números de 
população empregada – 59%, 21%, e 14% respectivamente, do total de 1.324 pessoas 
empregadas. As menores porcentagens estão nas atividades Extrativa Mineral, Serviços 
Industriais de Utilidade Pública, Construção Civil e Agropecuária – 0%, 0,15%, 0,53% e 
1,73%. As maiores remunerações estão na Indústria de Transformação, na Administração 
Pública e Serviços, conforme apresentado na Tabela 26. 

Tabela 26 - Número de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 – Ilha de 
Itamaracá 

Indicadores Masculino Feminino Total 
Total das Atividades 686 638 1.324 

Extrativa Mineral 0 0 0 
Indústria de Transformação 35 12 47 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 2 0 2 
Construção Civil 6 1 7 
Comércio 127 58 185 
Serviços 200 82 282 
Administração Pública 298 480 778 
Agropecuária 18 5 23 
Idade de 16 a 24 anos 69 45 114 

Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 
CBO 411010 Assistente administrativo 145 215 360 

CBO 331205 
Professor de nível médio no 

ensino fundamental 
6 106 112 

CBO 411005 Auxiliar de escritório, em geral 39 45 84 
CBO 521110 Vendedor de comércio varejista 23 17 40 
CBO 517420 Vigia 38 1 39 

 Fonte: RAIS/2009 - MTE 
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As ocupações com maiores estoques de mão-de-obra são Assistente Administrativo e Professor 
de Nível Médio no Ensino Fundamental. Já a maior remuneração média para esse caso está na 
atividade Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental, conforme apresentado na Tabela 
27 
 
Tabela 27 - Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 – 

Ilha de Itamaracá 
Indicadores Masculino Feminino Total 

Total das Atividades 833,82 882,17 857,14 
Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 
Indústria de Transformação 1.200,62 1.170,84 1.193,02 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 579,00 0,00 579,00 
Construção Civil 639,37 600,00 633,74 
Comércio 656,71 549,25 622,09 
Serviços 821,14 932,74 853,54 
Administração Pública 896,15 911,82 905,79 
Agropecuária 521,58 465,00 509,28 
Idade de 16 a 24 anos 548,03 557,76 551,87 

Ocupações com maiores estoques Masculino Feminino Total 
CBO 411010 Assistente administrativo 807,85 706,11 747,20 

CBO 331205 
Professor de nível médio no 

ensino fundamental 
777,19 1.343,23 1.312,64 

CBO 411005 Auxiliar de escritório, em geral 721,99 583,05 646,66 
CBO 521110 Vendedor de comércio varejista 558,74 517,56 540,79 
CBO 517420 Vigia 732,13 465,00 725,28 

Fonte: RAIS/2009 - MTE 
 
e) Estrutura fundiária 
 
O perfil da produção agropecuária do Litoral Norte guarda estreita relação com a estrutura 
fundiária vigente em seu espaço rural, conforme indicam os dados do INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) relativos aos imóveis rurais cadastrados em 1998, 
constantes em estudos realizados pela agência ambiental do estado pernambucano14. 
 
A estrutura fundiária do Litoral Norte apresenta latifúndios e minifúndios. Conforme estudos da 
agência ambiental, o cruzamento dos dados da estrutura fundiária com os da produção 
agropecuária revela que os municípios caracterizados pela elevada concentração fundiária 
(Goiana, Itapissuma, Igarassu e Itaquitinga) detinham, no ano de 1996, 99,6% da área 
cultivada com cana-de-açúcar e 80,5% com coco, atividades essas praticadas no todo (cana-
de-açúcar) ou parcialmente (coco) em grandes propriedades. 
 
No município de Ilha de Itamaracá, onde a terra é menos concentrada, sobressaem, em área, 
as culturas de mandioca, banana, coco e outras (especialmente feijão). Culturas estas 
características de sítios e granjas – unidades de produção bastante numerosas naqueles 
municípios. 
 
As informações sobre os imóveis rurais dos municípios da AII podem ser visualizados na 
Tabela 28. 

 
                                                           
14 Extraído de Atividade Agropecuária do Litoral Norte. Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte. 
Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) de Pernambuco. 
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Tabela 28- Imóveis Rurais, por categoria, segundo os municípios - 1998 
Categoria de Imóveis (em Percentuais) 

Minifúdio 
Pequena 

Propriedade 
Média 

Propriedade 
Grande 

Propriedade 
Não 

Classific. Municípios 

T
o

ta
l 

Im
ó

v
e
is

 

Área 
Total 
(ha) 

N° 
Área 
(ha) 

N° 
Área 
(ha) 

N° 
Área 
(ha) 

N° 
Área 
(ha) 

N° 
Área 
(ha) 

Itapissuma 13 870.9 61,5 3 23,1 5,3 7,7 8,1 7,7 83,6 - - 
Igarassu * 657 30836,7 84,9 7,8 10,4 5,9 2,9 5,7 1,5 80,3 0,3 0,3 
Ilha de Itamaracá 103 1363,2 69,9 13,1 25,3 27,9 1,9 8 2,9 51 - - 

(*) Inclui o município de Araçoiaba. 
Fonte: INCRA. Estatísticas Cadastrais. Situação 1998. In: Atividade Agropecuária do Litoral Norte. Diagnóstico 
Socioambiental do Litoral Norte. Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) de Pernambuco. 
 
f) PIB 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) por setor da economia dos municípios de Itapissuma, Igarassu e 
Ilha de Itamaracá está apresentado na Tabela 29. No ano de 2007, em Igarassu e Ilha de 
Itamaracá, o PIB concentrou-se no setor de serviços; em Itapissuma, no setor industrial. 

 
Tabela 29 - PIB por setor da economia e PIB per capta dos municípios da AII - 2007 

Município 
Agro 
R$ 

Ind 
R$ 

Serv 
R$ 

Apu 
R$ 

Imposto 
R$ 

PIB   
R% 

Pop 
Hab.  

PIB 
Per 

Capita 
R$ 

Igarassu 25.724,47 30.7797,4 321.096,494 138.710,64 79.811,18 734.429,6 93.748 7.834,08 

Ilha de 
Itamaracá 

4.811,146 10.807,36 56.227,077 25.071,245 4.419,929 76.265,51 17.573 4.339,93 

Itapissuma 10.561,2 242.355,2 119815,46 38887,078 52165,98 424.897,9 22.852 18.593,47 

Fonte: DIEESE. 2007 

 
g) Série temporal da taxa de desemprego aberto  
 
Os dados disponíveis na página eletrônica do IBGE sobre Pesquisa Mensal de Emprego (PEM) 
não tratam de municípios, caso a caso. Os dados disponíveis referem-se às regiões 
metropolitanas brasileiras. 
 
Aqui estão se apresentando, portanto, dados referentes à Região Metropolitana do Recife15, 
como um todo, e apresentados no Boletim Setembro de 2010, “Pesquisa Mensal de Emprego”, 
datado de 21 de outubro deste ano. 
 
Gráfico da Taxa de Desocupação da Região Metropolitana de Recife entre janeiro de 2003 a 
setembro de 2010 é apresentado na figura 27. 

                                                           
15 A Região Metropolitana de Recife foi instituída em 1973, junto com as primeiras regiões metropolitanas 
no Brasil. É composta por 14 municípios, entre eles o de Itapissuma, Igarassu e Ilha de Itamaracá. Os 
demais são: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo 
Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ipojuca, Moreno, e a capital Recife. 
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Figura 27 – Taxa de Desocupação (%) – Região Metropolitana de Recife 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Região Metropolitana do Recife. 

Boletim Setembro de 2010. 
 
O gráfico possibilita a comparação entre os dados mês a mês dos cinco últimos anos, período 
solicitado pelo Termo de Referência que embasa este documento: 2006; 2007; 2008; 2009 e 
2010. 
 
Tomando-se o mês de setembro como referência, tem-se que em setembro de 2006 a taxa de 
desocupação girou em torno de 14% e em setembro de 2007 ficou em torno de 12%, 
representando uma tendência de declínio que se manteve no ano seguinte. A taxa de setembro 
de 2008 foi de 8,8% e no ano seguinte, 2009, ascendeu para 10,5%. Em setembro de 2010 
voltou ao nível de 2008: 8,8%. Portanto, nos últimos cinco anos a taxa de desocupação da 
Região Metropolitana do Recife declinou de 14% para 8,8%, o que representa 63% de 
redução. 
 
A tabela 30, também da mesma fonte, traz dados sobre a variação da atividade/desocupação 
entre setembro de 2009 e setembro de 2010. 
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Tabela 30 - Região Metropolitana de Recife 
                                                                                

 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Região Metropolitana de Recife. Boletim Setembro 

de 2010, de 20 out. 2010. 
 
Em setembro de 2010, havia 3.265 mil pessoas em idade ativa na Região Metropolitana de 
Recife. Não houve variação estatisticamente significativa dessa população no mês, mas 
cresceu 1,8% no ano. Das 3.265 mil pessoas em idade ativa, 47,3% encontravam-se 
ocupadas; 4,6% desocupadas; e 48,1% não economicamente ativas. 
 
A taxa de desocupação (8,8%) permaneceu estável na comparação com Agosto (9,0%) e caiu 
1,7% em relação a Setembro de 2009. 

 
h) Indicadores Sociais 
 
Índice de Exclusão Social (IES) 
O Índice de Exclusão Social é composto sete indicadores: pobreza, violência, escolaridade, 
alfabetização, desigualdade social, emprego formal e concentração de jovens. Foi elaborado 
pelos professores Marcio Pochmann, Ricardo Amorim e uma equipe de 16 pesquisadores da 
Universidade de Campinas (POCHMANN. 2004). 

A Tabela 31 apresenta os valores do IES para os municípios da AII. Todos apresentaram índice 
menor que 0,5, sendo que Igarassu apresentou o maior dentre eles (0,415). Nos índices 
específicos, as menores pontuações são pobreza e desigualdade social. 
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Tabela 31 - Índice de Exclusão Social dos Municípios da AII  
Município 2000 PR1  IP2 IJ3 IA4 IE5 IEF6 IV7 ID8 IES9 

Igarassu 3039° 0,399 0,621 0,746 0,450 0,146 0,792 0,030 0,415 
Ilha de 

Itamaracá 
3250° 0,376 0,705 0,763 0,507 0,058 0,609 0,068 0,397 

Itapessuma 3487° 0,310 0,548 0,696 0,376 0,134 0,830 0,020 0,379 
Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil. 2004 
Legenda: 
PR1 - Posição no ranking    
IP2 - Índice de pobreza 
IJ3 - Índice juventude 
IA4 - Índice de alfabetização 
IE5 - Índice de escolaridade 
IEF6 - Índice de emprego formal 
IV7 – Índice de violência 
ID8 - Índice de desigualdade 
IES9 – Índice de exclusão social 

O município de Itapissuma apresenta IES igual a 0,379, ocupando a 32º colocação no ranking 
estadual e a 3.487º no ranking nacional. Igarassu ocupa a 15a colocação no ranking estadual e 
a 3039a no nacional. Por fim, Ilha de Itamaracá ocupa a 20ª colocação no ranking estadual e a 
3.350ª no ranking nacional. (CPRM. 2005) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
Todos os municípios da AII apresentaram uma melhoria dos Índices de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M), na última década, tanto no índice geral como nos específicos, 
conforme Tabela 32.  
 

Tabela 32 – IDH-M dos municípios da Área de Influência Indireta (1991-2000) 
IDH-M IDH-M 

Renda 
IDH-M 

Longevidade 
IDH-M 

Educação 
Município 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Itapissuma 0,589 0,695 0,470 0,565 0,670 0,760 0,627 0,761 
Igarassu 0,628 0,719 0,521 0,573 0,709 0,779 0,654 0,804 

Itamaracá 0,653 0,743 0,576 0,615 0,703 0,797 0,680 0,817 
RMR Recife 0,646 0,729 0,562 0,610 0,681 0,766 0,694 0,810 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2003. In: Como anda a Região Metropolitana do Recife 
(UFPE/FASE,2006).  
 
Constata-se que nenhum município da Região Metropolitana do Recife apresentou IDH-M alto 
(maior que 0,8). Todos apresentaram IDH-M médio (entre 0,5 e 0,8). 
 
Numa comparação com a Região Metropolitana de Recife, apenas Itamaracá se sobrepõe, 
tanto no geral como nos índices específicos. 
 
Isoladamente, o município de Igarassu apresentou crescimento pouco significativo do IDHM-
Renda, no período em questão. 
 
Índice de Condições de Vida (ICV) 
O Índice de Condições de Vida é uma extensão do IDH. Baseia-se em metodologia similar, mas 
incorpora um conjunto maior de dimensões de desempenho socioeconômico. Resulta da 
combinação de vinte indicadores básicos agregados em cinco grupos: renda, educação 
infância, educação e longevidade. Como no IDH, varia de 0 a 1, sendo: 0 a 0,5 (baixo); 0,5 a 
0,8 (médio); e acima de 0,8 (alto).  
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Todos os municípios da AII apresentaram ICV médio (entre 0,550 e 0,603). No ranking da 
Região Metropolitana de Recife (RMR), Itamaracá ocupa a 8a posição, com ICV igual a 0,603, 
conforme apresentado na Tabela 33. 
 

Tabela 33 - Índice de Condições de Vida dos municípios da AII – 1991 
Município Ordem na RMR ICV 
Igarassu 12a 0,547 

Itamaracá 8a 0,603 
Itapissuma 11a 0,550 

Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IBGE, 1998. 
 
CRAS E BOLSA FAMÍLIA 
Em todos os municípios da AII há Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro 
de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS). Nos municípios de Igarassu, Ilha 
de Itamaracá e Itapissuma. 
 
O programa Bolsa Família atende aos três municípios da AII, como pode ser mostrado na 
Tabela 34 a seguir: 
 

Tabela 34 – Famílias atendidas pelo Bolsa Família na AII - 2010 
Município Famílias Atendidas 
Igarassu 12.439 

Ilha de Itamaracá 2.481 
Itapissuma 3.240 

                     Fonte: Caixa Econômica Federal (CAIXA) 
 
4.3.3.3. Infraestrutura urbana e serviços 
 
a) Infraestrutura Urbana  
 
Nesse item, serão abordados aspectos de saneamento básico (sistemas de abastecimento 
d’água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e de drenagem), de iluminação pública e 
do sistema viário regional. 
 
Tais informações foram extraídas do estudo Como anda a Região Metropolitana do Recife, 
realizado em 2006 pela Universidade Federal de Pernambuco, e baseadas no Censo 
Demográfico de 2000, complementadas por diagnóstico realizado pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM), em 2005. 
 
Ressalta-se, portanto, que esses dados poderão ser alterados em virtude do Censo 
Demográfico 2010, em andamento. 
 
Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água 
Os serviços de água e esgotos são prestados pela Companhia Pernambucana de Saneamento 
(COMPESA). Em termos de saneamento básico, a AII apresenta maiores deficiências no que se 
refere ao sistema de esgotamento sanitário, conforme Tabela 35. 
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Tabela 35 - Acesso à rede de água e esgoto dos municípios da AII (2000) 

Domicílios com acesso à 
rede de água 

Domicílios com acesso 
à rede de esgotos Município 

Total de 
domicílios 

absoluto % absoluto % 
Itapissuma 4.754 4.498 94,6 847 17,8 
Igarassu 19.907 14.730 74,0 1.011 5,1 
Ilha de Itamaracá 3.642 2.681 73,6 18 0,5 

Fonte: Baltar (2002), baseado no Censo Demográfico 2000. In: Como anda a Região Metropolitana do Recife 
(UFPE/FASE,2006). 
 
Na Área de Influência Indireta, a Ilha de Itamaracá é o município que apresenta o menor 
número de domicílios com acesso à rede de esgotos atendidos e, portanto, a menor 
porcentagem de atendimento (0,5%). Já quanto ao abastecimento de água, os municípios 
Igarassu e Ilha de Itamaracá apresentam praticamente a mesma porcentagem de 
atendimento, em torno de 70%, enquanto que Itapissuma se sobressai com 94,6% de 
atendimento desse serviço. 
 
O esgotamento sanitário para os locais que não possuem rede coletora é feito mediante fossas 
secas, como na Ilha de Itamaracá e em dois distritos de Igarassu. Nos locais com rede coletora 
de esgotos constata-se a implantação de esgoto condominial, como na Ilha de Itamaracá e em 
Itapissuma (bairros Grêmio e Cajueiro). Trata-se de uma solução adotada em algumas 
intervenções em assentamentos pobres, especialmente ao longo da década de 1980. 
 
Foi visto em campo pela equipe de Bios Consultoria em setembro de 2010, no município de 
Itapissuma, escoamento de esgoto ao longo das canaletas das ruas, principalmente ao longo 
da rua Agostinho Nunes e arredores: bairros Grêmio e do Sossego. 
 
Sobre o abastecimento de água, o Sistema Botafogo, composto por captações nos rios Bita, 
Utinga, Monjope, Arataca e Botafogo, abastecem os municípios de Olinda, Igarassu, Abreu e 
Lima e Paulista. A Estação de Tratamento de Água fica em Igarassu. 
 
Em Igarassu, dos 19.907 domicílios particulares permanentes, 14.730 (74,0%, Tabela 33) são 
abastecidos pela rede pública de água, 3.925 (19,7%) são atendidos por poços ou fontes 
naturais e 1.252 (6,3%) por outras formas de abastecimento.  
 
Segundo levantamento de fontes de abastecimento por água subterrânea, realizado pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) para Igarassu em 2005, existem 58 
poços tubulares, sendo 24 em situação de abandono e 34 em operação, até a data do 
levantamento. Em relação ao uso da água, 46% dos pontos cadastrados são destinados ao uso 
doméstico primário (água de consumo humano para beber); 45% são utilizados para o uso 
doméstico primário e secundário (água de consumo humano para beber e uso geral); e 09% 
para outros usos. (CPRM. 2005) 
 
Dos 4.754 domicílios particulares permanentes em Itapissuma, 4.498 (94,6%, Tabela 33) são 
abastecidos pela rede pública de água, 167 (3,5)% são atendidos por poços ou fontes naturais 
e 89 (1,9)% por outras formas de abastecimento. O município é abastecido por quatro poços 
tubulares cujas vazões são 5,3 l/s, 18 l/s, 20,7 l/s e 21 l/s, segundo informações da 
Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), obtidas em campo. 
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No município Ilha de Itamaracá, dos 3.642 domicílios particulares permanentes, 2.681 
(73,6%) são abastecidos pela rede pública de água, 653 (17,9)% são atendidos por poços ou 
fontes naturais e 308 (8,5)% por outras formas de abastecimento. (CPRM. 2005). 
 
Segundo levantamento de fontes de abastecimento por água subterrânea, realizado pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) na Ilha de Itamaracá em 2005, existem 
9 poços tubulares em operação. Em relação ao uso da água desses poços, 50% são destinados 
ao uso doméstico primário (água de consumo humano para beber) e 50% são utilizados para o 
uso doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral) (CPRM.2005). 
 
Drenagem Pluvial  
Os sistemas de drenagem pluvial são constituídos de dois sub-sistemas: a microdrenagem – 
constituído pelas calhas das vias e redes coletoras locais de águas pluviais; e a macro-
drenagem – constituído pelos talvegues principais (fundos de vales, córregos, canais), 
independentes da execução de obras físicas de canalização. 
 
Os dados de drenagem urbana estão mostrados na Tabela 36, que mostra a insuficiência de 
atendimento nos municípios da AII. 
 

Tabela 36 - Extensão das redes de macro e microdrenagem dos municípios da AII (2002) 
Canais Urbanos de 
Macrodrenagem (*) 

Microdrenagem (**) 
Município 

Extensão total 
(Km) 

Percentual 
Revestido (%) 

Extensão de 
Galerias (Km) 

Itapissuma 3 10 14 
Igarassu 10 10 22 

(*) Estimativas realizadas a partir de base cartográfica da RMR, complementados por observações in loco. (**) 
Estimativas feitas a partir das informações da EMLURB para o Recife e expandidas para os demais municípios, como 
percentuais das vias pavimentadas, supostamente com redes de drenagem em proporção proximamente equivalente a 
do Recife. OBS: Dados disponíveis para os municípios apresentados na Tabela 
Fonte: Andrade (2002). In: Como anda a Região Metropolitana do Recife (UFPE/FASE,2006). 
 
A Ilha de Itamaracá não foi contemplada no estudo. 
 
Limpeza Urbana 
No âmbito da limpeza urbana, os municípios da AII apresentam atendimento satisfatório de 
coleta de lixo (70% a 100%). Nenhum município da AII dispõe de controle de lixo industrial. 
(Tabela 37) 
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Tabela 37 - Serviços de Limpeza urbana, Coleta e destinação final do Lixo dos 

municípios da AII (2000) 
Destino Final 

Municípios 

Domicílios 
com lixo 
coletado 

(%) 

Frequência 
de 

Atendimento 

Dispõe 
de 

controle 
de lixo 

industrial 

Dispõe 
de 

Coleta 
Seletiva 
de Lixo 

Dispõe de 
Sistema de 
Reciclagem 

de Lixo 

 
Tipo 

 
Localização 

Itapissuma 100% Diária Não Sim Sim Lixão 
No 

Perímetro 
Urbano 

Igarassu 70-80% Diária Não Não Não Lixão 
No 

Perímetro 
Urbano 

Ilha de 
Itamaracá 

100% Diária Não Não Não Lixão 
No 

Perímetro 
Urbano 

Fonte: Censo Demográfico 2000. In: Como anda a Região Metropolitana do Recife (UFPE/FASE,2006). 
 
Atualizando alguns dados da tabela acima a partir de informações obtidas em campo por Bios 
Consultoria (set/2010), com exceção de Igarassu, os municípios destinam os resíduos em 
lixão. Está em estudo uma proposta de consórcio intermunicipal para destinação do lixo, entre 
Itapissuma, Itamaracá e outros municípios do litoral norte, na RMR. Itapissuma coleta o lixo 
três vezes por semana. Ressalta-se também que a informação da Prefeitura de Itapissuma é 
de que a coleta é realizada três vezes por semana. Observou-se em algumas visitas de campo 
a disposição irregular de lixo em terrenos baldios. 
 
O destino do lixo, por domicílios particulares, na zona urbana e na zona rural, está 
apresentado na Tabela 38.  
 
 

Tabela 38 - Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes, por 
situação do domicílio e destino do lixo (2000) – Municípios da AII  

Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio 
Urbana Rural 

Destino do lixo (%) Destino do lixo (%) 
 
 

Município 
Coletado 

Queimado 
ou 

enterrado 

Outra 
forma 

(*) 
Coletado 

Queimado 
ou 

enterrado 

Outra 
forma 

(*) 
Itapissuma 95,8 2,0 2,2 75,6 10,1 14,2 
Igarassu 83,4 6,3 10,3 18,7 40,1 41,3 
Ilha de Itamaracá 40,1 17,6 42,3 4,6 45,1 50,3 

(*)Jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado em rio, lago ou mar e/ou outro destino 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. 
 
O município de Igarassu destina seus resíduos para aterro sanitário, de administração 
particular – o Centro de Tratamento de Resíduos Ltda (CTR), localizado na Rodovia BR 101 
Norte, Km 28,5 em Igarassu. 
 
Em Itapissuma há uma associação de catadores – a Associação de Catadores Padre José Sevá. 
Funciona há aproximadamente dez anos e faz a separação de papelão, plástico, alumínio, PET 
e ferro. A associação possui 56 associados, mas apenas 25 são efetivos. Possui também 1 
prensadora e 10 carroças. 
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Sistema viário regional 
A ligação entre os municípios da AII é realizada pela rodovia federal BR-101, que corta o 
estado pernambucano no sentido norte-sul, e pela rodovia estadual PE-035, no sentido oeste-
leste. 

 
A BR-101 é a grande espinha dorsal do litoral norte, por ela se tem acesso a todos os 
municípios do Norte, a partir de Paulista, e para o município de Goiana, vizinho ao estado da 
Paraíba. Esta rodovia, de grande importância nacional, com duas faixas a partir de Igarassu, 
encontra-se em trabalhos de duplicação. 
 
A PE-35, que parte da BR-101, em Igarassu, é uma via de pista simples, sinuosa e 
pavimentada. Corta a sede de Itapissuma em duas partes, na sua área urbana consolidada. É 
acesso também para Ilha de Itamaracá, atravessando o canal de Santa Cruz, em uma ponte 
estreita de duas faixas. Esta é a única maneira de atingir o centro urbano de Itapissuma e a 
Ilha de Itamaracá. 

 
Podem ser destacadas, em Itapissuma, duas estradas quase paralelas, não pavimentadas, que 
ligam a BR-101 à sede, percorrendo transversalmente o território. A Estrada da Mangabeira, 
que fica distante cerca de 7km do acesso principal de Itapissuma, liga à BR-101 à PE-35 e 
mede aproximadamente 2,5km de extensão. A Estrada do Pasmado fica a aproximadamente 
5km da Mangabeira, possui aproximadamente 4km de extensão e penetra na sede através da 
Avenida Agostinho Nunes Machado. 
 
Outra estrada de terra, a Estrada das Salinas, tem assumido um papel importante no 
escoamento da produção de dois grandes empreendimentos de Mariculturas (Netuno e Santa 
Cruz), que se localizam ao longo da área estuarina, até a BR-101. Serpenteia, entre canaviais, 
por cerca de dois quilômetros. 
 
Iluminação Pública 
Os serviços de iluminação pública na Região Metropolitana do Recife são executados, por 
delegação municipal, pela Companhia Energética de Pernambuco (CELPE). Esta empresa é 
privatizada e atende praticamente a todos os municípios, exceto Recife e Jaboatão dos 
Guararapes, que realiza esses serviços através da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana 
(EMLURB) e da Diretoria de Iluminação Pública da Empresa de Desenvolvimento do Jaboatão 
dos Guararapes (EMDEJA), respectivamente. (UFPE/FASE, 2006) 
 
A Tabela 39 apresenta a situação de iluminação pública para o município de Itapissuma. 
 

Tabela 39 - Consumidores e consumo de energia elétrica – 2007 

Especificação Total Residenc. Industr. Comerc. Rural 
Poder 

público 
Iluminaç. 
pública 

Outros 

Consumidores 7.174 6.269 19 377 408 85 10 6 

Consumo (Mwh) 10.374 5.499 333 1.456 332 768 1.460 526 

Fonte: Celpe. In: Estudos diagnósticos do Plano Diretor Municipal. 2008. 
 
b) Serviços 
 
Saúde 
Itapissuma: A rede de saúde se compõe de 1 hospital, 16 leitos, 06 ambulatórios, e 16 
Agentes Comunitários de Saúde Pública. 
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Igarassu: A rede de saúde se compõe de 02 hospitais públicos, 01 hospital privado, 221 leitos, 
25 ambulatórios e 54 Agentes de Saúde Comunitária. 
 
Ilha de Itamaracá: A rede de saúde se compõe de 01 hospital, 09 leitos, 09 ambulatórios, e 14 
Agentes Comunitários de Saúde Pública. 
 
A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS, é de 67,16 para cada mil crianças. 
(Diagnóstico CPRM. 2005) 
 
Educação 
Itapissuma: A Tabela 38 apresenta a matrícula inicial por tipo de ensino em Itapissuma, em 
2007. 
 

Tabela 40 - Matrícula inicial por tipo de ensino, segundo a dependência 
administrativa de Itapissuma – 2007 

Dependência 
administrativa 

Creche 
Pré-

escolar 
Ensino 

fundamental 
Ensino 
médio 

Educação 
profissional nível 

técnico 
Total 151 802 4.645 893 - 
Estadual -  2.088 847 - 
Municipal 132 717 2.188 - - 
Privada 19 85 369 46 - 

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura. In: Diagnóstico do Plano Diretor Municipal. 
 
Na AII, há duas escolas estaduais de jornada semi-integral. Em Itapissuma, a Escola Estadual 
Eurídice Cadaval e, em Igarassu, a Escola Estadual Eurico Pfisterer, conforme informação 
obtida no sitio eletrônico da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. 
 
Igarassu: Na área de educação, o município possui 71 estabelecimentos de ensino 
fundamental com 19.094 alunos matriculados, e 09 de ensino médio com 4.237 alunos 
matriculados. A rede de ensino totaliza 456 salas de aula, sendo 97 da rede estadual, 202 da 
municipal e 157 particulares. O município também possui 01 estabelecimento de nível superior 
– a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu (FACIG) – que oferece os cursos de 
Administração de Empresas, Matemática e Ciências Contábeis. 
 
Ilha de Itamaracá: Na área de educação, o município possui 19 estabelecimentos de ensino 
fundamental com 3293 alunos matriculados, e 01 estabelecimento de ensino médio com 524 
alunos matriculados. A rede de ensino totaliza 83 salas de aula, sendo 30 da rede estadual, 35 
da municipal e 18 particulares. (Diagnóstico CPRM) 
 
Transporte 
Os serviços de transporte coletivo são realizados basicamente pela Empresa de Transporte 
Itamaracá, que realiza o transporte de massas até a capital do Estado, existindo também o 
transporte alternativo (kombi lotação) que supre a deficiência existente no atendimento ao 
público pelo transporte coletivo. 
 
O transporte público é administrado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – 
EMTU/ RECIFE e operado pela Empresa Itamaracá. 
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4.4. Área de Influência Direta 
 
4.4.1. Caracterização do Meio Físico  
 
4.4.1.1. Caracterização Geológica 
 
A AID abrange as formações Beberibe, Barreiras e os Depósitos Recentes do Quaternário, já 
explicitados no item caracterização geológica da AII. Os Depósitos Recentes presentes na ADA 
encontram-se melhor caracterizados no item referente à geomorfologia da ADA. 
 
A geologia da AID encontra-se espacializada no Mapa Geológico do empreendimento, 
apresentado no item caracterização geológica da AII. 
 
4.4.1.2. Caracterização Geomorfológica e Geotécnica 
 
Além dos Tabuleiros Dissecados, Pouco Dissecados e das Planícies Aluviais já caracterizados, a 
área do baixo rio Botafogo conta com o relevo plano característico das áreas de mangue que 
pode ser definido como Planícies Marinhas, junto ao Canal de Santa Cruz, e Fluvio-Marinhas à 
medida que adentram o continente seguindo os baixos cursos dos rios. Formam estuários 
afogados nas desembocaduras fluviais, onde se encontram planícies intertidais, colmatadas por 
um material argiloso, depositado sob a influência das condições ambientais variáveis durante o 
Neógeno (23,8 Ma a 1,81 Ma), onde há uma proliferação generalizada de manguezais 
(FERREIRA, 2008, p.23). A área da Maricultura Netuno encontra-se sobre essa unidade de 
relevo, embora já bastante descaracterizada e impactada no local. 
 
As unidades de relevo presentes na AID podem ser visualizadas no Mapa Geomorfológico do 
empreendimento apresentado no item caracterização geomofológica da AII. 
 
4.4.1.3. Caracterização dos Solos 
 
Além dos Argissolos, Latossolos, Solos Aluviais e Gleissolos, ocorrem na Área de Influência 
Direta os solos de mangue e os Espodossolos, antigamente chamados de Podzóis.  
 
Os solos de mangue são solos halomórficos muito pouco desenvolvidos, escuros e lamacentos, 
com alto conteúdo de sais provenientes da água do mar, formados em ambientes de mangues 
a partir de sedimentos recentes de natureza e granulometria variada, referidos ao Holoceno, 
em mistura com detritos orgânicos (EMBRAPA, 2000). A intensa atividade biológica nestes 
ambientes promove rápida e constante decomposição de plantas e animais. Com a mistura das 
águas, o ambiente torna-se salubre, sendo especialmente apropriado para o desenvolvimento 
da flora e da fauna típicas do mangue. 
 
De uma maneira geral, os solos de mangue não possuem diferenciação de horizontes, exceto 
em áreas marginais, onde verifica-se o desenvolvimento de um horizonte superficial com 
textura variável, desde argilosa até arenosa. Os Solos Indiscriminados de Mangues 
compreendem principalmente os Gleissolos, todos normalmente com caráter tiomórfico 
(compostos de enxofre oxidáveis). No contexto das áreas com a vegetação de mangue, deve-
se ressaltar a ocorrência dos sedimentos lamacentos que ainda não constituem solos, visto que 
não apresentam nenhum tipo de horizonte diagnóstico e, deste modo, são considerados como 
Tipos de Terreno e não classes de solo (EMBRAPA, 2000). 
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Os Espodossolos (antigos Podzóis) são solos minerais, tipicamente arenosos, não hidromórficos 
ou hidromórficos, com horizonte B espódico precedido de horizonte E álbico ou raramente, em 
sequência ao A, dentro de 400 cm da superfície do solo. Quando ocorrem em ambientes sob 
condições de hidromorfismo, são denominados de Espodossolos Hidromórficos; e quando não, 
recebem apenas a denominação de Espodossolos (EMBRAPA, 2000). O horizonte E álbico pode 
alcançar grandes espessuras nos Espodossolos da Baixada Litorânea, chegando até mais de 3 
metros de profundidade (EMBRAPA, 2000). Na AID estão localizados na desembocadura do rio 
Botafogo no Canal de Santa Cruz e ao longo deste no município de Itapissuma e no entorno da 
Maricultura Netuno. Em todas essas áreas encontram-se em relevo plano.  
 
São solos de classe textural arenosa a média, com baixa capacidade de retenção de umidade e 
ausência de reserva de nutrientes. Entretanto, na Baixada Litorânea nas partes mais baixas, 
normalmente ocorrem com excesso de umidade onde formam-se lagoas temporárias 
(EMBRAPA, 2000). Em geral, são solos que apresentam reação de pH, variando de moderada a 
fortemente ácida e um empobrecimento muito acentuado de bases trocáveis, sendo, na 
maioria dos casos, solos distróficos e álicos (EMBRAPA, 2000). Não foram vistos perfis 
pedológicos desta classe em campo. 
 
As classes de solo presentes na AID são mostradas no Mapa Pedológico do empreendimento 
apresentado no item caracterização dos solos da AII. 
 
 
4.4.1.4. Caracterização dos Recursos Hídricos  
 
a) Recursos Hídricos Superficiais 
 
A AID foi definida em função da baixa bacia do rio Botafogo, tomada a partir da BR-101 à 
entrada da gleba do empreendimento até o Canal de Santa Cruz. Incluem-se na AID a Vila 
Botafogo, terras da Usina São José e a Maricultura Netuno. 
 
O rio Botafogo nasce no município de Araçoiaba, a oeste da cidade homônima, com o nome de 
Catucá. Segue a direção sudeste no trecho entre a nascente e a Barragem do Botafogo, 
desenvolvendo a maior parte desse percurso em terrenos do Embasamento Cristalino. A 
jusante desse reservatório toma a direção nordeste na qual se mantém até a desembocadura 
no Canal de Santa Cruz. Nesse trecho, apresenta várzea relativamente larga, ladeada por 
sedimentos da Formação Barreiras, até as proximidades do estuário, onde aquela formação 
cede lugar ao arenito Beberibe. Pela margem esquerda, o Botafogo tem como principais 
afluentes o riacho Caiana que deságua a montante da barragem e os rios Pilão e Cumbé que o 
encontram no trecho entre a barragem e a Usina São José. Pela margem direita, destacam-se 
como afluentes mais extensos o riacho do Gil, que deságua próximo à Vila Araripe e o rio 
Itapicuru que conflui a jusante da Vila Botafogo (CPRH, 2003). 
 
A carga de poluentes da bacia do rio Botafogo é bastante elevada e provém, não só dos 
núcleos populacionais nela localizados, dotados de sistemas precários de coleta dos resíduos 
domésticos, mas, sobretudo, das atividades agrícolas e das indústrias, aí situadas. A atividade 
agrícola de maior potencial poluidor dos recursos hídricos da área é a cana-de-açúcar, 
praticada em toda a bacia, seguindo-se a atividade industrial desenvolvida à margem do rio 
Botafogo, no trecho a oeste da BR-101, onde estão quatro indústrias químicas, uma indústria 
de produtos de matérias plásticas e uma usina de açúcar e álcool (CPRH, 2003). 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
207 

O efeito, sobretudo, do cloro utilizado por algumas dessas indústrias tem trazido problemas 
para as populações que praticam a pesca no rio Botafogo ou vivem da agricultura e da 
extração de areia nas margens desse rio, no trecho compreendido entre a BR-101 e o Canal de 
Santa Cruz. Finalmente, cabe mencionar que, no momento, encontram-se em estudo pela 
FIDEM e pela CPRH, duas áreas da bacia para definição daquela que melhor se adeque à 
instalação do aterro sanitário dos municípios de Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá 
(CPRH, 2003). 
 
A área estuarina da bacia do rio Botafogo estende-se da BR-101 até o Canal de Santa Cruz e 
tem largura máxima de 1km. É constituída de mangues e alagados que abrigam uma fauna, 
hoje, reduzida, sobretudo no estuário do rio Botafogo onde a carga poluidora é maior. O trecho 
do estuário localizado no rio Arataca vem sendo utilizado pelos produtores do Assentamento 
Engenho Ubu, com pequenos projetos de aquicultura (cultivo de ostras), havendo perspectiva 
de ampliação dessa atividade. No trecho final do estuário, encontram-se instalados dois 
grandes projetos de carcinicultura: a Maricultura Netuno, no Engenho Porto e Salina, no 
município de Itapissuma e a Atapuz Aquicultura, no município de Goiana (CPRH, 2003). 
 
b) Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Toda a AID faz parte do aquífero Beberibe, já caracterizado no item caracterização dos 
recursos hídricos da AII. 
 
Em termos da vulnerabilidade do aquífero Beberibe na AID, de acordo com o Mapa de 
Vulnerabilidade, toda a AID do empreendimento apresenta-se sobre a área do aquífero 
considerada como de vulnerabilidade variável. Apresenta capacidade atenuadora mais eficaz 
que as classes alta e extrema. No entanto, sob efeito de descarte contínuo de resíduos e/ou 
efluentes ou em situação de vazamento, o risco de contaminação é elevado (CPRH, 2005). De 
acordo com o Mapa de Riscos Atuais à Contaminação do Aquífero Beberibe (CPRH, 2005), a 
quase totalidade da AID encontra-se na área de risco alto assim caracterizada devido à 
presença de cargas contaminantes potencialmente altas (CPRH, 2005, p.119). 
 
4.4.2. Caracterização do Meio Biótico  
 
A Área de Influência Direta do empreendimento, compreendida pela bacia do baixo rio 
Botafogo, é tradicionalmente utilizada para cultivo da cana-de-açúcar. Dessa forma, o que se 
pode observar para o meio biótico local é a substituição dos ecossistemas naturais para 
abertura de área para cultivo, onde a cobertura vegetal natural foi retirada com a substituição 
pela monocultura canavieira. 
 
O que se pode ver são grandes extensões de canaviais, que se estendem por diversos tipos de 
topografias e terrenos. Em alguns trechos do município de Itapissuma a área canavieira 
projeta-se para leste, chegando a se constituir em ameaça aos ecossistemas aquáticos, 
confinando o manguezal. 
 
Dentre os principais impactos ambientais da atividade açucareira, destacam-se a devastação 
dos remanescentes da Mata Atlântica e a destruição da fauna característica desse ecossistema, 
seguida da poluição do solo e dos recursos hídricos superficiais por herbicidas e outros 
produtos químicos utilizados no cultivo da cana, bem como por resíduos da agroindústria. Tais 
problemas são facilmente detectáveis na porção inferior da bacia hidrográfica do rio Botafogo, 
que apresenta quase que a ausência de vegetação ciliar, vegetação de topo de morro e 
fragmentos vegetacionais significativos. 
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Segundo Vicente (1996), os principais efeitos impactantes ao meio ambiente provocados pelo 
cultivo da cana-de-açúcar são as queimadas, que são corriqueiras na maior parte das regiões 
produtoras, e que tem por objetivo a limpeza do terreno para facilitar a mão-de-obra para o 
corte, por ocasião da colheita, uma vez que um bom trabalhador consegue cortar em média 
doze toneladas por dia, contra seis toneladas quando a cana não é queimada. Essa prática 
agrícola tem sido, no entanto, bastante polêmica, pois seu uso gera uma série de problemas 
para o meio ambiente e para as populações que residem em áreas urbanas próximas de 
plantações de canaviais, sendo eles: 
 
1 - Destruição da matéria orgânica do solo deixando-o exposto a erosões, o que tem 
provocado assoreamento de mananciais;  
2 - Eliminação de aves, animais e insetos, muitos destes organismos importantes como 
inimigos naturais de pragas;  
3 - Eliminação de alguns microorganismos do solo;  
4 – Pode causar a volatilização de elementos nutritivos essenciais à planta. 
 
Embora o tema seja controverso, alguns autores defendem o cultivo de culturas vegetais como 
amenizador dos efeitos deletérios do aquecimento global, uma vez que durante seu 
crescimento tais culturas imobilizam o gás carbônico em sua estrutura orgânica através da 
fotossíntese (IPCC, 2001; 2008). Anualmente ocorre a retirada de milhões de toneladas de 
carbono da atmosfera, que equivalem ao que não foi jogado na atmosfera em decorrência do 
uso do etanol, seja na forma de álcool hidratado, ou os 25 % de anidros adicionados à gasolina 
(Vicente, 1996).  
 
Segundo Ribeiro (2000), o maior diferencial para o ambiente do álcool em relação ao petróleo 
está na origem renovável, uma vez que o mesmo é extraído da biomassa da cana-de-açúcar, e 
tem reconhecido potencial para seqüestrar carbono da atmosfera, o que lhe confere grande 
importância na diminuição global do efeito estufa. 
 
Os impactos ambientais relacionados à monocultura açucareira contribuíram para a 
descaracterização do meio biótico da bacia hidrográfica do baixo rio Botafogo, cujo estado de 
degradação ambiental apresenta reflexos na baixa ocorrência de biodiversidade de fauna e 
flora, considerando-se tanto os ecossistemas terrestres quanto os aquáticos.  
 
O meio biótico da AID está diretamente relacionado às características geológicas desta parte 
do continente, que resultam em uma série de ambientes peculiares. Do ponto de vista 
geotectônico a região está inserida entre os terrenos rio Capibaribe a norte, e Pernambuco-
Alagoas a sul, separados pelo Lineamento Pernambuco, extensa feição tectônica que corta o 
estado em sentido leste-oeste (CPRM, 2003). Dessa forma, os leitos do estuário do rio 
Botafogo e do Canal de Santa Cruz estão encaixados onde se inscreve a Bacia Paraíba, que por 
sua vez se assenta os domínios Rio Capibaribe, criando uma grande diversidade de habitats 
aquáticos, o que certamente está relacionado à grande abundância dos recursos pesqueiros e 
dos mangues. 
 
O rio Botafogo tem suas nascentes no município de Araçoiaba (PE), sendo aí denominado de 
Catucá. Seu curso segue para sudeste da nascente até a Barragem do Botafogo atravessando, 
principalmente ao longo desse percurso (50 km), terrenos do Embasamento Cristalino. A 
jusante desse reservatório, utilizado para abastecimento público, o curso assume sentido 
nordeste até a desembocadura no canal de Santa Cruz. Nesse trecho, exibe várzeas 
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relativamente largas, margeadas por sedimentos da Formação Barreiras, e permeia sobre 
arenitos da Formação Beberibe (Albuquerque, 2008), nas proximidades da sua foz. 
 
A atividade econômica predominante na bacia hidrográfica do rio Botafogo é a cultura de cana 
de açúcar, praticada pela usina São José, existindo ainda outras indústrias instaladas próximas 
ao rio Botafogo: a Companhia Agro-Industrial de Igarassu – CAII (antiga Inagro) e a 
Nordesclor, pertencente ao mesmo grupo da CAII, que atualmente modificou sua razão social 
para Arch Química do Brasil Ltda (CPRH, 2003). 
 
A carga de poluentes na bacia é importante, advinda principalmente das unidades fabris ali 
localizadas, de biocidas e fertilizantes utilizados nas atividades agrícolas locais, e 
subsidiariamente de resíduos domésticos escoados por esgotos dos pequenos núcleos 
populacionais existentes na bacia.  
 
A principal fonte poluidora de Hg é a CAII, fábrica de soda-cloro, pelo despejo histórico de 
efluentes com mercúrio nas águas do rio Botafogo, desde a sua implantação em 1963. Pouco 
mais a jusante da CAII, encontram-se as instalações atualmente desativadas da Milênia Agro 
Ciências, fábrica de pesticidas, que certamente também contribuiu como vetor de poluição 
sobre o rio Botafogo. 
 
A área estuarina investigada estende-se desde as proximidades da BR-101 até o canal de 
Santa Cruz, com largura máxima de 1km. É constituída por manguezais e alagados que 
abrigam uma fauna hoje mais reduzida devido à interferência antrópica (CPRH, 2003). O 
trecho do rio Arataca, próximo à sua confluência com o Botafogo, abriga pequenos projetos de 
aqüicultura (cultivo de ostras), havendo perspectiva de ampliação dessa atividade. No 
segmento final do estuário, dois grandes projetos de carcinicultura se encontram em atividade: 
a Maricultura Netuno (Engenho Porto e Salina, no município de Itapissuma) e, na margem 
esquerda (município de Goiana), a Atapuz Aqüicultura A instalação desses projetos resultou no 
desmatamento de significativas áreas de manguezais, impactando negativamente o 
ecossistema, além da possibilidade constante de fugas e escapes, ameaçando a conservação 
das espécies nativas destes locais. 
 
4.4.2.1. Ecossistemas Terrestres 
 
a)Caracterização da Flora 
 
A região da bacia hidrográfica do baixo rio Botafogo, inserida no litoral norte do estado de 
Pernambuco, pertence ao domínio do bioma Mata Atlântica, cuja vegetação original foi 
substituída quase em sua totalidade pela cultura açucareira, cujo cultivo na região se mantém. 
O que se observa atualmente na região é a predominância das grandes extensões territoriais 
onde ocorreu a retirada da cobertura original do solo, com substituição quase total da 
vegetação original Atlântica por extensas áreas de plantio de monocultura de cana-de-açúcar. 
  
Monopolizadora da ocupação do solo, a cana, em sua expansão, tem motivado a destruição de 
grande parte da cobertura florestal das várzeas e das encostas com altas declividades, apesar 
das restrições dessa última categoria de área ao uso agrícola, especialmente a culturas 
temporárias. Em conseqüência, a cobertura florestal no subespaço canavieiro do Litoral Norte 
restringe-se a alguns vales da porção central ou oriental dos municípios de Igarassu e 
Itapessuma, onde os remanescentes da Mata Atlântica apresentam-se, na maior parte, 
degradados ou substituídos por cana (Albuquerque, 2008).  
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Cultivada em todas as formas de relevo, a lavoura canavieira ocupa topos e encostas de 
morros e tabuleiros, além de várzeas e terraços fluviais e de áreas com modelado suave, 
recobrindo, portanto, superfícies planas ou com baixas declividades, como a área em torno da 
bacia hidrográfica do rio Botafogo (CPRH, 2003). 
 
O mapa de uso do solo na bacia do rio Botafogo evidencia a predominância da monocultura de 
cana-de-açúcar em sua porção baixa, conforme pode ser visualizado na Figura 28. 

 
Figura 28- Uso do Solo e Cobertura Vegetal na Bacia Hidrográfica do Rio Botafogo – 

PE.  
Fonte: CRPM (2003). 

Além do evidente impacto do desmate da vegetação para abertura de áreas para plantio de 
cana, esta cultura causa uma série de impactos ambientais sobre os ecossistemas, que 
ocorrem de forma temporalmente escalonada. 
 
O aumento da amplitude térmica, provocada no solo pelo acúmulo da palha, influencia 
significativamente no processo de germinação das sementes das plantas daninhas, provocando 
uma redução na viabilidade das espécies vegetais, o que contribui para a perda de 
biodiversidade, mesmo dos fragmentos florestais conservados em meio ao cultivo. Além disso, 
os insumos utilizados numa lavoura de cana-de-açúcar, em especial os herbicidas, apresentam 
caráter residual no solo, podendo ser carreados pela chuva para outros locais, afetando o 
desenvolvimento de espécies vegetais. 
 
Tais impactos certamente contribuíram para a redução das espécies vegetais encontradas na 
AID, representada pela porção baixa da bacia do rio Botafogo, como pode ser observado na 
Tabela 41.  
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Tabela 41 - Espécies vegetais inventariadas para a região da bacia do rio Botafogo. 

Família Nome Científico Nome Comum Exemplares Origem 

Anacardiaceae Lithrea molleoides Aroeira 100 nativa 

Anacardiaceae Mangifera sp Manga Ubá 100 exótica 

Anacardiaceae Mangifera sp Manga Sapatinha 100 exótica 

Annonaceae Annona squamosa Pinha 80 exótica 

Bignoniacae Tabebuia impetiginosa Ipê Roxo 110 nativa 

Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha Ipê Amarelo 150 nativa 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa Ipê Tabaco 150 nativa 

Fabaceae Hymenaea courbaril Jatobá 200 nativa 

Fabaceae Pterodon emarginatus Sucupira 120 nativa 

Lauraceae Persea americana Abacate 60 exótica 

Malpighiaceae Malpighia emarginata Acerola 60 exótica 

Moraceae Morus nigra Amora 40 exótica 

Total   1430  
        Fonte: Velini & Negrisoli (2000). 
 
Dessa forma, como conseqüência especialmente do cultivo da cana-de-açúcar na região do 
baixo rio Botafogo há mais de três séculos, há o empobrecimento da diversidade florestal, com 
redução da formação de Mata Atlântica a pequenos fragmentos, que ocorrem de forma isolada 
e esparsa na área. Aliado a isso, o cultivo da cana-de-açúcar que atinge a margem do rio e 
afluentes, teve como conseqüência a descaracterização da vegetação ciliar, praticamente 
inexistente na referida porção da bacia do rio Botafogo. 
 
b) Caracterização da Fauna 
 
A devastação da vegetação nativa que pode ser observada na AID reflete a descaracterização 
ambiental da bacia hidrográfica do rio Botafogo em geral. Embora inserida no bioma Mata 
Atlântica, originalmente detentora de grande biodiversidade faunística (SOS Mata Atlântica, 
2010), a AID atualmente apresenta fauna reduzida, considerando-se que os animais só 
ocorrem em locais onde há suporte de habitat para os animais. 
Assim, o que se pode esperar é a baixa ocorrência de diversidade animal em toda a extensão 
da bacia hidrográfica do rio Botafogo, amplamente ocupada pela monocultura açucareira. 
Dessa forma, os impactos decorrentes dessa cultura afetam todas as classes animais, 
abrangendo mamíferos, naturalmente exigentes de grandes habitas naturais, e invertebrados, 
impactados pelas diversas práticas deletérias do cultivo agrícola. 
 
O uso de inseticidas, em especial os organoclorados que até há pouco tempo eram comumente 
utilizados, em especial, o DDT, o BHC, o Aldrin e o Heptacloro, possuem alto poder residual, 
conferindo proteção às lavouras, evitando o ataque dos insetos considerados praga. Por outro 
lado, também apresentam impactos às populações humanas, pois passam progressivamente 
do solo para os cereais comestíveis, para as ervas e eventualmente para os animais 
domésticos (CPRH, 2003).  
 
Diante dessa realidade, na década de 80, foi necessária a proibição desses produtos, visando 
reduzir a poluição ambiental e a contaminação dos alimentos, além da diminuição dos 
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problemas com a resistência das pragas, desenvolvida como resposta às prolongadas 
exposições a esses inseticidas. 
 
Em decorrência dessa proibição, visando uma agricultura mais coerente com os princípios 
ecológicos e de saúde pública, surgiu a necessidade de se realizar novas pesquisas em buscas 
de outros produtos que causam menor impacto ambiental, tais como: reguladores de 
crescimento dos insetos, ferormônios, repelentes ou atraentes e bioinseticidas, que atuam com 
especificidade, sem afetar o meio ambiente e os organismos que nele vivem (Ribeiro, 2003). 
 
Aliado ao grande avanço tecnológico que se observou no setor canavieiro com pesquisas 
inerentes ao controle biológico, pode-se concluir também que, concomitante a esse processo, 
os impactos sobre a fauna onde ocorre tal cultivo aumentaram proporcionalmente, em especial 
sobre os insetos e invertebrados de modo geral.  
 
Exemplificando tal impacto, pode-se citar o desenvolvimento de métodos de controle biológico 
para combater diversas espécies de insetos, que provavelmente contribuíram para a baixa 
diversidade de invertebrados e polinizadores encontrados na região. Técnicas específicas de 
combate foram desenvolvidas para alguns insetos, como a broca da cana-de-açúcar Diatraea 
saccharalis (Lepidoptera: Crambidae), das cigarrinhas das folhas Mahanarva posticata 
(Hemiptera: Cercopidae) e das raízes Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: Cercopidae) e da 
broca dos rizomas Migdolus fryanus (Coleoptera: Vesperidae). Há que se considerar, no 
entanto, que a aplicação destes pesticidas não se restringe a tais espécies, impactando todo 
este grupo animal. 
 
Além disso, considerando-se que a cana-de-açúcar apresenta-se como extensa monocultura ao 
longo de toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Botafogo, a propagação de insetos que 
se alimentam da cana fica fora de controle, uma vez que seus predadores naturais são 
dizimados por não encontrarem alimento e condições de sobrevivência em um habitat de tão 
baixa diversidade ecológica. Aliado a isso, o aspecto residual dos agrotóxicos e inseticidas 
utilizados na monocultura canavieira pode afetar toda a cadeia alimentar, contribuindo para o 
empobrecimento da fauna como um todo, atingindo todos os grupos animais. 
  
4.4.2.2. Ecossistemas Aquáticos 
 
a)Caracterização da Flora 
 
A região ocupada pelo baixo rio Botafogo apresenta ausência de fragmentos significativos de 
mata ciliar neste rio e em seus afluentes. Apesar disso, está inserido na faixa de domínio do 
Canal de Santa Cruz, apresentando grandes extensões ocupadas por mangues conservados, 
constituindo áreas estuarinas importantes como berçário para a fauna e que apresentam 
diversidade de espécies da flora de mangue. 
 
Nesse sentido, os impactos ambientais que os ecossistemas de estuário sofrem na região do 
baixo rio Botafogo, decorrentes do uso e ocupação do solo onde predominam atividades 
agroindustriais de monocultura, podem provocar perda da diversidade. Além disso, o 
ecossistema estuarino é o que mais sofre com os poluentes, pois normalmente em suas 
margens encontram-se grandes cidades e/ou indústrias que, através dos esgotamentos 
sanitários domésticos ou industriais, despejam uma gama enorme de poluentes nos cursos 
d’água que entram diretamente na teia trófica, ou limitam a produção dos organismos que 
direta ou indiretamente estão em contato com os mesmos (Passavante et al, 2003). 
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Nos estuários encontram-se os mangues, que formam ecossistemas com baixa diversidade de 
espécies vegetais, contrapondo-se à grande diversidade animal que ocupam suas imediações, 
o que torna esses ecossistemas de extrema relevância para a conservação de organismos 
aquáticos, em especial para a manutenção dos recursos pesqueiros.  
 
Caracterizando os ecossistemas estuarinos, as formações de manguezais apresentam uma 
restrita composição de vegetação, essencialmente composta de três espécies: Rizophora 
mangle (mangue vermelho), Avicennia shaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa 
(mangue branco). Prados de fanerógamas marinhas e várias espécies de algas bentônicas e 
planctônicas proporcionam uma elevada produtividade biológica na área costeira associada, o 
que torna este ambiente rico em espécies aquáticas animais (Albuquerque, 2008). Pode ser 
verificado o grande acúmulo de nutrientes, contribuindo também para a diversidade de 
organismos aquáticos dos mais variados tipos e formas, variando de organismos bentônicos a 
planctônicos, tanto animais quanto vegetais.  
 
Dentre os organismos aquáticos, o fitoplâncton pode ser utilizado como bioindicador da 
diversidade ambiental, pois desempenha um papel muito importante na teia trófica, sendo o 
primeiro elo da mesma com os organismos que o compõem.  
 
Utilizados para indicar a qualidade da água, as algas que compõe o fitoplâncton contribuem 
para adsorver grande parte dos poluentes. Pode-se inferir que, em locais muito poluídos, há a 
sua diminuição na coluna d’água, enquanto que a ocorrência da grande maioria de metais 
pesados limita profundamente a produção fitoplanctônica (Passavante et al, 2003). 
 
O rio Botafogo, ao longo de seu curso, passa por áreas povoadas sem esgotamento sanitário, 
sendo que, dessa forma, boa parte dos efluentes não tratados, vão diretamente para o seu 
curso. Acrescenta-se a esse fato, a existência de indústrias que lançam, entre outros produtos, 
metais pesados como mercúrio, que não só é um poluente que limita a produção de todos os 
organismos aquáticos, o que pode ser verificado através de estudos da composição 
fitoplanctônica (utilizada como bioindicador da qualidade ambiental), como pode persistir e 
percorrer toda a cadeia alimentar. 
 
Tais poluentes, além de ameaçar a diversidade de organismos aquáticos, chegam até o 
homem através da alimentação, sendo que, se ingerido em certa quantidade, pode danificar o 
sistema nervoso central. Estudos de Passavante et al. (2003) evidenciaram a baixa qualidade 
ambiental encontrada nesta bacia, reforçando seu estado de comprometimento ecológico 
esperado em decorrência do uso do solo de seu entorno. Estabeleceram também uma 
classificação dos estuários de acordo com a saturação do oxigênio dissolvido na água, 
considerando Zona Poluída aquela que apresenta um valor de saturação inferior a 25%; Zona 
Semipoluída aquela que vai de 25 a 50%; Zona de Baixa Saturação aquela que vai de 50 a 
100% e Zona Saturada aquela que é igual ou superior a 100%.  
 
Os estudos de Passavante et. al (2003) relataram uma ampla caracterização do estuário do rio 
Botafogo, descrevendo diversos índices que podem ser relacionados à qualidade ambiental da 
porção baixa do rio Botafogo. Em relação à saturação, todo esse trecho é de Zona de Baixa 
Saturação (53,00 a 100,0%), concluindo que o estuário não tem problemas de poluição 
orgânica comprometedores para os ecossistemas aquáticos. O estuário do rio Botafogo 
apresentou 52% de seus valores das taxas de saturação de oxigênio superiores a 70%, 
demonstrando assim uma boa qualidade de água. 
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O pH da água medido na porção baixa do rio Botafogo apresentou tendência a neutro ou 
ligeiramente alcalino, em torno de 7, pois os mecanismos que regem este parâmetro são 
controlados pelos sistema tampão da água do mar mantendo-as ligeiramente alcalinas. Quanto 
aos teores de nutrientes, deve-se levar em conta que mais de 85% dos valores da taxa de 
assimilação foram superiores a 5, indicando, assim, uma área rica em sais nutrientes, assim 
como o observado para o Canal de Santa Cruz.   
 
Os valores de produção e biomassa fitoplanctônica foram baixos no período de seca, o que 
pode estar relacionado à atuação dos efeitos do maior índice pluviométrico anual registrado. 
Nos demais meses os valores de produção primária e biomassa do estuário do rio Botafogo 
foram elevadas, sem chegar a apresentar sinais de eutrofização. Estes resultados contribuíram 
para a presença de Nitzschia sigma, espécie identificada dentre a comunidade do fitoplâncton, 
cuja presença parece estar relacionada também ao teor de nitrito, nitrato, pluviometria e 
coeficiente de extinção da luz.   
 
Dessa forma, os estudos de fitoplâncton no estuário do rio Botafogo indicaram a baixa 
diversidade de espécies, o que, aliada aos valores obtidos para a biomassa e a produtividade 
desse grupo, estiveram diretamente ligadas aos teores dos nutrientes quantificados na água. 
Assim, pode-se concluir que a referida bacia, apesar de apresentar ambientes de mangue 
preservados, detém ecossistemas aquáticos empobrecidos em relação aos organismos 
aquáticos, além de grandes concentrações de nutrientes dissolvidos na água, como 
conseqüência do uso e ocupação do solo das margens ao longo de toda porção baixa da bacia. 
Em contraposição, tais características originaram a elevada produção e biomassa 
fitoplanctônica, diretamente correlacionada com os nutrientes, revelando-se capaz de 
sustentar os demais níveis tróficos do ecossistema aquático, embora tais características sejam 
alarmantes em relação à eutrofização destes ambientes. 
 
b) Caracterização da Fauna 
 
O cultivo da cana-de-açúcar é bastante complexo, podendo ser obtido de um único plantio 
cinco a sete colheitas, sendo que após cada ciclo devem ser feitos altos investimentos para 
que a renovação do canavial proporcione boa produtividade na colheita seguinte. Dentre esses 
investimentos, encontra-se o custo com pesticidas para o controle de insetos, pragas e ervas 
daninha, os quais provocam sérios prejuízos à cultura.  
Para o controle desses organismos, atualmente emprega-se o uso de inseticidas e herbicidas, 
produtos que, além de elevar o custo da cultura, apresentam persistência prolongada no 
ambiente, podendo eliminar partes significativas de populações de organismos benéficos e 
serem levados pelas águas das chuvas, pelo processo de lixiviação, para mananciais aquáticos, 
contaminando peixes e outras espécies de seres vivos.  
 
Atualmente, tanto a comunidade científica quanto a sociedade civil têm se preocupado com as 
questões ambientais e a preservação da vida no planeta e, assim, surge a perspectiva do 
cultivo orgânico da cultura da cana-de-açúcar. Isso tem levado os produtores a adequar a 
atividade agrícola a uma ação que seja ambientalmente correta e economicamente viável, 
crescendo a procura por métodos alternativos ao controle químico, abrindo, desta forma, 
grande oportunidade para a implementação de pesquisas com agentes de controle biológico 
(Machado & Habib, 2010). Entretanto, tal cultura ainda está distante do que pode ser 
observado no Brasil. 
 
Em relação aos recursos pesqueiros na região da AID, há abundância nos ambientes marinho e 
de estuário, que é a principal fonte de renda da população. Nos ambientes dulcícolas há 
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escassez, pois a porção baixa da bacia do rio Botafogo apresenta pouca capacidade de suporte 
para o desenvolvimento de diversidade ictiíca, em decorrência da perda ecológica de habitats e 
descaracterização generalizada dos ambientes aquáticos. Tal fato pode ser comprovado pelo 
pouco volume d’água e assoreamento da calha principal que pode ser verificado na grande 
maioria dos afluentes da bacia dentro da AID (Figura 29). Todavia, essa porção do rio, que 
termina na confluência com o Canal de Santa Cruz, é extremamente relevante para a 
composição da biodiversidade dos ecossistemas locais.  Exemplo disso é a Maricultura Netuno, 
com expressiva atividade de aqüicultura, cultivando camarão nesta parte do canal. 
 

 
Figura 29 - Assoreamento em um afluente do rio Itapicuru na região do baixo rio 

Botafogo na AID.  
 
O canal de Santa Cruz separa a Ilha de Itamaracá do continente, tendo sido formado no início 
do Holoceno, pela ingressão de águas marinhas, com largura de aproximadamente 0,6km e 
extensão de 21km e profundidades variando de poucos decímetros (em maré baixa) a um 
máximo de 9m, com uma média de 4 a 5m em maré baixa (Albuquerque, 2008). 
 
Devido a essa pouca profundidade, a diferença de temperatura entre as camadas inferiores e 
superiores das águas não ultrapassa 10°C, e a salinidade da camada mais profunda é sempre 
maior, havendo uma estratificação mais acentuada no período das chuvas. A salinidade média 
varia de 34% na estação seca, a 27% na estação chuvosa, resultando em um sistema 
considerado parcialmente misturado no inverno e bem misturado na estação seca 
(Albuquerque, 2008). 
 
No período invernoso, há uma maior afluência de água doce proveniente dos rios adjacentes, 
provocando um maior aporte de nutrientes e uma diminuição do pH, oxigênio dissolvido e 
salinidade, tendo ainda uma maior turbidez. Na parte norte do canal, a morfologia de fundo 
tem forma de V, enquanto na parte sul a morfobatimetria é regular, com relevo submarino 
suave, onde deságuam ao norte os rios Catuama, Carrapicho, Botafogo e Congo e, ao sul, 
Igaraçu e Paripe. 
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Assim, o canal compõe um amplo conjunto de formações diferenciadas formando a diversidade 
de habitats que compõem o sistema de estuário, formado em conjunto com seus tributários, 
onde predominam os bosques de mangue (Albuquerque, 2008). 
 
Embora não apresente diversidade de fauna, o rio Botafogo é extremamente relevante para a 
formação da rica fauna encontrada nos ambientes estuarinos e de manguezais, especialmente 
para a diversidade da ictiofauna encontrada nos mangues da região, que detém ricos estoques 
pesqueiros.  
 
Dentre as espécies utilizadas em atividades de aqüicultura pode-se citar manjuba, ostra, 
saramonete, camarão, marisco, budião, tainha, boca-torta, sapuruna, sardinha, biquara, 
xaréu, papuda e sauna, todas estas espécies capturadas e comercializadas na região. Estas 
características conferem ao baixo rio Botafogo, todavia não apresente grande diversidade de 
fauna aquática, relevância para a diversidade encontrada nos ambientes estuarinos que detém 
grande biodiversidade. 
 
Na área estuarina, que abrange o baixo curso do rio Botafogo e o Canal de Santa Cruz, são 
desenvolvidas atividades pesqueiras e de carcinicultura, sendo que oito das 144 espécies de 
moluscos aí existentes são pescadas artesanalmente e comercializadas. Essa região é a 
principal fornecedora de frutos do mar, em especial de ostra, sururu, marisco, peixe e 
camarão, que compõem a culinária tradicional da região, reforçando a importância econômica 
atrelada à manutenção destes estoques e diversidade. Neste sentido, a região do Canal de 
Santa Cruz se configura entre os maiores produtores de pescado do estado de Pernambuco, 
com uma produção anual de 1.660 toneladas, representando 34,2 % do total produzido 
(CPRH, 2003). 
 
O estuário formado na área de confluência do rio Botafogo com o Canal de Santa Cruz, apesar 
de sua importância em relação ao potencial pesqueiro, encontra-se sobre fortes impactos 
ambientais, decorrentes do uso e ocupação desordenada do solo, onde predomina a 
monocultura açucareira. Albuquerque (2008) relata as contaminações de Cu-Pb-Zn-Cd no 
canal de Santa Cruz e rios adjacentes, através de trabalhos científicos realizados utilizando-se 
o monitoramento através da macro-alga Enteromorpha sp como bioindicadora, chegando à 
conclusão que a área encontrava-se contaminada por Pb. Foram verificadas contaminações por 
Hg em águas, sedimentos, tecidos de peixe e ostras pescadas no canal de Santa Cruz e rio 
Botafogo, apontando a procedência do contaminante como uma indústria de soda-cloro 
denominada CAII instalada na região. A contaminação deste metal pesado nos mangues, em 
sedimentos e no material particulado em suspensão, além de verificado em ostras da espécie 
Crassostrea rhizophorae, chamam atenção para a possibilidade da contaminação através da 
cadeia alimentar.  
 
Em relação aos peixes, foram verificados metais pesados também em músculos, chamando 
atenção para a comprovação da ocorrência do metal pesado mercúrio também nos cabelos dos 
habitantes de Itapissuma, embora em baixas concentrações, em torno de 0,1 a 12,5 ppb 
(parte por bilhão), sendo consideradas concentrações normais (Albuquerque, 2008). 
 
Embora a região do litoral norte de Pernambuco seja detentora de grande diversidade de 
organismos aquáticos, com destaque para a abundante e diversificada ictiofauna, a região da 
bacia hidrográfica do rio Botafogo não corresponde a essa realidade.  
 
Especialmente para a porção baixa do rio, caracterizada como AID, cujas margens são 
ocupadas pela monocultura canavieira que substituiu a vegetação ciliar em sua totalidade, os 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
217 

ecossistemas aquáticos apresentam-se totalmente descaracterizados. A retirada da mata ciliar, 
aliada a técnicas de manejo agropecuário degradadoras do solo, como queimadas, 
contribuíram para a erosão observada nas margens, o que provocou o severo estado de 
assoreamento que pode ser observado do leito do rio. Dessa forma, o que se verifica é a 
diminuição da extensão da lâmina d’água, o que restringe a dimensão do hábitat aquático. 
 
Considerando-se que a emissão do efluente industrial será feita no rio Botafogo, foram 
demarcados dois pontos de amostragem na AID, cuja amostragem neste estudo corresponde 
aos pontos 4 e 5, conforme apresentado na Tabela 42. 

 
Tabela 42 – Características dos pontos de monitoramento limnológicos. 

Ponto Área Localização Característica 
4 AID 287662/9143876 rio Botafogo 
5 AID 287463/9143462 Ponto de lançamento previsto do efluente 

no rio Botafogo  
 

Foram realizadas análises da qualidade da água, com a descrição dos principais parâmetros 
físico-químicos e biológicos dos corpos d’água existentes na área de influência direta (AID), 
compreendida pela gleba do empreendimento. Foram considerados dois pontos de análise no 
rio Botafogo, pela importância da avaliação de seu estado de conservação anterior à instalação 
do empreendimento. 
 
O limite estabelecido para densidade de cianobactérias pela Resolução Conama 357 de 2005 é 
de até 50.000 células por mililitro. Nos pontos amostrados no rio Botafogo, a densidade de 
cianobactérias não ultrapassou o limite máximo de 142 cel/mL. O mesmo ocorreu para 
quantidade de clorofila, cujos valores se encontraram abaixo do estabelecido pela Resolução 
Conama. Estes resultados indicam a baixa densidade de organismos fitoplanctônicos presentes 
no ambiente, o que é resultado das baixas concentrações de nutrientes no mesmo. 
 
A fauna aquática, representada pelos organismos zooplanctônicos e pela comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos, foi caracterizada pela presença de espécies mais resistentes à 
ambientes impactados, como Lecane bulla, Centropyxis aculeata e Nematoda no zooplâncton 
e, Chironomidae e Melanoides tuberculatus no zoobenton. Nenhuma espécie típica de ambiente 
não poluído foi encontrada nos dois pontos amostrados. 
 
O ponto 5 é diretamente afetado pela população da Vila Botafogo. Este trecho do rio recebe 
esgoto desta vila, e é utilizado pela população para lazer. Existe a presença de mata ciliar, 
ainda que restrita a certas regiões, que protegem o trecho do rio contra carreamento de parte 
dos nutrientes vindos da monocultura canavieira, comum na região do entorno do rio.  
Este ponto corresponde ao ponto previsto para lançamento do efluente no rio Botafogo, 
destacando sua importância para o acompanhamento por estudos limnológicos que possam 
avaliar o efeito direto do empreendimento neste trecho do rio. 
 
As análises referentes à demanda bioquímica de oxigênio, no rio Botafogo, apresentaram 
valores abaixo do limite estabelecido pela Resolução Conama 357 de 2005 para ambientes 
aquáticos de classe 2 (limite DBO 5 dias a 20°C ate 5 mg/L O2), sendo equivalentes a 0,5 mg 
O2/ L nos dois pontos amostrados. Esses resultados indicam a presença de quantidades baixas 
de matéria orgânica no curso d’água, com baixo consumo de oxigênio dissolvido para a 
decomposição desta matéria orgânica. A oxigenação das águas nos dois pontos (ponto 4 igual 
a 6,15 e ponto 5 igual a 7,25 mg O2/ L) foi maior do que o limite mínimo estabelecido pela 
mesma Resolução (limite mínimo igual a 5 mg O2/L). 
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A turbidez do curso d’água também se apresentou bem menor que o limite estabelecido pelo 
Conama 357 de 2005 (limite até 100 UNT), apresentando valores de 9,25 UNT no ponto 4 e de 
4,61 UNT no ponto 5. A turbidez reflete a quantidade de material em suspensão na coluna 
d’água, o que interfere diretamente na quantidade de penetração luminosa e distribuição dos 
organismos no ambiente aquático. 
 
A concentração de fósforo total também foi abaixo do limite de acordo com a mesma 
Resolução (limite ate 0,1 mg/L, em ambientes lóticos), apresentando valores inferiores a  0,01 
mg/L nos dois pontos amostrados no rio. O mesmo ocorreu para as concentrações de 
nitrogênio total, apresentando valores menores que 1 mg/L. Ao contrário do esperado, apesar 
dos impactos antrópicos ao longo do rio Botafogo, principalmente em relação a monocultura 
canavieira, as águas não apresentaram grandes concentrações destes nutrientes (nitrogênio e 
fósforo), o que não caracterizou este ambiente como eutrofizado. 
 
Em relação à demanda química de oxigênio (DQO), a Resolução Conama não prevê limites. No 
entanto, quando relacionada à DBO, pode trazer importantes informações a respeito da carga 
poluidora presente na água, pois estima o nível total de matéria oxidável (ANGELIS & KIYAN, 
1982). 
 
Os valores de pH nos pontos amostrados foram entre 6,0 e 7,0, também de acordo com o 
estabelecido pela Resolução (intervalo de pH aceito entre 6,0 e 9,0). 
 
4.4.3. Caracterização do Meio Socioeconômico 
 
A AID corresponde ao curso baixo do rio Botafogo, tomado a partir da faixa de domínio da BR-
101, à entrada do empreendimento, até a foz no Canal Santa Cruz. Ressalta-se que, nesses 
limites, está inserida a Vila Botafogo, território não classificado na tipologia do IBGE. A Vila faz 
parte da mancha urbana, embora não contígua, do município de Itapissuma. No limite norte da 
AID está a Maricultura Netuno (600ha), grande empreendimento do grupo homônimo. 
 
Informações sobre a Vila Botafogo apresentadas neste documento foram extraídas 
basicamente através de consultas de Bios Consultoria à Prefeitura e Secretarias Municipais de 
Itapissuma. 
 
A Vila Botafogo se situa no extremo limite norte do Município e encontra-se segregada da sede 
a 6km, aproximadamente, pela existência de estradas vicinais. Teve sua formação originada a 
partir da Agrovila Rural, da Usina São José. Posteriormente, em 1991, a Vila foi desapropriada 
pelo Poder Público Estadual. Possui cerca de 900 casas. A Vila conta com equipamentos 
urbanos como escolas, correios, mas não possui banco nem setor de atendimento da 
Prefeitura, equipamentos que são reivindicados pela população local. (FUNDAÇÃO APOLÔNIO 
SALES. s/d). 
 
Os Anais da Assembléia Legislativa de Pernambuco de 18 de setembro de 1996 trazem 
informações sobre o projeto de lei n. 369/96, 
 

Projeto de Lei que autorizava a transferência de propriedade, por doação, à 
Companhia de Habitação Popular de Pernambuco-COHAB, de área de 
42,05,53ha (quarenta e dois hectares, cinco ares e cinqüenta e três centiares), 
remanescente do Engenho Botafogo, na Vila de mesmo nome, no município de 
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Itapissuma, declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 13.936, de 11 de 
outubro de 1989.  
 
A referida desapropriação, à época, deu-se pela necessidade premente de suprir 
as carências urbanas, sociais e humanas que exigiu por parte do Governo do 
Estado uma ação de implantação e melhoria de equipamentos urbanos e afins, 
bem como o estabelecimento de área verde para a agricultura de subsistência, 
ensejando a revitalização do núcleo urbano. 
 
Atualmente [1996], a área se incrementou como povoado. São 
aproximadamente 650 (seiscentos e cinqüenta) residências, postos de serviços 
da Telpe e Correios, escola estadual de 1º e 2º graus, posto de saúde municipal 
e posto policial da PM. (ANAIS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO. 
1996) 

 
4.4.3.1. População e dinâmica populacional  
 
O fato da Vila Botafogo, núcleo urbano da AID, não ser objeto específico das análises do IBGE, 
não é possível, apresentar-se a distribuição em dados absolutos e relativos na área urbana e 
rural por faixas etárias. Tampouco indicar os movimentos de êxodo rural e suas causas 
regionais da população da AID. 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco informa haver 2.358 eleitores na seção na Vila 
Botafogo, uma das quatro zonas eleitorais do município, em 2010. (TRIBUNAL REGIONAL 
ELETORAL DE PERNAMBUCO. 2010) 
 
Na seção deste documento sobre a AII apresentaram-se dados sobre o nível salarial de 
Itapissuma, e as profissões com maiores estoques, distribuídos por gênero masculino e 
feminino. 
 
A pesquisa das taxas de desemprego aberto – percentual de pessoas que procuraram trabalho 
de maneira efetiva no último mês e não exerceram nenhum trabalho nos 7 dias anteriores ao 
da entrevista, não encontrou fonte adequada. O Departamento Intersindical de Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE) apresenta a taxa de desemprego aberto para a Região 
Metropolitana do Recife, sem, contudo, detalhar as cidades do complexo. 
 
4.4.3.2. Caracterização das comunidades e organização social 
 
Na sociedade civil da AID destaca-se a Colônia de Pescadores Z-10, liderada por mulheres, 
situada em Itapissuma. Segundo o portal da Transparência do Governo Federal, a Colônia 
recebeu R$73.000,00 (setenta e três mil reais) em junho de 2010, dentro do Programa Apoio 
à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira. (PORTAL TRANSPARÊNCIA. 2010) 
 
O Projeto Renascer, da Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais do Governo do Estado de 
Pernambuco, Brasil, no combate à pobreza rural através das atividades de pesca da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, em relatório de 2003, traz o seguinte registro de 
entrevista com a presidente da Colônia de Pescadores Z-10: 
 

A Colônia de Pescadores Z-10 do Município de Itapissuma possui 3.000 mil 
pescadores cadastrados, incluindo pescadores do Município de Igarassu. 
Quatro mulheres participam da Diretoria e do Conselho Fiscal, inclusive da 
Presidência da Colônia. Aproximadamente 80 pessoas (muitas mulheres) 
participam mensalmente das reuniões. 
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[...] Há uma participação da Z-10 em diversos fóruns, entre eles: Conselho de 
Desenvolvimento Municipal de Itapissuma, CONDEMA de Itapissuma e Conselho 
de Saúde. 
A Comissão Pastoral dos Pescadores, o Centro Josué de Castro e o IBAMA têm 
apoiado a Colônia principalmente nas reuniões e montagens de projetos. 
Não houve, em 2003, nenhum treinamento de pescadores e pescadoras em 
assuntos relacionados à pesca, como aconteceu em anos anteriores. A 
expectativa da entrevistada em relação à Colônia é de que haja uma maior 
conscientização da comunidade e do governo sobre a situação das marisqueiras 
que necessitam de canoas, jereré, linha adequada, carro de mão, foice, entre 
outros instrumentos, para melhor desenvolverem suas atividades de pesca. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. 2004) 

 
Em março de 2010 a Universidade lançou o documentário “Mulher, além da Maré” da diretora, 
jornalista e produtora cultural Silvana Marpoara. Resultado da pesquisa de mestrado da 
jornalista no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local 
(Posmex-UFRPE), o filme retrata as histórias reais de pescadoras de Itapissuma-PE. 
 
São citadas no Diagnóstico do Plano Direto Municipal de Itapissuma como Organizações Sociais 
não Governamentais: (i) Associação dos Extratores de Areia de Botafogo, como cooperativa 
dos cidadãos que trabalham com extração e venda de areia grossa de rio na comunidade de 
Botafogo; (ii) Associação Comunitária de Botafogo, que apóia os serviços de atendimento da 
Rede de Saúde e Ação Social do Município.  
 
4.4.3.3. Trabalho e Atividade Econômica 
 
O principal equipamento econômico da AID é a Maricultura Netuno, situada a norte da Vila 
Botafogo. 
 
Segundo a CPRH, 

o segundo [maior] empreendimento aquicultural, em extensão, no Litoral Norte 
– a Maricultura Netuno – situa-se no estuário do rio Botafogo, no local 
denominado Engenho Porto e Salina [...]. Abrange uma área total de 676,5 ha, 
dos quais cerca de 270 ha correspondem à área destinada a tanques-berçários e 
viveiros (de engorda e reprodução). O restante da área da fazenda deverá ser 
ocupada pelas unidades industrial e de apoio à produção, por diques e estradas, 
canais de abastecimento e descarga de água e pela reserva florestal, prevista 
em 299,5 hectares de mangue (cf. Plano de Controle Ambiental da Maricultura 
Netuno, encaminhado à CPRH, em 1999). O projeto tem como meta principal a 
produção de camarões marinhos (adultos) para os mercados interno e externo 
bem como de náuplios e pós-larvas para consumo próprio e venda do excedente 
no mercado regional. (CPRH. Litoral Norte. p. 132) 

 
A Figura 30 traz ilustração da Maricultura Netuno à época de sua implantação.  
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Figura 30 - Vista aérea das áreas de instalação dos projetos de carcinicultura Maricultura 

Netuno (à esquerda) e Atapuz Aquacultura (à direita), próximo à desembocadura do rio 
Botafogo no Canal de Santa Cruz (divisa Itapissuma/Goiana) 

Fonte: CPRH, 2001. 
 
A Maricultura Netuno iniciou efetivamente suas atividades em Itapissuma em 2001. É uma 
empresa do Grupo Netuno. 
 

O Grupo Netuno foi criado em 1989, no bairro do Pina, no Recife. Inicialmente 
operou na distribuição de pescados para os estados do Nordeste. Em apenas 
cinco anos, conquistou lugar de destaque entre os dez maiores exportadores de 
frutos do mar do país. 
   
A Netuno possui indústrias de pescados, centros de distribuição frigorificados e 
estações para produção de camarões marinhos cultivados e projeto de 
piscicultura e Tilápia. Todos estrategicamente localizados no Nordeste.  
 
A participação da empresa no mercado interno e externo cresce 
constantemente. A Netuno tem, hoje, um dos maiores faturamentos do país. 
São mais de quatro mil clientes ativos no Brasil, e também nos Estados Unidos, 
Canadá, México, América Latina, Europa e Ásia. 
(NETUNO ALIMENTOS S.A. 2010) 
 

Entre os projetos sociais da empresa, é citada a parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação de Itapissuma. 
 
a) Estimativa e caracterização da mão-de-obra na fase de instalação do 
empreendimento 
 
A AmBev - Filial Pernambuco tem a expectativa de contratação de 1.000 trabalhadores, 
aproximadamente, no pico das obras entre maio e agosto de 2011. A qualificação será básica 
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para pessoas de construção civil: pedreiros, serventes, encanadores, soldadores, montadores, 
eletricistas, etc. 
 
São pessoas da própria região a serem treinadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), em parceria já acertada, com cursos já existentes de qualificação básica. 
Estes cursos não passam de 160 horas. A unidade mais próxima do empreendimento é a 
Escola do SENAI do município de Paulista. 
 
b) Estimativa e caracterização da mão-de-obra na fase de operação do 
empreendimento 
 
Segundo informação do empreendedor à Bios Consultoria, a AmBev – Filial Pernambuco, na 
fase de operação, prevê a contratação de 600 funcionários, sendo 75% desse número com 
origem na RMR, 15% na região Nordeste (inclusive da RMR) e 10% terá origem nacional. 
 
Sobre a qualificação, a porcentagem é de 15 a 20% (aproximadamente 120 pessoas), para 
cargos de gerência com nível superior de escolaridade (engenheiros, majoritariamente). O 
restante, 80 a 85% irão compor o quadro operacional (aproximadamente 480 pessoas), com 
nível médio de escolaridade. Dos que possuem nível médio, estimam-se aproximadamente 200 
pessoas de nível técnico com formação em mecânica, química e elétrica. 
 
c) A implantação do empreendimento na mídia 
 
O atual empreendimento da AmBev – Filial Pernambuco em Itapissuma, foi noticiado pelo 
jornal Folha de São Paulo, em edição de 8 de junho de 2010: 
 

A nova unidade representa um investimento de R$ 260 milhões e vai gerar 200 
empregos diretos na primeira etapa de operação. Durante a construção, serão 
mil empregos indiretos. 
 
As obras da nova fábrica terão início em outubro deste ano e o início da 
operação está previsto para agosto de 2011. A unidade terá capacidade para 
produzir até 10 milhões de hectolitros de cerveja e 4 milhões de hectolitros de 
refrigerantes. 
 
A AmBev vai investir R$ 260 milhões na construção de uma nova fábrica em 
Pernambuco, localizada no município de Itapissuma, empreendimento que vai 
gerar pelo menos 200 empregos diretos, na primeira etapa de sua operação, e 
cerca de mil empregos indiretos somente durante as obras de construção. 
Diante do grande potencial de crescimento do mercado, a AmBev projetou para 
este ano investir R$ 670 milhões na ampliação e construção de fábricas e 
Centros de Distribuição Direta nas regiões Norte e Nordeste. Na área comercial, 
mais R$ 40 milhões devem ser investidos em Pernambuco em 2010. 
 
Estes recursos fazem parte dos investimentos de R$ 2 bilhões anunciados pela 
AmBev no início do ano para ampliar de 10% a 15% a capacidade produtiva de 
suas fábricas em todo o País. O investimento é o maior já feito pela AmBev num 
único ano desde a sua criação e será viabilizado, entre outras medidas, pelo não 
reajuste nas alíquotas dos impostos federais neste ano. 
 
Além dos R$ 260 milhões iniciais, a nova fábrica em Pernambuco ainda deverá 
receber mais R$ 100 milhões em uma segunda fase de ampliação até 2015. A 
AmBev possui outra unidade fabril no Cabo do Santo Agostinho e dois Centros 
de Distribuição Direta no Estado. 
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Para o co-presidente do Conselho de Administração da AmBev, Victorio De 
Marchi, o Estado tem importância estratégica para a Companhia. "Cerca de 60% 
da produção da nova fábrica ficará em Pernambuco, por isso, vamos investir 
para ampliar ainda mais nossa presença no Estado", afirma. (FOLHA DE SÃO 
PAULO ON-LINE) 

 
4.4.3.4. Educação 
 
Na impossibilidade de se obterem dados específicos sobre a AID está-se apresentando dados 
mais detalhados sobre Itapissuma, município onde está inserida a área de estudo, objeto 
desse documento. 
 
A Tabela 43 traz dados sobre a Taxa de Escolarização dos diversos grupos etários no município 
de Itapissuma. 
 

Tabela 43 - Taxa de escolarização por grupos de idade – Itapissuma (2000) 
Taxa de escolarização (%) 

Por grupos de Idade  
Município  

Total 0 a 6     
anos 

7 a 14    
anos 

15 a 17   
anos 

18 a 24   
anos 

25 anos  
ou mais 

Itapissuma 34,2 36,6 91,8 72,5 30,5 5,5 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. 
 
A Tabela 44 informa sobre a Taxa de Analfabetismo de Itapissuma (1991 – 2000). 
 

Tabela 44 – Taxa de Analfabetismo no município de Itapissuma - PE 
Ano 

Faixa Etária 
19911 2000 

7 a 14 anos  42,280 17,000 
10 a 14 anos  26,910 10,020 
15 a 17 anos  13,020 11,090 
acima de 15 anos  38,340 25,940 
18 a 24 anos  21,690 11,870 
acima de 25  anos  43,290 31,820 

 Nota: (1) valores em percentual nas respectivas faixas etárias que não sabem ler nem escrever um bilhete simples. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/ Ministério da Educação (NEC) 
 

Pela tabela acima identifica-se diminuição do analfabetismo em todas as faixas etárias  
analisadas, entre 1991 e 2000. 
 
O Portal Brasil Alfabetizado informa sobre duas turmas de Educação de Jovens e Adultos no 
Posto de TELPE da Agrovila Botafogo, no município de Itapissuma, com cursos entre abril e 
novembro de 2008: uma com 23 outra com 22 alunos. (BRASIL ALFABETIZADO. 2010.) 
 
Na Vila Botafogo há duas escolas públicas, uma municipal e outra estadual. A Escola Municipal 
Dilma Cecília da Silva atende a 747 alunos da turma de 5 anos da Educação Infantil ao 9º ano 
do Ensino Fundamental. A Escola Estadual Senador Ermínio de Morais atende, em três turnos, 
ao Ensino Médio, E.J.A., a aproximadamente 510 alunos. (Depoimento da Sra. Vera Lúcia 
Espírito Santo. Escola Municipal Dilma Cecília da Silva. Fone: (81) 35472257) 
 
Destaca-se na Escola Estadual Senador Ermírio de Morais, o Programa Travessias, projeto 
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implantado pela parceria entre o Governo do Estado e a Fundação Roberto Marinho; a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); o Serviço de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional da Indústria (SESI) em Pernambuco. 
 
O objetivo do Programa é a conclusão do ensino médio para quem está com defasagem de 
idade-série. Com 18 meses de duração ele utiliza a metodologia do Telecurso, com aulas 
presenciais e a distância. Pernambuco é o único estado da federação que desenvolve este 
programa. (FOLHA DE PERNAMBUCO DIGITAL. 09 Nov. 2009) 
 
A escola ainda conta com um laboratório de informática com cerca de 10 computadores. O 
acesso dos professores à E.E. Ermínio de Morais é de difícil acesso, pois eles não podem usar o 
transporte escolar municipal. 
 
A Creche Municipal Maria José atende aproximadamente a 110 crianças em período integral. 
 
4.4.3.5. Saúde 
 
Há 3 unidades de atendimento à saúde pública na Vila Botafogo, sendo duas consideradas 
Unidades de Saúde da Família (USF) e uma, Unidade Básica de Saúde (UBS).  
 
A USF Botafogo conta com serviços ambulatoriais, serviços de apoio como o de prontuário de 
paciente (SPP) e serviços especializados. O posto de saúde funciona no período da manhã e da 
tarde e seu quadro de funcionários é composto por 5 agentes comunitários de saúde, 1 
enfermeiro, 1 técnico de enfermagem, 1 médico de saúde da família, 1 médico ginecologista, 1 
auxiliar de consultório dentário e 1 cirurgião dentista. A população assistida pela equipe de 
saúde da família (ESF) é formada basicamente pelas escolas e a população que necessite de 
atendimento. O estabelecimento não possui leitos cadastrados. 
 
A USF Botafogo II também conta com serviços ambulatoriais, serviços de apoio e serviços 
especializados. O posto de saúde atende no período da manhã, tarde e noite e sua equipe é 
composta por 4 agentes comunitários, 1 médico de saúde da família, 1 enfermeiro, 1 técnico 
de enfermagem, 1 cirurgião dentista e 1 auxiliar de consultório dentário. A população assistida 
é formada pelas escolas e pela população em geral sendo o atendimento de demanda 
espontânea. O estabelecimento também não possui leitos cadastrados. 
 
A UBS Botafogo conta com serviços ambulatoriais, serviços de apoio e serviços especializados, 
diferenciando também por possuir em seu ambulatório uma sala de curativo e uma sala de 
pequenas cirurgias. O atendimento é realizado na parte da manhã e tarde e seu quadro de 
funcionários é composto por 1 médico pediatra, 1 médico ginecologista e obstetra, 1 médico 
clínico, 1 auxiliar de enfermagem e 1 cirurgião dentista. O atendimento é de demanda 
espontânea, sendo atendidos todos que precisarem de assistência médica e odontológica. Não 
possui leitos cadastrados. (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2010). 
 
4.4.3.6. Equipamentos urbanos e infraestrutura 
 
Este tópico, frente à indisponibilidade de consulta aos dados da Prefeitura Municipal de 
Itapissuma relativamente à Vila Botofogo, está contemplado na seção deste texto que trata da 
AII. 
 
Existe uma agência de Correio e um Posto Policial, na Vila Botafogo. 
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4.4.3.7.  Uso e Ocupação do Solo 
 
A delimitação da AID está contida no município de Itapissuma. No zoneamento municipal, 
conforme o Plano Diretor (Lei Municipal 722/2009), a AID abrange partes da zona rural e zona 
urbana (Vila Botafogo). Dessa forma, a caracterização do uso e ocupação do solo da AID será 
feita com base nesse zoneamento. 
 
Nessa delimitação, destaca-se a Vila Botafogo, uma área urbana não contígua à sede 
municipal. Quanto ao uso do solo, essa mancha urbana divide-se em sete zonas:  
 
- ZAR3: Zona de Proteção Ambiental e Residencial. Segundo o Art. 123, a ZAR 
compreende as áreas com ocorrência de sítios recreios e de vegetação significativa, onde se 
pretende incentivar uma ocupação de baixa densidade com a manutenção das características 
da paisagem e das condições naturais existentes. Compreende a área no entorno do rio 
Botafogo, na Vila de Botafogo. 
 
- ZPA3: Zona de Proteção Ambiental. Conforme Art. 119, a ZPA refere-se às áreas de 
preservação das margens dos rios e riachos em conformidade com a Lei Federal 4.771/65 
(Código Florestal). A ZPA3 corresponde à faixa de 100m no entorno do rio Botafogo, na Vila 
Botafogo. 
 
- ZUP4 e ZUP5: Zona de Urbanização Preferencial.  Conforme o Art. 106, a ZUP corresponde 
à área ocupada predominantemente por habitações e ainda com disponibilidade de espaço 
para ocupação urbana em função da proximidade com as áreas já urbanizadas, núcleos 
urbanos. A ZUP4 compreende a Vila Botafogo existente e a ZUP5 compreende a Vila Botafogo 
assentamento (cf Art.106). 
 
- ZRU2: Zona de Requalificação Urbana.  O Art. 104 afirma que a ZRU compreende áreas 
de ocupação consolidada ou áreas já loteadas e tem como objetivo melhorar o padrão de 
urbanização, promover a regularização fundiária de ocupações espontâneas com a melhoria e 
complementação dos serviços urbanos existentes e a qualificação da paisagem. A ZRU2 
compreende a Vila Mangabeira e entorno. 
 
- ZDI2: Zona de Desenvolvimento Industrial. Segundo o Art.13, a ZDI2 abrange áreas 
destinadas ao uso industrial de médio e grande porte, onde se pretende consolidar e incentivar 
o uso industrial. Compreende o novo Pólo Industrial Botafogo. O Art. 114 traz as seguintes 
diretrizes: 
 

I. elaboração e implementação de projeto específico para a implantação do 
pólo em parceria com o setor privado; 
II. utilização de incentivos fiscais e financeiros para a viabilização de projetos 
que desenvolvam atividades industriais e complementares; 
III. incentivo as atividades componentes da cadeia produtiva associadas ao 
pólo fármaco-químico. 

 
- ZUD3: Zona de Uso Diversificado. Segundo o Art. 110, a ZUD localiza-se em áreas de fácil 
acessibilidade e de localização estratégica onde se pretende estimular o desenvolvimento de 
atividades produtivas, como comércio, serviços e usos institucionais, criando novas 
centralidades para atender as demandas de novas áreas de expansão urbana. Compreende 
faixas ao longo da BR-101, no entorno da Vila de Botafogo. 
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Parte do empreendimento está localizada na ZDI2 e parte na ZUD3. 
 
a) Áreas de colonização e assentamento 
 
Na Vila Botafogo identifica-se o Assentamento Botafogo, classificado como Zona de 
Urbanização Preferencial (ZUP5) pelo Plano Diretor de Itapissuma (Lei 722/2009). 
 
Segundo o Art. 107, a ZUP tem como principais diretrizes: 
 

I. garantia da ocupação ordenada; 
II. implantação e complementação da infraestrutura urbana, especialmente 
de saneamento básico e dos serviços sociais básicos; 
III. estruturação de novos espaços para a habitação popular; 
IV. controle da ocupação clandestina; 
V. implantação de espaços públicos de lazer. 

 
Não há informações sobre a existência de assentamento rural na AID, nas páginas eletrônicas 
do INCRA. 
 
b) Conflito e Tensões Sociais 
 
Não há informações sobre a existência de Movimento dos Trabalhadores sem Terra nas 
páginas eletrônicas do INCRA na AID. Também não há informações sobre outras áreas de 
conflito ou tensões sociais atualmente na AID, conforme informações da Prefeitura de 
Itapissuma. 
 
4.4.3.8. Patrimônio Cultural 
 
Na AID não há registros de bens arqueológicos, históricos, paisagísticos, da cultura imaterial, 
espeleológico e paleontológico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). 
 
A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), de âmbito 
estadual, tampouco indica bens culturais registrados na AID.  
 
4.5. Área Diretamente Afetada 
 
4.5.1. Caracterização do Meio Físico  
 
4.5.1.1. Caracterização Geológica 
 
A geologia da ADA é composta pelo Grupo Barreiras e pelas coberturas superficiais 
pleistocênicas e holocênicas a ele sobrepostas (depósitos recentes). Essas coberturas 
superficiais são compostas por depósitos aluvionares de cascalhos, areias e argilas mais ou 
menos consolidadas (CPRM, 2003). 
 
O Grupo Barreiras, de idade Paleoceno/Pleistoceno, é representado por arenitos finos e 
grossos, siltitos e argilitos com lentes de conglomerados e arenitos grossos (CPRM, 2003). A 
maior parte da ADA é de material proveniente dessa litologia. A porção mais baixa e próxima 
aos canais fluviais (rios Itapicuru e Botafogo) é composta pelos Depósitos Recentes e, em 
termos pedológicos, está associada aos Gleissolos, Espodossolos e solos de mangue. 
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A espacialização das unidades geológicas da ADA encontra-se no Mapa Geológico do 
empreendimento apresentado no item caracterização geológica da AII. 
 
4.5.1.2. Caracterização Geomorfológica e Geotécnica 
 
O relevo da ADA do empreendimento é englobado, segundo o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado de Pernambuco (MMA, s/d), em três categorias distintas: tabuleiros 
dissecados, tabuleiros pouco dissecados e planícies aluviais. 
 
Segundo Ferreira (2008, p.23), os tabuleiros se caracterizam por apresentarem interflúvios 
planos, geralmente entalhados por canais de margens abruptas. Localmente estão dissecados 
em forma de colinas convexas de topos concordantes, formando uma topografia ondulada. Os 
topos tabulares em geral coincidem com os sedimentos da Formação Barreiras, enquanto que 
as vertentes de dissecação se desenvolvem através desses sedimentos atingindo as rochas do 
embasamento cristalino. Essas formas predominam em boa parte da ADA e na maior parte da 
AID.  
 
Na ADA encontra-se ainda o relevo plano das planícies fluviais dos rios Itapicuru e Botafogo, 
que percorrem a parte mais baixa e os limites da gleba do empreendimento e se misturam ao 
ambiente brejoso localizado a partir da confluência dos seus leitos.  
 
Ressalta-se que, embora a ADA não possua manguezais, ela encontra-se muito próxima ao 
mangue do baixo rio Botafogo e limítrofe aos depósitos de brejos (Depósitos Recentes), 
localizados, no rio Botafogo, entre o limite do mangue e a Vila Botafogo. A Figura 31 mostra a 
localização desses ambientes no contexto da ADA.  
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31 - Vista panorâmica do relevo plano da ADA junto a Vila Botafogo e à planície do rio Itapicuru.  

Foto: William Zaneti, set 2010 
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Com relação às condições atuais de uso e ocupação do solo  (anteriores à implantação do 
empreendimento), à data da visita de campo, em setembro de 2010, praticamente toda a área 
da gleba encontrava-se ocupada por canavial. Não há vegetação ciliar junto aos cursos d’água 
no interior da ADA e são comuns ravinas ao longo das estradas de terra em meio ao canavial.  
 
As unidades de relevo presentes na ADA são mostradas no Mapa Geomorfológico do 
empreendimento apresentado no item caracterização geomorfológica da AII. 
 
4.5.1.3. Caracterização dos Solos 
 
De acordo com o Mapa de Solos da Folha Itamaracá, escala 1:100.000 (EMBRAPA, 1999), as 
classes existentes na ADA se referem aos Latossolos, Argissolos e associação de Gleissolos + 
Solos Aluviais. Enquanto nas planícies dos rios Itapicuru e Botafogo predomina, a associação 
de Gleissolos + Solos Aluviais, na porção mais afastada dessas planícies, e nos topos estão 
presentes os Argissolos e Latossolos. 
 
Os ARGISSOLOS encontram-se presentes em grande parte do município de Igarassu, Ilha de 
Itamaracá e em torno dos Latossolos na porção central de Itapissuma. Toda a margem 
esquerda do rio Botafogo é ocupada por solos dessa classe. São solos de constituição mineral 
que apresentam horizonte B textural. Apresentam evolução avançada com atuação incompleta 
de processo de ferralitização, que caracteriza os LATOSSOLOS. São solos que apresentam 
mobilização de argila da parte mais superficial do solo, com concentração ou acumulação em 
horizonte subsuperficial (horizonte B textural). Por isso, o horizonte B desses solos é sempre 
mais argiloso em comparação ao horizonte A (EMBRAPA, 2006). Na ADA, assim como os 
Latossolos, os Argissolos estão relacionados aos sedimentos da Formação Barreiras.  
 
São, em muitos casos, semelhantes aos Latossolos em termos de suas características 
macroscópicas, como é provavelmente o caso mostrado na Figura 32. Neste perfil há presença 
de seixos subangulosos de tamanho médio 5 mm espalhados pelos horizontes A e B. A 
composição predominante desses seixos é quartzo. A textura é predominantemente argilo-
arenosa. Apresenta caráter coeso, ou seja, muito resistente à penetração de faca ou martelo 
pedológico e duro a extremamente duro quando seco (EMBRAPA, 2006). 
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Figura 32 - Perfil pedológico na estrada de terra na ADA, sob canavial. 

Provavelmente um ARGISSOLO AMARELO Latossólico, cuja sequência de horizontes 
vistos é: A, BA, B1 e B2.  
Foto: William Zaneti, set 2010 

 
Os LATOSSOLOS são solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico que 
indica um avançado estágio de intemperização. São solos muito evoluídos, como resultado do 
alto grau de transformação do seu material constitutivo. São profundos e destituídos de 
minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo. O incremento de argila 
do horizonte A para o horizonte B é pouco expressivo ou inexistente e, de modo geral, ou os 
teores de argila aumentam gradativamente com a profundidade, ou permanecem constantes 
ao longo do perfil (EMBRAPA, 2006). São solos bem a fortemente drenados, muito profundos, 
com sequência de horizontes A, Bw e C, normalmente pouco diferenciados. Raramente o 
horizonte C é observado dentro de uma profundidade de 2 metros (EMBRAPA, 2000). Os 
Latossolos dominantes na Zona da Mata pernambucana são de coloração amarela (EMBRAPA, 
2000). Por serem solos essencialmente cauliníticos, apresentam baixa capacidade de troca de 
cátions e são muito dessaturados de bases trocáveis, portanto, naturalmente inférteis. 
Apresentam caráter álico e acidez forte a moderada (EMBRAPA, 2000). Na ADA estão 
localizados nas partes mais elevadas e de topos (Tabuleiros) e também apresentam caráter 
coeso.  
 
Nas áreas de planície e dentro do leito maior do rio Botafogo predomina associação de 
Gleissolos+Solos Aluviais, também conhecidos como Neossolos Flúvicos.  
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Os GLEISSOLOS são solos hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam 
horizonte glei dentro de 150cm da superfície do solo. Por definição, os solos desta classe 
encontram-se permanentemente ou periodicamente saturados por água, salvo se 
artificialmente drenados. Dado o longo histórico de uso e ocupação impactantes do solo pela 
produção de cana-de-açúcar, pode ser que os Gleissolos aí presentes tenham sido drenados e 
hoje não apresentem mais caráter hidromórfico. O aspecto plano do relevo onde esses solos 
ocorrem favorece a má drenagem e a formação de um ambiente livre de oxigênio dissolvido 
que faz com que apareçam cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, devido à redução e 
solubilização do ferro (EMBRAPA, 2006). Não foram vistos perfis pedológicos deste tipo de solo 
em campo.  
 
Os SOLOS ALUVIAIS ou NEOSSOLOS FLÚVICOS ocorrem conjuntamente com os Gleissolos e 
são formados pela sobreposição de camadas de sedimentos transportados pelos rios e 
córregos, sem relações pedogenéticas entre os estratos. São solos minerais sem característica 
hidromórfica (Figura 33). 
 

 
Figura 33 - Detalhe do material exposto às margens do córrego dentro ADA (solo 

aluvial). Sobreposição de horizontes arenosos com coloração diferenciada.  
Foto: William Zaneti, set 2010 
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Feições erosivas e suas relações com os solos na ADA 
 
Na área dos Latossolos/Argissolos e ao longo das estradas de terra aí existentes há ravinas de 
cerca de 20-30cm de profundidade (Figura 34). Análises de textura feitas em campo mostram 
que os solos da região são bastante arenosos, variando a areno-argilosos. Pelo observado em 
campo acredita-se que haja uma predisposição da camada superficial do solo ao selamento, 
processo natural que ocorre mediante o impacto das gotas de chuva sobre o solo. Esse 
processo tende a dificultar a infiltração da água no solo e facilitar o aparecimento de 
ravinamentos que, ao que parece, não tendem a ser profundos considerando-se a topografia 
plana e a boa coesão do solo. Essas feições erosivas podem ser facilmente eliminadas através 
do revolvimento superficial do solo. 
 
 

 
Figura 34 - Ravina junto da estrada de terra no interior da propriedade da AmBev.  

Foto:William Zaneti, set 2010 
 

Na ADA, encontram-se também taludes de corte acima da nascente mostrada na Figura 34, 
conforme mostrado na figura a seguir (Figura 35). Esta área constitui-se em uma cabeceira de 
drenagem, tendo em vista o formato côncavo e convergente da vertente que capta as águas 
da chuva e as conduz para alimentar a nascente e o córrego afluente do rio Itapicuru na 
propriedade. Esta área tem importante função ambiental, sobretudo no que se refere à recarga 
e manutenção do recurso hídrico superficial. Recomenda-se que seja recuperada e revegetada.  
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Figura 35- Talude de corte em Latossolo na estrada de terra acima da nascente.  

Foto: William Zaneti, set 2010 
 
Segundo o mapa do potencial de vulnerabilidade à erosão, elaborado por Ferreira (2008), a 
ADA compreende terrenos de média vulnerabilidade aos processos erosivos. Essa 
vulnerabilidade foi baseada na geologia, classe de solo, isoietas, declividade, curvatura das 
vertentes e uso do solo. 
 
A localização das classes de solo na ADA encontra-se no Mapa Pedológico das áreas de 
influência do empreendimento apresentado no item caracterização dos solos da AII. 
 
4.5.1.4. Caracterização dos Recursos Hídricos  
 
a) Recursos Hídricos Superficiais 
 
A Área Diretamente Afetada pelo empreendimento conta com os seguintes elementos que 
compõem a rede hidrográfica regional: nascentes do córrego afluente do rio Itapicuru, córrego 
afluente do rio Itapicuru, trecho do rio Itapicuru e trecho do rio Botafogo (Figura 36).  
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Figura 36 - Croqui ilustrativo dos recursos hídricos superficiais da Área Diretamente 

Afetada pela Ambev (PE).  
Fonte: Adaptadp de Google Earth por William Zaneti, 2010. 

 
Não há vegetação ciliar nas margens dos cursos d’água ao longo da ADA (Figura 37). Dentro 
da gleba do empreendimento encontram-se as nascentes do córrego que deságua no rio 
Itapicuru ainda dentro da ADA. Essas três nascentes estão localizadas na cabeceira de 
drenagem existente. Em torno dessa nascente, na cabeceira de drenagem que a configura, 
estão presentes uma pequena mancha de mata e uma moita de bambu (Figuras 38 e 39). 
Essas nascentes podem ser classificadas como nascentes difusas caracterizadas, segundo 
Valente e Gomes (2005), como aquelas que ocorrem em áreas encharcadas ou brejosas. Não 
se trata de um olho d’água, mas de áreas muito úmidas no sopé da cabeceira que a alimenta 
com as águas da chuva e onde ocorre a exfiltração da água subterrânea. São nascentes 
bastante impactadas pelo plantio de cana-de-açúcar no local. Recomendam-se medidas para 
sua recuperação. 
 
O córrego encontra-se manilhado sob a estrada de terra existente no terreno e possui a partir 
desse ponto um leito inundável de cerca de 2,5 metros, contido por margens em torno de 2,0 
metros de altura que expõem o material arenoso do solo na forma do que parecem ser 
terraços aluviais (Figura 40). 
 
Segundo as informações das sondagens SPT realizadas pela CONCRESOLO (2010) na ADA, o 
nível d’água (NA) nos furos SP-01 e SP-02, localizados nos limites da ADA próximos à BR-101 
e à cota topográfica de 5,0 metros, foi verificado a 2,5 m e 1,7 metros de profundidade 
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respectivamente. Os 18 furos restantes não tiveram a profundidade do NA identificada. Os 
boletins de sondagem, bem como a planta de localização dos furos encontram-se no Anexo 11. 

 
Figura 37 - Rio Itapicuru na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento.  

Foto: William Zaneti, set 2010. 
 
 
 

 
Figura 38 - Área de entorno da nascente do córrego que deságua no rio Itapicuru 

dentro da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento (ADA). As coordenadas 
UTM da nascente são: 287781 e 9142292.  

Foto: William Zaneti, set 2010 

NASCENTE 
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Figura 39 - Nascente localizada na encosta da cabeceira de drenagem próxima ao 

remanescente de mata.  
Foto: Aron Rener, out 2010. 

 
 

 
Figura 40 - Aspecto do leito inundável e margens do córrego que nasce e deságua 

dentro da ADA do empreendimento. Os sedimentos expostos nessas margens fazem 
parte da planície fluvial do rio Itapicuru e do leito maior do rio Botafogo.  

Foto: William Zaneti, set 2010. 

NASCENTE 

NASCENTE 
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Considerando o rio Botafogo como possível local do lançamento de efluentes industriais do 
empreendimento, segue no Anexo 12 o estudo de autodepuração do rio Botafogo. 
 
b) Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Com relação à vulnerabilidade e riscos à contaminação do aquífero Beberibe na ADA, se 
aplicam as mesmas definições explicitadas no último parágrafo do item 4.4.1.4, que trata dos 
recursos hídricos subterrâneos da AID. 
 
O estudo hidrogeológico da gleba está apresentado no Anexo 13. 
 
4.5.2. Caracterização do Meio Biótico 
 
A gleba do empreendimento apresenta estado de conservação ambiental totalmente 
descaracterizado por apresentar-se ocupada, quase que em sua totalidade, pela monocultura 
canavieira que substituiu a vegetação original. 
 
Os remanescentes florestais encontrados na área constituem-se em pequenas e raras 
manchas, com árvores isoladas de baixa estatura e pouca diversidade de espécies. São 
encontradas árvores comuns para a região, como Aroeira, que não chegam a ultrapassar 3 
metros de altura de copa. 

 
Em relação à ocupação do solo, a tradição secular da monocultura açucareira verificada na 
região utiliza práticas impactantes como queimadas antes da colheita, sendo responsável pela 
devastação da Mata Atlântica que ocupava anteriormente também a ADA. 
 
Merece destaque a localização de mangues no entorno da gleba do empreendimento, a 
aproximadamente 1km de distância, o que possibilita inferir que o uso do solo na ADA poderá 
influenciar os processos ecológicos relativos a estes ecossistemas. 
 
Tal interferência poderá ser avaliada através do constante monitoramento limnológico da 
qualidade da água dentro da ADA e que atingirá os mangues, embora possa ser esperada uma 
melhora na qualidade da água uma vez que com a instalação do empreendimento a 
quantidade de agrotóxicos lançados na porção baixa da bacia do rio Botafogo será diminuída.  
 
Dessa forma, pode-se concluir que o meio biótico encontrado na área do empreendimento não 
representa os ecossistemas naturais da região, apresentando-se características ecológicas 
descaracterizadas, tanto sob os aspectos das comunidades animais quanto vegetais, para os 
índices de riqueza, abundância e diversidade de espécies. 
 
De acordo com o estado da vegetação, pode-se concluir que a fauna encontra-se sob o mesmo 
estado de degradação ambiental, sendo que a ocorrência de biodiversidade é restrita, o que 
deverá ser comprovado oportunamente pelos estudos primários que estão em elaboração para 
a área da gleba e seu entorno. 

 
A carga de poluentes nesta parte da bacia é um impacto ambiental importante, advinda 
principalmente da atividade açucareira, através da aplicação de biocidas e fertilizantes 
utilizados nas atividades agrícolas locais. Além disso, apesar de não haver residências na ADA, 
a ocorrência da Vila Botafogo no seu entorno ocasiona o escoamento de resíduos domésticos 
que contribuem para a poluição do rio Botafogo na área adjacente à gleba. 
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4.5.2.1. Aspectos Metodológicos 
 
4.5.2.1.1. Ecossistemas Terrestres 

4.5.2.1.1.1. Flora  
 
Para a caracterização da vegetação das áreas de influência do empreendimento foi feito um 
levantamento qualitativo da vegetação da área, contemplando os diversos estágios 
sucessionais, contendo mapeamento com os remanescentes florestais existentes na ADA, 
descritos através de estudos fitofisionômicos e florísticos; identificação das espécies 
endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, exóticas, exóticas invasoras e as de valor 
econômico e alimentício, vulneráveis e de interesse científico. Os remanescentes florestais e as 
Unidades de Conservação localizadas próximas às áreas de influência do empreendimento 
foram devidamente mapeadas conforme apresentado nos mapas a seguir.  
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A metodologia utilizada para os estudos baseou-se em levantamento de dados primários, 
através de levantamentos de campo para realizar os inventários na ADA, considerando-se a 
utilização de técnicas de inventário florestais para a amostragem e identificação de espécies 
ocorrentes em campo. 
 

4.5.2.1.1.2. Fauna 
 
Foi caracterizada a fauna local, abrangendo os grupos com potencial para ocorrência na área, 
como a mastofauna, herpetofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos, 
com as respectivas listagens das espécies identificadas na área (destacando as raras, 
endêmicas, migratórias, vulneráveis, ameaçadas de extinção, de interesse científico, de valor 
econômico e alimentício) contendo: o tipo de registro – pegada, visualização, entrevista; a 
descrição da metodologia utilizada no registro; a descrição do esforço amostral empregado; 
considerando-se a lista do IBAMA (Portaria nº 37-N de 3 de abril de 1992), bem como outras 
listagens pertinentes para se avaliar o estado de conservação dos grupos animais. 
 
As áreas de estudo foram selecionadas de acordo com a variabilidade de ambientes, para que 
a amostragem fosse representativa em todo o mosaico ambiental, de acordo com o grupo 
animal em estudo.  
 
Foram investigadas as espécies de vetores ou reservatórios de agravos à saúde humana com 
potencial para ocorrência na ADA, considerando-se, também, as populações humanas que 
convivem com o entorno da área. O levantamento foi feito segundo os critérios técnicos mais 
adequados para cada um dos grupos animais, procurando-se otimizar os estudos.  
A metodologia utilizada para os estudos baseou-se em levantamento de dados primários, 
através de levantamentos de campo para realizar os inventários na ADA, considerando os 
diversos grupos faunísticos, conforme metodologias descritas a seguir. 
 

4.5.2.1.1.3. Mastofauna 
 
a) Coleta de dados  
 
Foram realizados censos diurnos para amostragem dos mamíferos de médio e grande porte. As 
buscas foram realizadas em trilhas, estradas, na beira do rio e aleatoriamente. Os percursos 
foram realizados a pé e de carro, buscando cobrir a maior área possível, conforme ilustrado 
pela Figura 41. Todos os estratos de vegetação eram inspecionados na procura de mamíferos.  
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Foi feito o rastreamento de pegadas, uma técnica que consiste em rastrear locais de terra 
argilosa, areia, nas trilhas, em locais descampados e cursos d’água (Figuras 1A e 1B), onde o 
animal tenha passado e deixado rastros. 
 
O tráfego de caminhões no local é muito intenso e, por isso, foram priorizadas as estradas 
pouco ou não utilizadas (Figura 1C) para a busca de evidências diretas e indiretas, bem como 
os resquícios florestais (Figura 1D). 
 

  
 

  
Figura 41 – Locais preferencialmente utilizados para amostragem da mastofauna. A) Área do 
rio Botafogo de fácil acesso, cuja margem não está tomada pela cana; B) Terreno úmido, que 
facilita a impressão de pegadas; C) Estrada pouco frequentada utilizada na amostragem; D) 

Resquícios florestais amostrados. Foto: Lívia Diniz, out/2010. 
  

Foram realizadas buscas de evidências diretas e indiretas da presença dos animais, a saber:  
• Visualização direta; 
• Vocalizações; 
• Vestígios (pegadas, arranhões, tocas, fezes, carcaças); 

 
As observações das evidências foram anotadas em caderneta de campo, bem como o local, 
data, a espécie, e georreferenciadas. Para a identificação de pegadas, foram utilizados os 
estudos de Becker & Dalponte (1999), Oliveira & Cassaro (2005), Mamede & Alho (2008) e 
Borges & Tomás (2008). Para registro, foi utilizada câmera fotográfica Sony P200 e uma escala 
padrão e as pegadas foram reproduzidas em folhas de transparência com caneta para 
retroprojetor (Figura 42). Para a identificação de tocas, somente foram consideradas aquelas 
que contêm algum tipo de vestígio recente e seguro para identificação da espécie. 

A B 

C D 
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Figura 42 – Reprodução de pegadas em folha de transparência com caneta para 

retroprojetor. Foto: Lívia Diniz, out/2010. 
 
b) Entrevistas 
 
Durante o estudo, foram realizadas entrevistas com quatro pessoas adultas, do sexo 
masculino, moradores da Vila Botafogo, a fim de amostrar os mamíferos presentes na área e 
diagnosticar os animais que desapareceram ou que quase não são mais avistados.  
 
Para este levantamento optou-se pela realização de entrevista informal (livre ou não-
estruturada), que é um tipo menos estruturado que se distingue da simples conversação pela 
busca da coleta de informações. 
 
Foram utilizadas pranchas com fotografias de diversas espécies de mamíferos. As fotografias 
foram utilizadas para o reconhecimento da presença ou não dos animais por meio de suas 
características morfológicas. Essa técnica é bastante útil, pois as fotografias possibilitam a 
correta identificação das espécies por parte dos entrevistados, uma vez que os nomes comuns 
dos animais podem variar de lugar para lugar e de pessoa para pessoa. 
 

4.5.2.1.1.4. Entomofauna 
 
Para o levantamento de dados primários, foram escolhidos quatro pontos de amostragem na 
área diretamente afetada do empreendimento (Tabela 45), levando-se em consideração o tipo 
de vegetação, a presença de habitações humanas e a proximidade com criadouros artificiais e 
naturais (Figura 43). Para a captura de insetos vetores (mosquitos e flebotomíneos) foram 
utilizadas armadilhas luminosas do tipo HP durante dois dias. Estes insetos possuem interesse 
médico por serem vetores de doenças, como a malária, dengue, febre amarela e leishmaniose 
visceral e tegumentar. A diferenciação dos termos “mosquitos e flebotomíneos” faz-se 
necessária, pois os primeiros possuem desenvolvimento na água enquanto que os 
flebotomíneos possuem criadouros na matéria orgânica, como folhas e frutos caídos ao solo. 
 
Os pontos de amostragem foram avaliados de acordo com a possibilidade de encontro de 
insetos vetores, observando estar próximo de possíveis criadouros e próximos de área de 
mata. As áreas próximas às habitações humanas não tinham características físicas suficientes 
para a exposição das armadilhas. 
 
A exposição das armadilhas foi realizada em quatro pontos de amostragem no período de 
16:00h às 08:00h do dia seguinte, obedecendo ao hábito destes insetos. Foram utilizadas duas 
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armadilhas por ponto, com esforço amostral de 32h de coleta/ponto, sendo 16h para cada dia. 
Os exemplares capturados foram transportados vivos até o centro de apoio e, em seguida, 
colocados em freezer para serem mortos por congelamento. 
 

Tabela 45 - Pontos amostrais da entomofauna - AmBev. 

Ponto 
amostral 

Coordenadas 
geográficas 
(24K - UTM) 

Localização no 
empreendimento 

 
Metodologia utilizada 

1 287601/9141962 ADA Armadilha luminosa HP 
2 287841/9142126 ADA Armadilha luminosa HP 
3 287647/9142590 ADA Armadilha luminosa HP 
4 287840/9142762 ADA Armadilha luminosa HP 

 
 

  

  
Figura 43 – Fotos ilustrativas dos pontos de amostragem na ADA. 

 Fotografia: Lívia Diniz, Out/2010. 

 
Após 50 minutos, foi realizada a triagem dos insetos, sendo os culicídeos (mosquitos) 
acondicionados em potes plásticos contendo papel higiênico e fungicida e os flebotomíneos em 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 Ponto 4 
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tubos de hemólise contendo álcool 70%. Finalizada a campanha, todo o material foi 
transportado até o laboratório para posterior preparação, montagem e identificação.  
 
No laboratório, os exemplares de mosquitos capturados foram montados em alfinete 
entomológico e cartolina em triângulo, e com auxílio de uma lupa estereoscópica foi realizada 
a identificação dos mesmos utilizando-se a chave de classificação proposta por Consoli & 
Oliveira (1994). 
 
Quanto aos flebotomíneos, os exemplares capturados foram preparados e montados entre 
lâmina e lamínula com auxílio de estiletes e líquido de Berlese, de acordo com a técnica 
padronizada por Langeron (1949), modificada. Em seguida, com a utilização de um 
microscópio bacterioscópico foi feita a identificação dos exemplares de acordo com a 
classificação proposta por Young & Duncan (1994). 
 

4.5.2.1.1.5. Avifauna 
 
Para amostragem da avifauna da região foram utilizados três métodos: (i) transecto em linha, 
(ii) pontos de escuta e (iii) visualização e play back. Os transectos em linha e pontos de escuta 
e visualização foram utilizados para amostragem da avifauna diurna enquanto o play back foi 
utilizado para amostrar as aves noturnas.  
 
A amostragem por transecto seguiu a metodologia proposta por Bibby (1992). Foram 
percorridos quatro transectos de 1 km de extensão na área estudada e todas as aves avistadas 
ou ouvidas durante o percurso, que teve duração de cerca de uma hora, foram registradas 
quanto a sua identidade, quantificadas e fotografadas quando possível. 
 
Foram realizados oito pontos de escuta e visualização. Cada ponto teve duração de 10 min, 
pois pontos com tempo de duração acima de 15 min apresentam chances grandes de registros 
do mesmo indivíduo (Bibby, 1992). Todas as aves avistadas ou ouvidas durante o tempo de 
permanência em cada ponto também foram registradas quanto a sua identidade, quantificadas 
e, quando possível, fotografadas. 
 
Os transectos e pontos de escuta e visualização foram selecionados de forma a distribuir o 
esforço amostral por toda área amostrada homogeneamente. 
 
O play back foi realizado em uma noite e teve duração de duas horas. Durante este tempo 
foram tocadas, com o auxílio de caixas de sons, vocalizações de aves noturnas. Cada 
vocalização foi tocada por três vezes e durante cerca de 30 seg esperava-se resposta das 
espécies presentes na área. 
 
Todos os transectos, pontos de escuta e visualização e play back foram georreferenciados com 
uso de GPS. 
 
Os nomes das famílias e espécies de aves seguiram a nomenclatura do Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (CBRO). As espécies foram classificadas quanto seu status de 
conservação e residência seguindo a classificação do CBRO (2009). Uma curva do coletor foi 
construída utilizando-se o programa SYSTAT 11. 
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4.5.2.1.1.6. Herpetofauna  
 
Para o levantamento de dados primários na ADA foi realizado uma campanha de campo 
conduzida durante quatro dias destinados a coleta de dados. O período da campanha foi de 15 
a 18 de outubro de 2010. Este período correspondeu ao início da estação seca.  
 
Para o levantamento de dados primários foram selecionados locais de amostragem nas áreas 
diretamente afetada (ADA) e de influência direta (AID). Os pontos foram selecionados de 
modo à melhor representar os principais ambientes e fitofisionomias vegetais existentes na 
região de estudo. Desta forma, procurou-se escolher ambientes que apresentassem um 
conjunto de características ideais e necessárias para sustentar uma comunidade de anfíbios e 
répteis, tais como: presença e tipo de corpo de água, característica da vegetação, umidade do 
ambiente, característica do folhiço, disponibilidade de ambientes para forrageio, abrigo e 
reprodução. As coordenadas geográficas bem como a breve descrição dos pontos de 
amostragem são apresentadas na Tabela 46. A identificação e caracterização dos diversos 
ambientes foram realizadas durante o dia (Figura 44).  
 

Tabela 46 – Características dos pontos de amostragem - herpetofauna. 

Ponto 
Coordenada 
Geográfica  
UTM (25M) 

Altitude 
(m) 

Descrição 
Área do 

empreendimento 
Metodologia 

He1 0287537/9141980 28 

Pequeno fragmento florestal, 
constituído por vegetação sem 
rendimento. Fragmento 
inserido em encosta entre as 
plantações de cana. Presença 
de um escoamento de água a 
partir do fragmento em direção 
a estrada, porém sem presença 
de água. 

ADA TCS 

He2 0287714/9142930 28 

Pequeno fragmento florestal, 
constituída por vegetação sem 
rendimento e descaracterizada. 
Fragmento inserido entre as 
plantações de cana. 

ADA TCS 

He3 0287852/9142174 25 

Pequeno fragmento florestal, 
constituído por vegetação sem 
rendimento e descaracterizado. 
Fragmento inserido entre as 
plantações de cana. Presença 
de um escoamento de água a 
partir do fragmento em direção 
a estrada, porém sem presença 
de água. 

ADA TCS 

He4 0286686/9140977 20 

Riacho permanente de fundo 
rochoso, afluente do Rio 
Botafogo, chamado 
popularmente de córrego José 
Flor. Riacho inserido na 
monocultura de cana. Riacho se 
encontra em processo de 
assoreamento, poluição. 

ADA BA, ZO 

Continua... 
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...continuação. 

Ponto 
Coordenada 
Geográfica  
UTM (25M) 

Altitude 
(m) 

Descrição 
Área do 

empreendimento 
Metodologia 

He5 0287402/9142694 22 

Riacho permanente de fundo 
rochoso, afluente do Rio 
Botafogo, com vegetação 

aquática e vegetação margina 
composta por extratos 

herbáceos e arbustivo. Riacho 
inserido na monocultura de 

cana. Riacho se encontra em 
processo de assoreamento, 

poluição. 

ADA BA, ZO 

He6 0287800/9142289 23 

Nascente de água, com baixo 
volume de água. Local se 
encontra em processo de 

assoreamento e desmatamento 
da vegetação marginal. 
Nascente inserida na 
monocultura de cana. 

ADA BA, ZO 

He7 0286534/9142083 22 

Rio Botafogo, com alto volume 
de água, inserido em mosaico 

de monocultura de cana e 
pequenas propriedades 
agrícolas. Rio possui um 
histórico de degradação 

ambiental. 

ADA BA, ZO 

He8 0287095/9141699 21 

Escoamento de cana inserido 
na monocultura de cana. 

Presença de pequenos arbustos 
na vegetação marginal 

ADA BA, ZO 

He9 0287659/9142602 65 

Pequeno fragmento florestal, 
com características de mata 

secundária, porem sem 
perspectiva de rendimento. 

ADA TCS 

He10 0286449/9142671 25 

Lagoa permanente de grande 
porte com vegetação marginal. 

Encontra-se perto de área 
urbana. 

AID BA, ZO 

He11 297954/9145893 28 Estrada AII RO 
Legenda: ADA= área diretamente afetada, AID= área de influência direta, AII= área de influência 
indireta; Metodologia: BA= busca ativa, ZO= zoofonia, TCS= transectos limitados por tempo; RO= 
registro ocasional. 
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Figura 44 – Tipos de ambientes amostrados na coleta de dados. A= fragmento de mata 

(ponto He1); B= fragmento de mata (ponto He3); C= riacho permanente (ponto He5); D= 
nascente de água (ponto He6); E=rio (ponto He7) e F= riacho permanente (ponto He4) 

Foto: Camila Rabelo Rievers, 2010.  
 

Para a complementação da riqueza de espécies da região do estudo, foram realizadas 
incursões vespertinas e noturnas aos pontos de amostragem, e o registro de espécies foi feito 
por meio das metodologias de procura ativa de adultos e girinos, zoofonia (identificação das 
espécies através das vocalizações emitidas pelos machos), e transecto limitado por tempo 
método (“busca delimitada por tempo”). Amostragens de estrada e visualizações ocasionais 
também foram levadas em consideração para o registro das espécies.  
 
O registro das espécies foi feito com base em animais visualizados e/ou registros das 
vocalizações emitidas pelos machos (devido à vocalização e à sua concentração nos locais de 
reprodução, os machos de anuros são observados com maior freqüência que as fêmeas). 
Quando não foi possível visualizar alguma espécie, se possível, sua vocalização foi gravada 
servindo assim de testemunho da sua ocorrência. As gravações de vocalização foram feitas 
com equipamento de áudio (gravador digital Sonny IC Record ICD-PX720) que captam e 
gravam o som em formato digital de qualidade. Estas gravações de espécimes testemunhos 
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são relevantes para este tipo de estudo, por caracterizaram uma importante ferramenta para 
conferir credibilidade cientifica a um inventário. 
 
A determinação taxonômica dos espécimes se baseou em descrições e chaves taxonômicas, 
além dos seguintes trabalhos FAIVOVICH et al. (2005) e FROST (2010) para anfíbios. Os 
nomes científicos seguem as lista de anfíbios e répteis brasileiros disponíveis na página da 
Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2010). 
 
Entrevistas com moradores locais foram feitas com o intuito de recolher informações 
relevantes sobre a possibilidade de ocorrência das espécies de répteis na área, principalmente 
de quelônios. Contudo, o registro efetivo de uma espécie só foi considerado por meio de sua 
visualização ou encontro de indício da existência da mesma, como pele, crânios e cascos. A 
taxonomia dos répteis é complicada o suficiente para fazer com que dados obtidos por meio 
de entrevistas com moradores locais não sejam confiáveis.  
 
O levantamento de dados sobre a herpetofauna foi realizado entre os períodos de 10h00min – 
23h00min, nos pontos listados na Tabela 3. As incursões vespertinas se destinaram tanto ao 
reconhecimento de pontos de amostragem quanto ao registro de répteis e anfíbios diurnos, 
por meio da metodologia de TCS (transectos limitados por tempo). Foram realizados apenas 
quatro transectos (TCS), diários, nos pontos de amostragem He1, He2, He3 e He9 (Tabela 2).  
 
O pequeno número de transectos realizados se deve às características da área de estudo, a 
qual apresenta poucos fragmentos de mata, os quais não são coesos, possuem pequena 
extensão e alto grau de degradação ambiental. A metodologia de “TCS” consistiu em dois 
pesquisadores percorrendo o fragmento de mata, aleatoriamente, no período de 30mim, 
removendo folhiço, troncos, cascalhos, entulhos e buracos a procura de animais. Assim, 
totalizando 16h de busca, dois pesquisadores realizaram o trabalho em quatro transectos de 
meia hora, durante quatro dias.  
 
As incursões noturnas se destinaram ao registro de répteis e anfíbios noturnos e tiveram um 
esforço amostral médio de 05h/noite, totalizando esforço de 20h, com o trabalho realizado por 
dois pesquisadores no período de quatro dias. Para cada espécie foram feitas observações 
relativas ao habitat de ocorrência em que essas se encontravam na área de estudo e, quando 
possível, registros de indícios de atividade reprodutiva (vocalização, girinos, desovas, casais 
em amplexo – no caso dos anfíbios). O esforço amostral da campanha de complementação foi 
de 36h totais, sendo, em média, 9horas/dia/pesquisador. 
 
A ocorrência de espécies oficialmente ameaçadas de extinção seguiu a Lista Vermelha das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, IN 03/03), além de considerar-se 
Biodiversitas (2005; 2008). Espécies oficialmente ameaçadas de extinção, endêmicas de 
distribuição restrita, regionalmente, raras ou de status taxonômico incerto, foram destacadas 
no diagnóstico.  
 

4.5.2.1.2. Ecossistemas aquáticos 
 
Os estudos sobre os ecossistemas aquáticos potencialmente impactados pelo empreendimento 
foram desenvolvidos considerando-se: 

• Identificação de espécies animais e vegetais raras, ameaçadas de extinção, vetores e 
reservatórios de doenças; 

• Identificação de espécies animais e vegetais que possam servir como indicadores 
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biológicos das alterações ambientais nos ecossistemas aquáticos; 
• Justificativa quanto aos parâmetros selecionados que serão posteriormente utilizados 

para monitorar as comunidades através de bioindicadores de alterações ambientais.  
 

Para o Levantamento de Dados Primários foram feitos levantamentos de campo para realizar 
os inventários na ADA, conforme apresentado na Tabela 47. 

 
Tabela 47 –  Características dos pontos de monitoramento limnológicos. 

Ponto Área Localização Característica 
1 ADA 287417/9142883 Afluente do rio Botafogo 
2 ADA 287652/9143548 Afluente do rio Botafogo 
3 ADA 287457/9142274 Nascente dentro da propriedade 

 
Foram realizadas análises da qualidade da água, com a descrição dos principais parâmetros 
físico-químicos e biológicos dos corpos d’água existentes na área diretamente afetada (ADA), 
compreendida pela gleba do empreendimento.  
 
O Mapa Limnológico a seguir, caracteriza os pontos amostrados. 
 
Para a escolha das análises utilizadas no estudo, assim como para a análise dos resultados 
obtidos, foram considerados os parâmetros de referência estabelecidos pela Resolução 
CONAMA N° 357/05.  
 
As amostras utilizadas no estudo de limnologia foram coletadas entre os dias 02 e 05 de 
outubro de 2010. 

 

4.5.2.1.2.1. Zooplâncton 
 
Para a amostragem qualitativa filtrou-se, contra a correnteza, um volume de água do rio por 
15 minutos utilizando uma rede de plâncton com abertura de malha igual a 68 µm. Para a 
amostragem quantitativa filtrou-se 200 litros de água com auxílio de um balde de 10 litros 
utilizando a mesma rede. As amostras foram preservadas com formaldeído (concentração de 
4%) e coradas com corante Rosa de Bengala. 
 
Estas amostras foram analisadas em laboratório e os organismos zooplanctônicos foram 
identificados utilizando lâmina de Sedgwick-Rafter sob microscópio óptico. Foram analisadas 
três lâminas de 1 ml para cada amostra segundo metodologia adotada. 
 

4.5.2.1.2.2. Fitoplâncton 
 
Para a amostragem qualitativa dos organismos fitoplanctônicos filtrou-se, contra a correnteza, 
um volume de água do rio por 15 minutos utilizando uma rede de plâncton com abertura de 
malha igual a 20 µm. Estas amostras foram preservadas com formaldeído (concentração de 
4%). Para amostragem quantitativa coletou-se na subsuperfície um frasco de 200 ml de água 
do rio e posteriormente estas amostras foram preservadas com Lugol Acético. Estas amostras 
foram analisadas em laboratório, utilizando câmaras de Utermohl em microscópio invertido, 
após período de sedimentação padronizado. 
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4.5.2.1.2.3. Zoobenton 
 
Foi coletada única amostra quali-quantitativa para o estudo dos macroinvertebrados 
bentônicos em cada ponto amostrado. A coleta foi efetuada no ponto pré-estabelecido, 
utilizando peneira com abertura de malha igual a 45 µm, nos vários tipos de habitats, a 10 
metros à montante do ponto (padronizado 20 minutos) e a 10 metros à jusante do mesmo 
(padronizado 20 minutos), considerando áreas de remanso, diferentes tipos de solo, pedras, 
folhas, galhos e outras importantes características limnológicas. 
 
O material coletado foi acondicionado em sacos plásticos e imediatamente fixado com solução 
de formalina a 10% para o transporte ao laboratório. No laboratório, o material coletado foi 
passado em peneiras de 4,75mm, 0,6mm e 0,4mm. Após a lavagem do material nas três 
peneiras, foram retiradas pedras, galhos ou granitos, a fração que fica retida na primeira 
peneira. A fração retida na segunda e terceira peneiras foi triada visualmente na íntegra. O 
material foi triado e identificado com o auxílio de um microscópio estereoscópio. 
 
O mapa liminológico está apresentado a seguir. 
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4.5.2.2. Ecossistemas terrestres 
 

4.5.2.2.1. Caracterização da flora 
 
A gleba do empreendimento apresenta cobertura vegetal restrita a pequenos fragmentos 
isolados e de pequeno tamanho, em decorrência da retirada da cobertura natural do solo em 
substituição do monocultivo da cana-de-açúcar. Na ADA, pode-se observar a expansão do 
plantio em todas as áreas, abrangendo várzeas, encostas com altas declividades, e áreas de 
APP em faixas ciliares de afluentes do rio Botafogo.  
 
Dentro da área do empreendimento foram inventariados apenas quatro pequenos 
remanescentes florestais, que também apresentam características de interferência antropica, 
redução da diversidade florística e dominância de algumas espécies, refletindo seu estado de 
degradação ambiental. 
 
A pequena área dos remanescentes faz com que haja uma perda da biodiversidade devido à 
perda das funções ecológicas naturais, como troca de material genético entre fragmentos 
florestais, além do intenso efeito adverso causado pelo impacto de borda, a edogamia e a 
invasão de espécies exóticas. Estas alterações ecológicas contribuem cada vez mais para a 
perda de biodiversidade, diretamente proporcional ao histórico da perturbação, à forma e à 
área total dos fragmentos florestais existentes. Além disso, o tipo de vizinhança, determinado 
pela ocorrência ou não de matas próximas caracteriza seu  grau de isolamento. 
 
O efeito de borda é determinado pelo tamanho e a forma dos fragmentos florestais, de forma 
que é menor em remanescentes maiores e com configuração circular. Como o efeito de borda 
pode atingir, em uma generalização grosseira, 100 metros mata adentro, remanescentes com 
menos de 100m de largura ou diâmetro podem ser "inteiramente borda". Nestes casos, as 
áreas perto da borda com o exterior ficam mais iluminadas, mais quentes e mais secas, 
alterando a composição de espécies vegetais que respondem de várias maneiras a este 
fenômeno. Algumas não suportam a baixa umidade, por exemplo, mas outras acabam por se 
beneficiar, como algumas espécies de cipós, comprometendo o equilíbrio natural, podendo 
haver perda de espécies. Nesse sentido, a conservação dos remanescentes florestais 
observados dentro da ADA se torna importante, por se tratarem de fragmentos testemunhos 
da diversidade similar ao que poderia se esperar na área, apesar de isolados e de pequeno 
porte.  
 
Levantamento florístico e identificação dos estágios sucessionais 
 
Para a identificação dos fragmentos florestais existentes na ADA e a determinação do seu 
estágio sucessional, foram inventariados os remanescentes locais para o levantamento 
qualitativo da vegetação, bem como para a determinação da sua área total. Foram alocadas 
sete parcelas, demarcadas com auxilio de aparelho GPS de navegação Garmin etrex, sendo 
que o ponto registrado foi coletado no início das parcelas (15m x 10m), em coordenadas UTM. 
As parcelas foram dispostas no sentido do eixo sul-norte e sua demarcação foi realizada com 
auxílio de trenas. Todas as árvores amostradas em cada parcela foram identificadas com uma 
fita vermelha, procedendo-se à medição de seu CAP (circunferência à altura do peito) e altura, 
para compor o inventário florestal e determinação do estágio sucessional. Além disso, foram 
observadas as espécies dos extratos herbáceo e arbustivo que estavam dentro dos 
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remanescentes, mesmo que não estivessem dentro da parcela, para análise de seu uso 
potencial como espécie medicinal, alimentícia e ornamental. 
 
Quando não foi possível a identificação da espécie em campo, esta foi realizada com ajuda de 
bibliografia especializada e por comparação de exsicatas do herbário BHCB, localizado no 
Departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais. 
 
Diagnóstico 

• Fragmento 1 

O primeiro remanescente amostrado (UTM 287842,914E/9142768,048N) possui uma área 
total de 2,27 ha, composto por vegetação com fisionomia herbáceo/arbustiva com indivíduos 
de porte baixo, apresentando altura média de 5,28 metros e DAP (diâmetro da altura do peito) 
médio 9,52cm. Neste local não foi observada a presença de epífitas, sendo que as trepadeiras 
encontradas eram predominantemente herbáceas. Além disso, não foi verificada a presença de 
um sub-bosque constituído.  
 
Dentro desta área, em alguns locais pode-se observar uma fina camada de serapilheira, 
embora não representasse cobertura suficiente sobre o solo. Este parâmetro também foi um 
importante critério para classificar o estágio sucessional da vegetação, pois a produção de 
serapilheira e a devolução de nutrientes em ecossistemas florestais constituem uma 
importante característica de formações florestais em estágio avançado ou de desenvolvimento 
de sucessão ecológica (Shumacher et al, 2004).  
 
Neste fragmento, foram identificadas as seguintes espécies: Cecropia adenopus (embaúba), 
Euphorbia tirucalli,Cupania revoluta (cabatan), Osmosia arborea (orelha-de-cabra), Heliconia 
angustifólia (helicônea), Anacardium ocidentale (cajueiro), dentre outras espécies exóticas 
como o capim gordura.  
 
Para a avaliação do estágio de desenvolvimento sucessional, foi utilizada a Resolução do 
CONAMA n. 31 de 7 de dezembro de 1994, que define os estágios sucessionais da vegetação 
primária e secundária, classificando-as em estágio inicial, médio e avançado de regeneração 
da Mata Atlântica. Esta resolução orienta os procedimentos para licenciamento de atividades 
florestais, uma vez que classifica o estágio sucessional da Mata Atlântica, estabelecendo 
impeditivas para uso nestas áreas. Dessa forma, este remanescente pode ser classificado 
como vegetação secundária em estágio de regeneração inicial. 
 

• Fragmento 2 

O segundo remanescente inventariado na ADA (UTM 287623,709E/9142593,000N) possui uma 
área total de 0,52 ha, com fisionomia vegetal caracterizada por espécies de porte arbóreo 
predominando sobre a herbácea, atingindo um porte em média mais alto, com altura média 
dos exemplares em torno de 7,74 metros e DAP médio 10,23 cm. Neste local foram 
registradas epífitas e trepadeiras predominantemente lenhosas, observando-se a presença de 
um subosque com plântulas emergentes.  
 
Em relação à cobertura do solo, a serapilheira estava sendo formada e em alguns locais 
apresentava-se mais espessa. O dossel mais alto, porém aberto, possibilitou uma intensa 
luminosidade sobre o solo, o que favoreceu o estabelecimento de espécies como a Cecropia 
adenopus, popularmente conhecida com embaúba, que é uma espécie pioneira e perenifólia, 
de crescimento a pleno sol. Pode-se observar o domínio desta espécie neste remanescente 
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florestal, o que pode ter sido causado pela sua grande dispersão natural, comprovado pela sua 
ampla ocorrência que abrange os estados de Rio Grande do Norte até Santa Catarina, tanto na 
área de influência dos cerrados, quando das florestas estacionais e formações do complexo 
atlântico. Característica de solos de maior umidade, típica da borda de matas e de clareiras 
grandes, abriga formigas no interior de seu tronco oco. Esta espécie se destaca como 
importante para as comunidades do entorno, uma vez que, segundo o conhecimento popular, 
suas folhas e frutos são usados no tratamento da diabetes, sendo úteis também contra a tosse 
e bronquite, além de ser utilizada para aumentar a energia do músculo cardíaco sem 
multiplicar os batimentos do coração e o obtido da raiz ser utilizado como poderoso diurético. 
  
Tapirira guianensis Aubl., popularmente conhecida como cupiúba, apresentou grande 
freqüência nas parcelas que foram alocadas neste fragmento. Esta espécie pode atingir 14 m 
de altura, floresce durante os meses de agosto-dezembro e seu fruto tem polpa suculenta e 
adocicada com amadurecimento de janeiro até março, utilizado como alimento por populações 
locais humanas e animais. Ocorre em todo o Brasil, em quase todas as formações vegetais, 
principalmente em terrenos úmidos. Apesar de característico da floresta ombrófila de planície, 
é um vegetal que pode ser encontrado em formações secundárias, em várzeas e beira de rios. 
É, ainda, uma espécie recomendada para o reflorestamento e que produz frutos comumente 
procurados pela fauna (Lorenzi 2002). Além desta espécie foram identificadas as seguintes 
espécies: Tapirira guianenses (cupiúba), Eschweilera luschnathii (imbiriba), Cupania revoluta 
(cabatan), Cecropia adenopus (embaúba), Inga spp. (ingá) e Didymopanax monototoni 
(sambaquim), Erythroxylum deciduum (cocão), Gustavia augusta (jataranduba). Destas 
espécies listadas, apenas três constam da lista das espécies que caracterizavam o estágio 
médio de regeneração, de acordo com o CONAMA N. 31. Portando, de acordo com as 
características e espécies encontradas, este remanescente se enquadra no estágio médio de 
regeneração da vegetação secundária. 
 

• Fragmento 3 

O terceiro remanescente inventariado na ADA (UTM 287854,570E/9142173N) possui uma área 
total de 0,50 ha, caracterizado por fisionomia vegetal de baixo porte, com plantas 
herbáceo/arbustiva de dossel baixo, apresentando altura média de 5,01 m e DAP médio de 
10,66 cm. Neste local não foi observada a presença de epífitas e as trepadeiras eram 
predominantemente herbáceas, além do que não foi verificada a presença de um sub-bosque 
constituído. Em alguns poucos locais havia uma fina camada de serapilheira em formação, mas 
ainda de forma descontínua sobre o solo. 
 
Neste remanescente, foram identificadas as seguintes espécies: Cecropia adenopus 
(embaúba), Euphorbia tirucalli, Osmosia arbórea, Erytrina folkersii (bico-de-lacre) e Cupania 
revoluta (cabatan). Dessa forma, pode-se observar que essa área apresenta baixa diversidade 
biológica de espécies vegetais, contribuindo para seu estado de sucessão ecológica. Diante 
disso e das demais características listadas, este remanescente se enquadrou no estágio inicial 
de regeneração desta vegetação secundária segundo a Resolução do CONAMA N. 31. 
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Figura 45: Fragmento 3. 

Fotografia: Aron Rener, Out 2010. 
• Fragmento 4 

 
O quarto remanescente inventariado na ADA (UTM 287842,914E/9142768,048N) possui uma 
área total de 0,9 ha. A fisionomia vegetal caracteriza-se por apresentar plantas de porte 
herbáceo/arbustiva de porte baixo, apresentando altura média 3,85 metros e DAP médio 5,92 
cm. Como nos remanescentes 1 e 3, neste local não foi observado epífitas e trepadeiras 
lenhosas. Foi observado também a presença de bambus, o que segundo Tabarelli et al. (1999), 
Tabareli e Mantovani (2000) é uma característica de fragmentos florestais degradados. Além 
disso, como não havia predomínio de arbóreas, não foi presenciado sub-bosque e tampouco 
serapilheira.  
 
Gustavia augusta, popularmente conhecida como japaranduba, obteve grande freqüência nas 
amostragens (parcela 2,). É uma árvore com grande potencial ecológico e econômico. Segundo 
Gama et al. (2002), G. augusta, possui uma madeira  que é muito utilizada em construções 
rústicas, na fabricação de cabos de machado e do ponto de vista ecológico é muito importante 
no processo de recuperação ou restauração florestal, pois seus frutos são consumidos por 
animais silvestres. Segundo Rocha et al. (1986) os extratos do caule e cascas de G. augusta 
possuem atividade antiinflamatória. Entretanto, a principal função é no tratamento da 
leishmaniose (Grenand, 1987). Além desta espécie foram identificadas as seguintes espécies: 
Cecropia adenopus (embaúba), Euphorbia tirucalli, Hymenaea sp. (jatobá), Osmosia arborea 
(orelha-de-cabra), Mimosa sepiavia (espinheira) e Psidium catteianum (araçá). Portando, de 
acordo com as características e espécies encontradas, este remanescente se enquadra no 
estágio inicial de regeneração segundo a Resolução do CONAMA N. 31 de 7 de dezembro de 
1994. 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
257 

 
Figura 46: Fragmento 4. 

Foto: Aron Rener, Out 2010. 
 
Através dos inventários realizados nos quatro remanescentes amostrados no estudo, pode-se 
observar que a composição florística foi, de modo geral, reduzida, nas sete parcelas 
consideradas (Tabela 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
258 

Tabela 47 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 
na ADA – Parcela 1. 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Tapirira guianensis 52,00 16,55 6,00 

   71,00 22,60 6,00 

2 Tapirira guianensis 80,50 25,62 12,00 

   25,00 7,96 12,00 

3 Cupania revoluta 18,00 5,73 5,00 

4 Acronomia aculeata 60,00 19,10 4,00 

5 Tapirira guianensis 62,50 19,89 10,00 

6 Cupania revoluta 12,50 3,98 3,50 

7 Tapirira guianensis 35,50 11,30 8,50 

8 Eschuweidera luschnatti 20,50 6,53 4,00 

   19,00 6,05 4,00 

9 Tapirira guianensis 6,50 2,07 3,00 

10 Tapirira guianensis 7,50 2,39 2,50 

11 Tapirira guianensis 10,50 3,34 3,50 

12 Tapirira guianensis 26,50 8,44 7,00 

13 Tapirira guianensis 28,50 9,07 7,50 

14 Tapirira guianensis 19,00 6,05 5,50 

15 Tapirira guianensis 15,00 4,77 3,00 

16 Tapirira guianensis 70,00 22,28 14,00 

   21,50 6,84 14,00 

17 Tapirira guianensis 28,00 8,91 2,50 

Média   32,83 10,45 6,55 
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Tabela 48 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 

na ADA – Parcela 2 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Hymenaea sp. 27,00 8,59 3,50 

  21,00 6,68 3,50 

2 Ni (espécie exótica) 26,00 8,28 5,50 

  24,00 7,64 5,50 

3 NI (espécie exótica) 16,00 5,09 2,50 

4 NI (espécie exótica) 32,50 10,35 4,50 

  35,00 11,14 4,50 

5 Gustavia augusta 11,00 3,50 2,50 

  10,00 3,18 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

  13,00 4,14 2,50 

6 Mimosa sepiavia 42,00 13,37 6,50 

7 Psidium catteianum 16,00 5,09 1,50 

8 Ni (espécie exótica) 29,50 9,39 4,50 

9 Gustavia augusta 35,00 11,14 8,00 

  29,00 9,23 8,00 

10 Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

  12,00 3,82 2,50 

11 Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

  10,00 3,18 2,00 

12 Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

  10,00 3,18 2,50 

  10,00 3,18 2,50 

13 Gustavia augusta 15,00 4,77 3,00 

  15,00 4,77 3,00 

  15,00 4,77 3,00 
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14 Gustavia augusta 18,00 5,73 2,50 

15 Cecropia adenopus 46,50 14,80 12,00 

  61,00 19,42 12,00 

  12,00 3,82 12,00 

média   18,59 5,92 3,85 
 
 

Tabela 49 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 
na ADA – Parcela 3 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 
Cecropia 
adenopus 64,00 20,37 3,50 

   32,00 10,19 3,50 

   57,00 18,14 5,50 

   67,00 21,33 5,50 

2 Mimosa sepiavia 25,00 7,96 2,50 

3 Cupania revoluta 21,00 6,68 4,50 

4 Cupania revoluta 24,00 7,64 4,50 

   8,00 2,55 2,50 

   28,00 8,91 2,50 

5 Erytrina folkersii 7,00 2,23 2,50 

6 Erytrina folkersii 21,00 6,68 2,50 

  10,00 3,18 6,50 

  9,00 2,86 1,50 

   7,00 2,23 4,50 

8 Erytrina folkersii 12,00 3,82 8,00 

9 Erytrina folkersii 13,00 4,14 8,00 

média   25,31 8,06 4,25 
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Tabela 50 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 

na ADA – Parcela 4 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Cecropia adenopus 54 17,18 10 

  59 18,78 10 

  45 14,32 10 

  31 9,867 10 

  47 14,96 10 

  31 9,86 10 

2 Cecropia adenopus 40 12,73 8 

  55 17,50 8 

  33 10,50 8 

  44 14,00 8 

  38 12,09 8 

  46 14,64 8 

3 Anacardium ocidentale 37 11,77 3 

4 Cecropia adenopus 45 14,32 4,5 

média   43,21429 13,75594 8,25 
 

Tabela 51 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 
na ADA – Parcela 5 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Ni (espécie exótica) 73,00 23,24 10,00 

2 Ni (espécie exótica) 75,00 23,87 13,00 

3 Cecropia adenopus 26,00 8,28 10,00 

4 Ni (espécie exótica) 59,00 18,78 9,00 

5 Cupania revoluta 11,50 3,66 2,00 

   11,50 3,66 2,00 

   11,50 3,66 2,00 

   11,50 3,66 2,00 

   11,50 3,66 2,00 

6 Anacardium ocidentale 15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 

   15,00 4,77 2,50 
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   15,00 4,77 2,50 

7 Anacardium ocidentale 18,50 5,89 1,50 

   18,50 5,89 1,50 

   18,50 5,89 1,50 

   18,50 5,89 1,50 

8 Osmosia arborea 33,50 10,66 3,50 

   24,00 7,64 3,50 

   14,00 4,46 3,50 

   18,50 5,89 3,50 

9 Anacardium ocidentale 10,00 3,18 1,50 

   10,00 3,18 1,50 

   12,50 3,98 1,50 

10 Cecropia adenopus 46,50 14,80 12,00 

11 Cupania revoluta 12,00 3,82 2,00 

   12,00 3,82 2,00 

   12,00 3,82 2,00 

   15,00 4,77 2,00 

12 Cupania revoluta 10,00 3,18 1,50 

   8,00 2,55 1,50 

média   20,34 6,47 3,36 
 
 

Tabela 52 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 
na ADA – Parcela 6 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Cecropia adenopus 49,00 15,60 12,00 

2 Inga sp.  122,00 38,83 6,00 

3 Tapirira guianensis 20,50 6,53 7,00 

   37,00 11,78 7,00 

   10,00 3,18 7,00 

4 Tapirira guianensis 80,50 25,62 15,00 

   61,00 19,42 15,00 

5 Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

6 Tapirira guianensis 44,00 14,01 17,00 

   38,00 12,10 17,00 

   15,00 4,77 17,00 

7 Tapirira guianensis 26,50 8,44 6,50 

8 Tapirira guianensis 17,00 5,41 8,00 

   13,00 4,14 8,00 

   37,00 11,78 8,00 

   12,00 3,82 8,00 
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9 Tapirira guianensis 4,00 1,27 7,50 

10 Tapirira guianensis 29,00 9,23 12,00 

11 Cupania revoluta 15,00 4,77 2,50 

12 Gustavia augusta 17,00 5,41 4,50 

   17,00 5,41 4,50 

   17,00 5,41 4,50 

média  31,43 10,01 8,93 
 
 
Tabela 53 - Inventário da vegetação nos quatro remanescentes florestais existentes 

na ADA –Parcela 7 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

1 Ormosia arborea 9,00 2,86 1,80 

   8,00 2,55 1,80 

2 Euphorbia tirucalli 62,00 19,74 5,50 

Indivíduo Nome científico CAP DAP Altura 

   34,50 10,98 5,50 

3 Ormosia arborea 18,50 5,89 2,50 

   43,00 13,69 2,50 

4 Euphorbia tirucalli 49,00 15,60 7,00 

   52,00 16,55 7,00 

5 Cecropia adenopus 24,00 7,64 12,00 

6 Cecropia adenopus 35,00 11,14 4,50 

média  33,50 10,66 5,01 
 

4.5.2.2.2. Caracterização da fauna 
 
a) Mastofauna 

 
A gleba do empreendimento apresenta estado de conservação ambiental totalmente 
descaracterizado por ter sido ocupada, quase que em sua totalidade, pela monocultura 
canavieira que substituiu a vegetação original. 
 
Foram registradas 7 espécies de mamíferos da ADA através da busca de evidências diretas e 
indiretas e entrevistas (levando-se em consideração apenas as espécies de possível 
ocorrência). Comparando-se apenas as espécies terrestres de mamíferos de médio e grande 
porte que ocorrem na AII e as que ocorrem na ADA (considerando-se, para tanto, o total de 
seis espécies, uma vez que a espécie Cavia aperea é de pequeno porte, não sendo computada 
para a avaliação da mastofauna de médio e grande porte) foram amostradas 37,5% das 
espécies que potencialmente poderiam ocorrer na área. 
 
Durante 3 dias de busca de evidências diretas, foram registradas apenas 3 espécies, 
desconsiderando-se aquelas citadas nas entrevistas (Figura 5), pertencentes a 3 ordens, como 
mostra a Tabela 5. 
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Por causa do solo úmido, margens de cursos d’água possibilitam boas impressões de rastros e 
costumam trazer bons resultados em levantamentos. Porém, não há como margear o rio 
presente na área, uma vez que este está cercado pela cultura de cana. Devido a esse fato, 
bem como pela serapilheira das áreas de mata e extensas plantações, só foram encontradas 
pegadas nas estradas. 
 
Foram encontradas pegadas de mão-pelada (Procyon cancrivorus) (Figura 10) e de tapiti 
(Sylvilagus brasiliensis) (Figura 11). O sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) (Figura 12) foi 
registrado por meio de visualização associada à vocalizações no maior fragmento de mata do 
local de estudo e também por visualização em uma árvore próxima a uma das estradas 
amostradas. 
 
Em território brasileiro, P. cancrivorus ocorre em todos os biomas: Amazônia, Cerrado, 
Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos (Emmons & Feer, 1997). Entre as 
espécies de carnívoros brasileiros, P. cancrivorus é uma das menos estudadas (Morato et al., 
2004 apud Cheida et al. 2006). É um animal solitário, de hábitos noturnos, vivendo 
geralmente em habitats florestais próximos a corpos d’água, como rios, manguezais e praias. 
A espécie se alimenta principalmente de moluscos, insetos, peixes, caranguejos, anfíbios e 
frutos (Eisenberg & Redford, 1999; Nowak, 1999). Embora a espécie sofra as conseqüências 
da destruição de seu habitat, seja vítima relativamente constante de atropelamentos em 
rodovias, além de eventual utilização de partes de seu corpo em crendices populares (Rocha-
Mendes & Kuczach, in prep. apud Cheida et al. 2006), não é considerada ameaçada de 
extinção no Brasil (Cheida et al. 2006).  
 
Os tapitis, Sylvilagus brasiliensis, ocorrem em quase todo Brasil (Margarido, 1995 apud Reis et 
al. 2006). Alimentam-se de folhas, talos e raízes, além de frutos e sementes do sub-bosque e 
em regiões de campos (Reis et al., 2006b). Habitam regiões de mata e campos. São animais 
típicos de regiões de transição entre bosques e áreas mais abertas ou bordas de cursos d’água, 
bem como zonas alagadas (Parera, 2002 apud Reis et al., 2006). São frequentemente caçados 
tanto para alimentação quanto por consumirem frutos e hortaliças em lavouras (Freitas e 
Silva, 2005 apud Reis et al., 2006). Perda de habitat e assentamentos humanos colocam a 
espécie em ameaça. Sabe-se que conseguem se adaptar aos pastos e florestas secundárias 
(Alvarez de Toro, 1977 apud AMCELA et al., 2008) 
 
O sagui-de-tufo-branco (C. jacchus) ocorre na Caatinga e na Mata Atlântica nordestina, 
ocorrendo originalmente ao norte do Rio São Francisco (Rylands et al., 2008). É muito 
adaptável, podendo viver em parques urbanos, jardins e vilas rurais onde não é perseguido e 
tem comida suficiente (Rylands et al., 2008). A dieta inclui frutos, insetos, néctar e exsudados 
de plantas (goma, resina, látex), podendo alimentar-se também de flores, sementes, 
moluscos, ovos de aves e pequenos vertebrados (Miranda e Faria, 2001; Stevenson e Rylands, 
1988; Vilela e Faria, 2002 apud Bicca-Marques, et al. 2006). O tamanho da área de vida de 
Callithrix spp. é influenciado pela distribuição dos recursos alimentares (Passamani e Rylands, 
2000 apud Bicca-Marques, et al. 2006). C. jacchus apresenta uma área de vida de 0,5 a 3,5 ha 
(Faria, 1986; Stevenson e Rylands, 1988 apud Bicca-Marques, et al. 2006). Apesar de 
amplamente distribuído e comum em muitos locais, e até mesmo substituindo outras espécies 
de Callithrix onde tem sido introduzido, as populações de C. Jacchus estão declinando devido à 
destruição de habitat em muitas áreas de sua distribuição (Rylands et al., 2008). 
 
As espécies encontradas na área de estudo são generalistas e/ou capazes de se adaptar à 
antropização do meio. Por isso, elas ainda são capazes de habitar ou frequentar essa área já 
bastante degradada, cujas matas nativas foram substituídas, em quase sua totalidade, por 
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canaviais. Sendo assim, a presença dessas espécies na ADA não indica que a área encontra-se 
em bom estado de conservação. Vale lembrar que todas elas são suscetíveis à perda e 
destruição de habitat.  
 
A Tabela 54 apresenta o levantamento de mamíferos por meio de observação de evidências 
diretas e indiretas como visualização, vocalização e pegadas e as coordenadas do local de 
observação. 
 
Tabela 54 – Mamíferos registrados por observação de evidências diretas e indiretas, 

formas de registro,  

Ordem Espécie 
Nome 

comum 
Forma de 
registro 

Coordenadas IUCN/MMA 

Carnivora 
Procyon 

cancrivorus 
mão-
pelada pegadas 

0287621/9142706 
0287553/9142846 
0287738/9143144 
0286776/9142234 
0286653/9142126 

LC/NC/NC 

Lagomorpha 
Sylvilagus 
brasiliensis 

tapiti pegadas 
0287738/9143144 
0287163/9141233 

LC/NC/NC 

Primates Callithrix jacchus 
sagui-de-

tufo-branco 
visualização e 
vocalização 

0287659/9142778 
0287726/9143078 

LC/NC/NC 

LC: Least Concearn (menor preocupação); NC: Não Consta 
Fonte: IUCN (2010) e MMA (2008). 
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Figura 47 – Rastros de mão-pelada (Procyon cancrivorus) em pontos diversos da 

área de estudo 
Foto: Lívia Diniz, Out/2010. 

 

  
Figura 48 – Rastros de tapiti (Sylvilagus brasiliensis) em pontos diferentes da área. 

Foto: Lívia Diniz, Out/2010. 
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Figura 49 – Sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) no maior fragmento de mata do 

local. Foto: Licléia da Cruz, Out/2010. 
 

Entrevistas 

Através de entrevistas, foi possível observar que a fauna local está mesmo depauperada. Os 
moradores da Vila de Botafogo entrevistados citaram 8 espécies, pertencentes a 5 ordens 
(Tabela 8). 
 
Os entrevistados tiveram dificuldades em identificar nas fotografias apresentadas alguns 
animais, como os tatus, apontando nas fotos apenas duas espécies como se fossem três. 
Alguns informantes podem classificar diferentes fenótipos ou fases de vida de uma mesma 
espécie animal como pertencentes a etnoespécies diferentes. Em um nível de detalhamento 
contrário, podem considerar como uma etnoespécie, determinado taxa que abranja diversas 
espécies semelhantes. Entrevistas podem ser bastante úteis, mas deve-se levar em 
consideração que a confiabilidade na identificação das espécies não é total. 
 
A espécie C. jacchus foi registrada no estudo, mas não foi citada pelos entrevistados como 
ocorrente na área. 
 
De acordo com os dados secundários obtidos para a AII, Emmos e Helgen (2008) e Anacleto e 
Diniz (2006) apud Superina e Abba (2009), nem todas as etnoespécies citadas têm ocorrência 
na região. Uma é o tatu-rabo-de-couro (Cabassous unicinctus), uma das espécies de tatu 
citadas pelos entrevistados, que, segundo Anacleto e Diniz (2006) apud Superina e Abba 
(2009), tem sua ocorrência no nordeste duvidosa e precisa ser confirmada. A outra é o quati 
(Nasua nasua), que conforme Emmos e Helgen (2008), não ocorre em Pernambuco. A espécie 
Leopardus wiedii é citada como presente na AII, porém, de acordo com Payan et al. (2008) e 
Wilson e Reeder (2005), essa informação não procede; e para Oliveira (1998) e Oliveira e 
Cassaro (2005), a ocorrência da espécie em grande parte do nordeste brasileiro é incerta. 
 
Diante desses fatos, das oito espécies citadas nas entrevistas, uma não está mais presente na 
área de acordo com a literatura científica em que se baseou este estudo, sendo que cinco são 
passíveis de ocorrer na área. 
 
A Tabela 54 indica as etnoespécies citadas pelos entrevistados, seus respectivos nomes 
específicos e também outros nomes comuns pelos quais são conhecidas. 
 
 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
268 

Tabela 54 – Etnoespécies citadas pelos entrevistados da Vila de Botafogo 
Ordem Etnoespécie Espécie Outros nomes comuns 

tatu-peba Euphractus sexcinctus 
tatu-peludo, tatu-do-rabo-
duro 

tatu-verdadeiro Dasypus novemcinctus tatu-galinha, tatu-preto Cingulata 

tatu-rabo-de-couro Cabassous unicinctus 
tatu-de-rabo-mole, tatu-de-
rabo-liso 

Pilosa tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla* tamanduá-de-colete 
raposa Procyon cancrivorus mão-pelada, guaxinim 
gato-maracajá  Leopardus wiedii  --- Carnivora 

quati Nasua nasua  --- 
Rodentia preá Cavia aperea  --- 

Lagomorpha tapiti Sylvilagus brasiliensis candimba, coelho-do-mato 
*de acordo com informações da entrevista, esta espécie não ocorre mais na área. 
 

Considerações  
 
Ao final do estudo, pôde-se comprovar que a área, já muito degradada, não é capaz de manter 
espécies de mamíferos mais exigentes em relação ao habitat e/ou alimentação. 
 
No total, obteve-se o registro de sete espécies de mamíferos na ADA incluindo aquelas citadas 
nas entrevistas- entre as espécies confirmadas pelo levantamento e as citadas como presentes 
atualmente passíveis de ocorrerem na área. Estas espécies são pertencentes a 6 ordens, 
conforme é apresentado na Tabela 55. Como mostrado na Tabela 53 nenhuma delas está 
ameaçada. 

 
Tabela 55 – Mamíferos registrados na ADA 

Ordem Espécie  Nome comum Método de registro 
Euphractus sexcinctus tatu-peba entrevista 

Cingulata 
Dasypus novemcinctus tatu-verdadeiro entrevista 

Carnivora Procyon cancrivorus mão-pelada entrevista, pegadas 
Rodentia Cavia aperea preá entrevista 

Lagomorpha Sylvilagus brasiliensis tapiti entrevista, pegadas 

Primates 
Callithrix jacchus sauim 

entrevista, visualização, 
vocalização 

Carnivora L. wiedii Gato-maracajá entrevistas 
 
Dentre as espécies amostradas, não há predadores de topo, e o único carnívoro presente é o 
mão-pelada (P. cancrivorus), um mesopredador. Uma vez que a presença do gato-maracajá 
(L. wiedii) na ADA e na AII é controversa, pode ter havido um engano na identificação do 
pequeno felino que ocorre nessas áreas. Os representantes da ordem Carnivora são 
considerados bons indicadores ambientais, pois são classificados como predadores de topo e, 
com isso, dependem de toda a estrutura de presas e seus ambientes em bom estado de 
conservação, o que garante sua permanência em determinada região (Rodrigues et al., 2002). 
Essa ausência mostra o mau estado de conservação da ADA. 
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b) Entomofauna 
 
A gleba do empreendimento apresenta estado de conservação ambiental totalmente 
descaracterizado por apresentar-se ocupada, quase que em sua totalidade, pela monocultura 
canavieira que substituiu a vegetação original. 
 
Na campanha realizada entre os dias 6 e 9 de outubro de 2010, com um esforço amostral de 
32h de coleta/ponto, foram capturados ao todo 25 mosquitos, distribuídos em 3 gêneros com 
riqueza de apenas 4 espécies. Provavelmente este baixo número se deve à característica da 
área trabalhada, sendo bastante antropizada, o que, de certa forma, seleciona espécies mais 
bem adaptadas à estas condições, além do período de coleta (seca) não ser o mais propício 
para o encontro destes insetos.   
 
A espécie mais abundante foi Culex quinquefasciatus (Tabela 56), considerada bastante 
adaptada ao meio antropizado. Observa-se que algumas espécies são de importância médica 
comprovada no Brasil, como Cx. quinquefasciatus e Ochlerotatus scapularis, com possibilidade 
de transmissão de filariose e Dirofilaria immitis ao homem, respectivamente. 
 

Tabela 56 – Distribuição por espécie de mosquitos capturados na Campanha 
realizada em outubro de 2010. 

Pontos de amostragem Espécies 
1 2 3 4 

Total 

Culex quinquefasciatus 7 1 6 1 15 
Culex nigripalpus 1 0 0 0 1 
Coquillettidia hermanoi 0 1 5 0 6 
Ochlerotatus scapularis 2 0 0 1 3 
TOTAL 10 2 11 2 25 

 
A maior captura de mosquitos normalmente ocorre no período chuvoso. Na estação seca, as 
chuvas, mesmo que esporádicas, formam criadouros artificiais ou naturais, seja pelo acúmulo 
de água em plantas, ocos de árvores, poças temporárias ou mesmo em água corrente dos rios. 
Já os flebotomíneos, seu padrão de distribuição é idêntico ao dos mosquitos. Assim, o pequeno 
número de espécies/espécimens capturadas pode ter relação direta com as condições 
climáticas e ambientais encontradas. 
 
Os pontos de amostragem mais representativos foram os pontos 1 e 3, ambos localizados na 
ADA. Neles foi capturada a maior parte de mosquitos deste estudo. Como Culex 
quinquefasciatus (pernilongo comum) foi a espécie que mais contribuiu para os valores 
encontrados, para o que pode ter contribuído a existência nestes locais ou próximos deles de 
pequenas coleções de água doce com traços de poluição orgânica, como sinal de ambiente 
antropizado. Seus criadouros preferenciais são os depósitos artificiais, no solo ou em 
recipientes transitórios, tais como: latas de bebidas, copos, bebedouros de animais e latões, 
que constituem os mais procurados para a desova e criação deste culicídeo. 
 
O Culex quinquefasciatus (pernilongo comum) é o mais conhecido pelos habitantes das vilas 
rurais e das cidades, pois ataca exatamente no horário destinado ao repouso. É altamente 
antropofílico, procurando o homem dentro de sua habitação para exercer o hematofagismo. 
Também possui atração por aves (ornitofilia), vítimas mais atacadas pelas fêmeas. É o 
principal vetor da filariose no Brasil, principalmente em Manaus, Belém, Maceió, Salvador e 
Recife.  
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Outra espécie do gênero Culex, também capturada no ponto de amostragem 1 foi Cx. 
nigripalpus. É freqüente nas baixadas, preferindo procriar-se em coleções líquidas no solo, 
principalmente as de caráter natural e permanente (charcos, alagados, bolsões de rios, canais 
e lagos), geralmente com águas profundas, frias, sombreadas, poluídas ou não. É bem 
possível que no local de coleta ou próximo a ele, possam existir criadouros deste mosquito. 
 
Ochlerotatus scapularis é vetor da Dirofilaria immitis no sudeste do Brasil. Este mosquito 
também foi artificialmente infectado pelo vírus Rocio e encontrado naturalmente infectado pelo 
vírus da febre amarela em uma epidemia no Estado da Bahia. Foi suspeita de transmissão da 
encefalite Rocio, que causou epidemias no sudeste de São Paulo em 1975/1976. Entretanto, 
não foi encontrada infectada com o vírus, embora sua população fosse a mais abundante nas 
áreas atingidas pela doença e em laboratório tenha demonstrado ser eficiente vetor de 
transmissão dessa doença (Forratini et al. 1978, Mitchell & Forrattini 1984, Aragão et al. 
2010). 
 
A outra espécie, Coquillettidia hermanoi, capturada neste estudo não apresenta significância 
na transmissão de doenças ao homem. 
 
c) Avifauna 
 
Considerando-se a escassez dos fragmentos florestais na ADA, de antemão poderia supor que 
a diversidade de aves na gleba do empreendimento seria restrita, como reflexo da baixa 
diversidade de ambientes que pudessem oferecer suporte ecológico para os organismos. No 
entanto, a presença de pequenas formações florestais no entorno da gleba, contribuiu para 
aumentar o potencial de ocorrência de aves, conforme verificação dos estudos primários em 
campo.  
 
Foram registradas 37 espécies de aves pertencentes a 21 famílias na área da AmBev em 
Itapissuma. A família mais representada foi Tyrannidae (N = 7 espécies). Não foram 
encontradas espécies raras, ameaçadas ou migratórias; todas as espécies registradas foram 
classificadas como residentes (Tabela 17). Provavelmente o baixo número de espécies 
registradas na área de estudo se deve em parte a baixa complexidade de ambientes e a falta 
de cobertura vegetal nativa, visto que a maior parte da área de estudo é composta por 
canavial.  
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Tabela 57 – Espécies regstradas  

ESPÉCIE NOME POPULAR 

S
T
A

T
U

S
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

L
O

C
A

L
 

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
 

TINAMIDAE Gray, 1840 
     

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) 
Inhambu-chororó R E RF B 

CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839       
Cathartes burrovianus (Cassin, 1845) 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 

Urubu-de-cabeça-amarela 
Urubu-de-cabeça-preta 

R 
R 

V 
V 

RF/CA/CB/RI
RF/CA/CB/RI 

A 
A 

ACCIPITRIDAE Vigors, 1824      
Ruphornis magnirostris (Gmelin, 1788) Gaviao-carijó R V/E RF/CA/CB M 

FALCONIDAE Leach, 1820       
Caracara plancus (Miller, 1777) 
Milvago chimachima (Vieillot, 1817) 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) 
Falco sparverius (Linnaeus, 1758) 

Caracará 
Carrapateiro 
Acauã 
Quiriquiri 

R 
R 
R 
R 

V 
E 
E 
V 

RF/CA/CB        
RF/RI 
RF 
CB 

A 
B 
B 
B 

CHARADRIIDAE Leach, 1820      
Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero R  CA/CB/RI M 

COLUMBIDAE Leach, 1820      
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha- roxa R V CB M 

CUCULIDAE Leach, 1820      
Piaya cayana(Linnaeus, 1766) 
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) 
Guira guira (Gmelin, 1788) 

Alma-de- gato 
Anu-preto  
Anu-branco 

R 
R 
R 

V/E 
V/E 
V/E 

RF 
CA/CB/RI 
CB/CA 

B 
M 
M 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Saci R E RF B 

CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825 
     

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) 
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) 

Bacurau 
Bacurau-tesoura 

R 
R 

V/E 
V/E 

RF 
RF 

M 
B 

TROCHILIDAE Vigors, 1825      

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) 

Beija-flor-tesoura 
Beija-flor-de-banda-branca 

R 
R 
 

V/E 
V/E 

RF/RI 
RF 

B 
B 

THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824 
Herpsilochmus atricapillus (Pelzeln, 1868) 

 
Chorãozinho-de-chapéu-preto 

 
R 
 

 
E 

 
RF 

 
B 

TYRANIIDAE Vigors, 1825      

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) 
Elaenia sp 
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) 
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 
Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) 
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) 

Neinei 
 
Risadinha 
Lavadeira-mascarada 
Bem-te-vi 
Suiriri 
Ferreirinho-relógio 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
 

V/E 
E 
E 
V 

V/E 
V/E 
V 

RF/CA/CB/RI 
RF 
RF 
CB/RI 
RF/CA/CB/RI 
RF/CA/CB/RI 
RF 

A 
B 
B 
B 
A 
A 
B 

VIREONIDAE Swainson, 1837      
Cyclarhis guajanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari R E RF B 

HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815      
Progne tapera (Vieillot, 1817) Andorinha-do-campo R V CB/RI M 

TROGLODYTIDAE Swainson, 1831 
Troglodytes musculus (Naumann, 1823) 

 
Curruíra 

 
R 

 
E 

 
RF 

 
B 

POLIOPTILIDAE Baird, 1858 
Polioptila plúmbea (Gmelin, 1788) 

 
Balança-rabo-de-chapeu-preto 

 
R 

 
V 

 
RF 

 
B 
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THRAUPIDAE Cabanis, 1847      
Tangara cayana (Linnaeus, 1786) 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1786) 

Saíra-amarela  
Saíra-azul 

R 
R 

V/E 
V 

RF 
RF 

B 
B 

EMBERIZIDAE Vigors, 1825      
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 

Tico-tico-do-campo 
Tiziu 

R 
R 

V/E 
V 

RF/CA/CB/RI 
CA/CB 

M 
M 

ICTERIDAE Vigors, 1825 
Icterius cayanensis(Linnaeus, 1766) 

 
Encontro 

 
R 

 
V 

 
RF 

 
B 

ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850  
Estrilda astrilde (Linneaus, 1785) 

 
Bico de lacre 

 
R 

 
V 

 
CA/RI 

 
M 

PASSERIDAE Rafinesque, 1815 
Passer domesticus (Linnaeus,1758) 

 
Pardal 

 
R 

 
V 

 
CB 

 
B 

Fonte: Classificação taxonômica e nomes populares segundo Ber Van Perlo, 2009.  
Status de conservação e residência: R – residente.  
Registro, forma que a espécie foi registrada: V – visualmente, E – escutado.  
Local do registro: RF - remanescente florestal, CA – Canavial alto, CB – Canavial baixo, Margem de 
Riacho - RI.  
Frequência de ocorrência da espécie na área estudada: B = baixa (0 – 33%), M = média (33 – 66% e A 
= alta (66 -100%). 
 
Quatro ambientes foram determinados na área de estudo com base na estrutura da vegetação 
para descrição da comunidade de avifauna: 1) Remanescente Florestal, ambiente com 
vegetação arbórea-arbustiva natural; 2) Margens de Riachos, ambientes que margeiam os 
cursos d’água na área de estudo; 3) Canavial alto, ambiente com cana alta, acima de 1,5 m e 
4) Canavial baixo, ambiente em que a cana foi cortada e começou a rebrota.  
 
Esforço amostral 
 
A curva do coletor se apresentou relativamente íngreme (Figura 50). A curva do coletor é 
utilizada para definição do tamanho ótimo da amostra, ou para determinação da suficiência 
amostral. Desta forma, se o esforço amostral foi suficiente para incluir todas ou, a maioria das 
espécies da área na amostragem, a curva se estabiliza. A curva do coletor para a avifauna da 
área estudada não se estabilizou, indicando que muitas espécies que provavelmente estão 
presentes na área ainda não foram registradas.  
 
A curva do coletor indica a potencialidade de que a ocorrência de aves seja ainda maior na 
região abrangida pela gleba do empreendimento, conforme apresentado na Figura 50. 
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Figura 50 – Acúmulo de espécies novas registradas nas amostragens feitas na área 

estudada em Itapissuma durante os dias 7 a 9 de outubro de 2010. 
 
A maioria das espécies foi registrada no remanescente florestal (N = 26), 12 espécies foram 
registradas nas margens dos riachos, 13 no canavial baixo e 16 espécies no canavial alto 
(Figura 51). O remanescente florestal localizado na área de estudo possui diversos recursos 
utilizados pela avifauna local. Durante os dias de amostragem foram registradas espécies de 
frugívoros, nectarívoros e insetívoros (Figuras 52 a 54) forrageando no local. Os frugívoros e 
nectarívos estão envolvidos em interações mutualísticas com as plantas produtoras de néctar e 
frutos e são, portanto, importantes na estruturação e manutenção da comunidade. O 
remanescente florestal também apresenta locais adequados para nidificação sendo registrado 
a presença de um ninho de Caracara plancus no local (Figura 55). 
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Figura 51 – Número de espécies de aves registradas nos ambientes amostrados na 

área amostrada na ADA. 
 

  
Figura 52 –Icterius cayanensis 

(insectívoro) 
Foto: Mariane Lobato,out/2010 

Figura 53 –Amazilia versicolor 
(nectarívoro) 

Foto: Mariane Lobato,out/2010 

  
Figura 54 –Tangara cayana(frugívoro) 

Foto: Mariane Lobato,out/2010 
Figura 55 – Casal de Caracara plancus 

próximo ao ninho construído nos últimos 
galhos de uma árvore seca localizada no 

Remanescente Florestal.  
Foto: Mariane Lobato,out/2010.  
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Nas margens dos riachos foram registradas apenas 12 espécies, Acredita-se que este fato 
esteja relacionado com a quase completa falta de mata ciliar nestes locais (Figura 56a). As 
matas ciliares proporcionam recursos alimentares e sítios de reprodução para a avifauna, além 
de formarem corredores que permitem a movimentação das aves pelos ambientes modificados 
pelo homem (Seaman et al. 2010). 
 
O Canavial baixo e alto apresentou baixo número de espécies, 12 e 16 respectivamente. 
Monoculturas não apresentam grande riqueza de espécies de aves, pois possuem baixa 
complexidade na estrutura de vegetação. Porém, foram registradas algumas espécies 
forrageando diretamente nestes locais (Figura 56b). 
 

   
Figura 56 – Riacho e vegetaçao ciliar (A) e Coragyps atratus forrageando sobre o canavial 

(B). Fotografia: Mariane Lobato, 2010 
 
d) Herpetofauna 
 
A área diretamente afetada da região do estudo corresponde a uma monocultura de cana-de-
açúcar. A área abrange locais de baixa elevação, caracterizados pela presença de poucos 
corpos d'água e poucos fragmentos de mata. Os corpos d'água amostrados na área se 
encontram com sinais de degradação, como assoreamento, descaracterização e desmatamento 
da vegetação marginal. Os fragmentos de mata nativa remanescentes também se apresentam 
em péssimo estado de conservação. São manchas de mata pouco coesas, de pequena 
extensão, sem capacidade de regeneração. 
 
As amostragens da área de estudo (ADA) resultaram no registro total de dez espécies, sendo 
nove de anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas), e uma espécie de répteis (uma serpente) 
(Tabela 12). O baixo número de registros de espécies de répteis nessa campanha, na área de 
estudo, deve-se à dificuldade de amostrar répteis em curtos períodos de tempo. Os répteis em 
geral ocorrem em baixa abundância decorrente do seu modo de vida, habitat preferencial e 
metabolismo, ou seja, os répteis são animais esguios de difícil localização, podem ter hábito 
fossorial e semi-fossorial, habitam locais escondidos tais como ocos de árvores, buracos, 
dossel. Ocorrem em pequenas populações e em baixas densidades na natureza, o que 
contribui para a falta de registros. Nenhuma espécie pertencente à ordem Gymnophiona 
(cobras cegas) foi encontrada, provavelmente devido a seu hábito fossorial o que dificulta o 
seu registro. As espécies registradas, tipo de registro, a categoria, tipo de ambiente, ponto de 
amostragem e área do empreendimento podem ser observadas na Tabela 58. 

B A 
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Tabela 58 – Espécies da herpetofauna registradas na ADA, AID e AII 

Espécie 
Nome 

popular 
Tipo de 
registro 

Categoria 
Tipo de 

ambiente 
Ponto 

amostral 
Área  

Classe Amphibia 

Ordem Anura 

Famíla Bufonídae 

Rhinella granulosa 
Sapo-de-
verruga 

O C AB, AF, B, LP He4,5 ADA 

Rhinella schneideri Sapo O C AB, B, LP, P He11 AII 

Família Hylidae 
Dendropsophus 

branneri 
Perereca O, VOC MA AB,LP,P,BM He5, 10 ADA, AID 

Dendropsophus nanus Perereca O, VOC C 
AB, AF, B, RP, 

RT, P, LT 
He5, 10 ADA, AID 

Hypsiboas raniceps Perereca O, VOC C AB,P,LP He5, 10 ADA, AID 

Scinax nebulosus Perereca O, VOC MA 
AF, BM, B, 

LP,P,LT 
He5, 10 ADA, AID 

Família Leptodactylidae 

Leptodactylus latrans 
Rã-

manteiga 
O C AB,P,B,AL,LP He5 ADA 

Familia Ranidae 

Lhitobates palmipes Rã O,GI C AB,P,LP,RP He5, 10 ADA, AID 

Familia Leiuperidae 

Pseudopaludicola sp. Rãzinha O, VOC ? AL, LT He5 ADA 

Classe Reptilia 

Ofhidia- Serpentes 

Famíla Colubridae 

Helicops angulatus Cobra O C B,AL, RP,LP, LT He4 ADA 
Número total de espécies = 10.  
LEGENDA:  
Tipo de registro: O = Observação; VOC = Vocalização; G= girino.  
Categorias: MA = espécies endêmicas da Mata Atlântica, mas com ampla distribuição pelo bioma; CA = espécies 
endêmicas do Caatinga, mas com ampla distribuição pelo bioma; C = espécies de grande distribuição geográfica, 
incluindo mais de um bioma e/ou mais de um estado.  
Tipo de ambiente: AB= ambiente aberto; AF = ambiente florestal; BM= borda de mata; B = Brejos, lagoas, 
alagados; P = Pastagens e áreas cultivadas; RP= Riacho permanente; RT= riacho temporários; LP= lagoa, brejos 
permanentes; LT= lagoa e brejos temporários.  
Ponto amostral: Para as siglas dos pontos amostrais, veja a Tabela 2.  
Área do empreendimento: ADA= área diretamente afetada; AID= área de influência direta; AII= área de influência 
indireta. 
 
As 10 espécies de anfíbios e répteis registrados pertenceram a seis famílias (Figura 57). A 
maior parte dos anfíbios registrados durante a investigação do presente estudo pertence à 
família Hylidae, com quatro espécies (40%), seguidos por Bufonidae, com duas espécies cada 
(20%). As demais famílias estão representadas por uma espécie (Figura 58). A dominância da 
família Hylidae é um padrão comum em comunidades de anuros da região Neotropical. Essa 
família alcançou grande diversificação devido à capacidade trepadora conferida pelos discos 
adesivos nas extremidades dos dedos, o que permite a ocupação de variados micro-habitats, 
notadamente em áreas florestadas (CARDOSO et al., 1989; HADDAD & SAWAYA, 2000). As 
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espécies florestais dos hilídeos desenvolveram uma vasta diversidade de modos reprodutivos, 
fato possível devido à grande disponibilidade de micro-ambientes nesse tipo de habitat 
(HADDAD & PRADO, 2005), e por conseqüência experimentaram vários eventos de especiação, 
levando à riqueza atualmente verificada para o grupo. 
 

 
Figura 57: Distribuição das espécies de anfíbios registradas na ADA, AID e AII por famílias 

 
Todas as espécies registradas são comuns, de ampla distribuição geográfica e comumente 
associadas a ambientes abertos e ecologicamente pouco relevantes. São espécies plásticas que 
suportam ambientes mais degradados, sendo espécies mais generalistas quanto à qualidade do 
habitat de ocorrência.  Assim, merecem pouca atenção quanto a sua conservação (Tabela 59). 
 
Entre todas as espécies registradas na região do estudo (ADA, AID e AII), Scinax nebulosus e 
Dendropsophus branneri, apresentam, em diferentes escalas, alguma dependência de 
ambientes florestados, sendo, portanto, indicadores desse tipo de ambiente. Além disso, são 
espécies endêmicas da Mata Atlântica, com ampla distribuição por esse bioma. Contudo, o 
conhecimento científico disponível é ainda pequeno no que se refere à utilização de espécies 
de anfíbios como reais indicadoras da qualidade ambiental. Estas incluem espécies que 
ocorrem tanto em matas estacionais quanto em florestas ciliares. As espécies florestais são 
normalmente as mais afetadas pela supressão da vegetação nativa, pois estão associadas a 
micro-ambientes e condições ecológicas disponíveis apenas no interior de matas. Portanto, S. 
nebulosus e D. branneri merecem certa atenção, apesar de apresentarem boa adaptabilidade a 
ambientes abertos e impactados.  
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Tabela 59 – Espécies registradas na ADA, AID e AII 

 
Rhinella granulosa 

Espécie com ampla distribuição pela America do Sul, 
ocorrendo na Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; 
Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; 
Suriname e Venezuela. No Brasil, R. granulosa foi 
registrada nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Espécie 
habita áreas abertas e áreas florestais onde se 
reproduzem em brejos e lagoas. 

IUCN, 2007; 
Haddad et al. 
2008 

 
Rhinella schneideri 

Espécie de ampla distribuiçao, ocorrendo na  
América do Norte, Argentina, Brasil (desde o Ceará 
até o Rí Grande do Sul), Paraguai e Uruguai. 
 Ocorre em uma ampla variedade de habitats, de 
aberto, as áreas urbanas . 

IUCN, 2007 

 
Dendropsophus branneri 

Espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira, 
ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco. Espécie habita áreas abertas em 
bordas de mata. 

Haddad et 
al., 2008; 
IUCN, 2007; 

 
Dendropsophus nanus 

Espécie com ampla distribuição pela America do Sul, 
ocorrendo na Argentina; Bolivia; Paraguay; Uruguay 
e em todo território nacional. Espécie habita vários 
tipos de ambientes como áreas abertas, áreas 
florestais e podem reproduzir em ambientes 
temporários. 

IUCN, 2007; 
Uetanabaro 
et al., 2008. 

 
Hypsiboas raniceps 

Espécies de ampla distribuição pela America do Sul, 
ocorrendo na Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; 
Guiana Francesa e Paraguai. No Brasil, H. raniceps 
foi registrada nos estados do Acre, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, 
Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Pernambuco, Sergipe e Paraíba. Espécie 
habita áreas abertas e reproduz em lagoas 
permanentes 

Uetanabaro 
et al., 2008; 
Zina et al., 

2010. 
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Scinax nebulosus 

Espécie com distribuição na Bolívia; Brasil; Guiana 
Francesa; Guiana; Suriname e Venezuela. No Brasil, 
S. nebulosus, ocorre nos estados de Amazonas, 
Amapá, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Maranhão, 
Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Piauí.  
Espécie habita ambientes, tais como lagoas 
permanentes e temporárias, borda de mata e 
brejos. 

IUCN, 2007; 
AmphibiaWeb

, 2010; 
Santana et 
al., 2008; 
Santos, 
2009; 

Loebmann & 
Mai, 2008. 

 
Leptodactylus latrans 

Espécie de ampla distribuição na America do Sul, 
ocorrendo Argentina; Bolívia; Colômbia; Guiana 
Francesa; Guiana; Paraguai; Suriname; Trinidad e 
Tobago; Uruguai; Venezuela e em todo território 
nacional. Espécie passou por uma reformulação 
taxonômica recentemente, assim era conhecida por 
Leptodactylus ocellatus. Espécie ocorre em diversos 
tipos de ambiente, comumente encontrada em 
áreas abertas, ambientes alagados, lagoas e brejos. 
 

AmphibiaWeb
, 2010. 

 
Lhitobates palmipes 

 

Espécie com destribuiçao na America do Sul, 
ocorrendo na Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; 
Guiana Francesa; Guiana; Peru; Suriname; Trinidad 
e Tobago e Venezuela. No Brasil, L. palmipes ocorre 
nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Goiás e Rio Grande 
do Norte. Espécie habita diversos tipos de ambiente como 
área aberta, áreas alagadas nas margens de rios e 
riachos, lagoas permanentes, igarapés. 
 

Oliveira et al. 
2010 

 
Pseudopaludicola sp. 

Espécie que necessita de maior estudo taxonômico 
para correta identificação. Atualmente, ainda há 
poucas informações sobre o gênero 
Pseudopaludicola disponível em bibliografias. Esse 
gênero é composto por espécies especialistas, de 
tamanho diminuto e vocalizações semelhantes. A 
não realização da coleta de espécies testemunhos 
para futuras comparações em coleções zoológicas, 
impossibilita a identificação da espécie, devido ao 
seu pequeno tamanho e particularidades. 
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Helicops angulatus 

Espécie de ampla distribuição pela America do sul, 
ocorrendo na Venezuela, Guiana, Suriname, 
Colômbia, Bolívia, Peru, Trinidad, Equador, Guiana 
Francesa e Brasil. No Brasil, H. angulatus foi 
registrada nos estados do Acre, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Goiás, Tocantins, Distrito 
Federal, Maranhão,Piauí, Paraíba, Alagoas e Bahia, 
não havendo assim registro para o estado de 
Pernambuco. Espécie noturna que habita áreas 
alagadas nas margens de corpos de água lóticos 
e/ou lênticos em fragmentos florestais e áreas 
perturbadas. 

Roberto et al. 
2009 

 
As espécies que merecem atenção para a diagnose deste estudo são:  
 
Espécies de status taxonômico incerto  

 
Pseudopaludicola sp.: pouco se pode dizer sobre essa espécie. Não podemos descrever 
informações sobre sua distribuição, biologia, ecologia e grau de ameaça de extinção. Pode ser 
que essa espécie seja uma espécie comum na área ou mesmo uma espécie nova para ciência. 
As espécies do gênero são rãs muito pequenas, dificilmente ultrapassam 1cm. Habita áreas 
abertas e possui uma vocalização bastante alta. Sem a coleta de material testemunho para 
comparações com exemplares de coleções zoológicas não é possível a sua identificação 
correta. De acordo com as observações feitas em campo, tais como grau de degradação 
ambiental do local de registro, acredita-se que essa espécie seja uma espécie comum, 
adaptada a ambientes abertos, de ampla distribuição pelo litoral do nordeste.  
 
Espécies de interesse científico 

 
Helicops angulatus: a distribuição dessa espécie ainda não é conhecida para o estado de 
Pernambuco, ou seja, não há publicações científicas que descrevem a ocorrência de H. 
angulatus no estado do Pernambuco. Para que a ocorrência dessa espécie seja publicada para 
o estado de Pernambuco, no meio científico, é necessária a coleta de espécime como material 
biológico testemunho.  
 
Não foi encontrada nenhuma espécie de réptil em risco de extinção. 
 

4.5.2.3. Ecossistemas Aquáticos 
 
A gleba do empreendimento apresenta estado de conservação ambiental totalmente 
descaracterizado pela monocultura canavieira que substituiu a vegetação original. 
 
Na Área Diretamente Afetada encontra-se um afluente do rio Botafogo, onde foram 
considerados para os estudos, dois pontos de amostragem neste ambiente (ponto 1 - 
coordenadas 287417/9142883 e ponto 2 - coordenadas 287652/9143548. Além do afluente, 
há na região uma nascente, onde também foi definido um ponto de amostragem (ponto 3 – 
coordenadas 287457/9142274. Ainda que situados no mesmo afluente, os pontos 1 e 2 
apresentam características limnológicas bem distintas entre si. O ponto 1 é aparentemente 
preservado, apresentando indícios de boa qualidade da água, com a presença de áreas de 
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remanso, o que permite o desenvolvimento de microhabitats, possibilitando assim uma fauna e 
flora aquática diversificada. 
 
O ponto 2 apresenta uma perceptível redução na vazão do rio quando comparados ao ponto 1 
e foi observado neste local a presença, ainda que restrita, de vegetação nativa nas margens, 
reduzindo a influência direta do sol na lâmina d’água. Ambientes com tais características se 
assemelham mais a ambientes lênticos do que lóticos. Os dois pontos amostrados no afluente 
do rio Botafogo apresentam indícios de boa qualidade de água, com boa oxigenação, assim 
como a presença de espécies bioindicadoras de boa qualidade. Apesar de inserido em uma 
área de monocultura canavieira, esse afluente encontra-se ainda preservado, apresentando 
vegetação nativa no entorno e algumas macrófitas pouco abundantes em algumas regiões. 
 
A nascente, onde se encontra o ponto 3, teve sua vegetação ciliar bastante alterada e 
atualmente se encontra cercada pela monocultura canavieira, impedindo o estabelecimento da 
vegetação ciliar nativa que poderia evitar que grandes concentrações de nutrientes e matéria 
orgânica sejam despejadas no curso hídrico. A vegetação nativa evita a erosão do solo e, 
conseqüentemente, o assoreamento do rio, que é o acúmulo de sedimentos em sua calha. 
 
Os pontos de monitoramento estão apresentados na Tabela 4 – Pontos de monitoramento dos 
parâmetros limnológicos na ADA e AID. 
 
 
4.5.2.3.1. Estudo Limnológico 
 
Os resultados para os parâmetros biológicos estão descritos para Cianobactérias, para 
Fitoplâncton, para Zoobentos e para Zooplâncton. 
 
A densidade de Cianobactérias quantificada em todos os pontos amostrados ficou abaixo dos 
limites estabelecidos pela Resolução Conama 357 de 17 de março de 2005, que para 
densidade de cianobactérias é de até 50.000 cel/mL. 
 
Em relação ao Fitoplâncton, os valores obtidos para o número de taxa, densidade e abundância 
de organismos foram semelhantes entre os pontos amostrais, excetuando-se o ponto 3 – 
Nascente na ADA, que apresentou os valores mais baixos. 
 
Os resultados obtidos para o Zoobenton revelaram os maiores valores de riqueza no ponto 1 – 
Afluente do rio Botafogo, sendo que os demais pontos apresentaram semelhança entre si. 
Em relação ao Zooplâncton, o ponto 1 também apresentou maiores valores de número de 
taxa, densidade e riqueza de indivíduos, sendo que os menores valores foram obtidos no ponto 
3. 
 
Os laudos com os resultados das análises dos parâmetros hidrobiológicos e físico-químicos 
estão apresentados a seguir. 



Cliente:
Companhia de Bebidas das Américas – 

AmBev – Filial Pernambuco. CNPJ Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo Pt 1 Coleta :

ENSAIO: Cianobactérias qualitativo e quantitativo
Data da análise: 08/10/2010

""TAXA"" Cel/mL

CYANOPHYCEAE  

o CHROOCOCCALES  

Merismopedia tenuissima 44

o NOSTOCALES
Anabaena sp. x

o OSCILLATORIALES
Phormidium  sp. x

Planktolyngbya sp. 55

Pseudanabaenaceae N.I. 27

TOTAL 126

Legenda

          (X) - presença apenas na análise qualitativa.
          NI - não identificado.
          O sistema de classificação adotado foi: Komárek & Anagnostisdis (1989).                                                                                                

Relatório de Ensaios Sempre ViVa Soluções Ambientais 

TR GT N° 21/10 - GT NAIA

CPRH Nº 9.152/10

04/10/10



Cliente:
Companhia de Bebidas das Américas – 

AmBev – Filial Pernambuco. CNPJ Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo Pt 2 Coleta :

ENSAIO: Cianobactérias qualitativo e quantitativo
Data da análise: 08/10/2010

""TAXA"" Cel/mL

CYANOPHYCEAE  

o NOSTOCALES  
Aphanizomenom sp. x

TOTAL 0

Legenda

          (X) - presença apenas na análise qualitativa.
          NI - não identificado.
          O sistema de classificação adotado foi: Komárek & Anagnostisdis (1989).                                                                                                
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Cliente:
Companhia de Bebidas das Américas – 

AmBev – Filial Pernambuco. CNPJ Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Nascente dentro da propriedade Coleta :

ENSAIO: Cianobactérias qualitativo e quantitativo
Data da análise: 08/10/2010

""TAXA"" Cel/mL

CYANOPHYCEAE  

o OSCILLATORIALES  

Pseudanabaenaceae N.I. x

TOTAL 0

Legenda

          (X) - presença apenas na análise qualitativa.
          NI - não identificado.
          O sistema de classificação adotado foi: Komárek & Anagnostisdis (1989).                                                                                                
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Cliente:
Companhia de Bebidas das Américas – 

AmBev – Filial Pernambuco. CNPJ Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Rio Botafogo Coleta :

ENSAIO: Cianobactérias qualitativo e quantitativo
Data da análise: 08/10/2010

""TAXA"" Cel/mL

CYANOPHYCEAE  

o CHROOCOCCALES  

o NOSTOCALES  
Aphanizomenom sp. 142

o OSCILLATORIALES

Geitlerinema splendidum x
Oscillatoria sp. x
Phormidium  sp. x

Pseudanabaenaceae N.I. x

TOTAL 142

Legenda

          (X) - presença apenas na análise qualitativa.
          NI - não identificado.
          O sistema de classificação adotado foi: Komárek & Anagnostisdis (1989).                                                                                                
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Cliente:
Companhia de Bebidas das Américas – 

AmBev – Filial Pernambuco. CNPJ Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s):

Ponto de lançamento do efluente no rio 

Botafogo Coleta :

ENSAIO: Cianobactérias qualitativo e quantitativo
Data da análise: 08/10/2010

""TAXA"" Cel/mL

CYANOPHYCEAE  

o CHROOCOCCALES  

Merismopedia tenuissima x

o NOSTOCALES
Anabaena sp. x

o OSCILLATORIALES

Geitlerinema splendidum 109
Limnothrix sp. x
Oscillatoria sp. x
Phormidium  sp. x
Planktolyngbya sp. x

Pseudanabaenaceae N.I. x

TOTAL 109

Legenda

          (X) - presença apenas na análise qualitativa.
          NI - não identificado.
          O sistema de classificação adotado foi: Komárek & Anagnostisdis (1989).                                                                                                

Considerações:

Observações

Os métodos neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso algum ensaio tenha apresentado desvios, 

adições ou exclusões, estes estarão listados nas observações.

REFERÊNCIA DO MÉTODO DE ANÁLISE:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater  (APHA, 2005) - 10.200 C

Relatório de Ensaios Sempre ViVa Soluções Ambientais 

O limite estabelecido de acordo com a Resolução Conama 357 de 17 de março de 2005 para densidade de cianobactérias é de até 50.000 cel/mL.

Os resultados obtidos em todos os pontos analisados não são relevantes de acordo com esta resolução, permanecendo abaixo deste limite.

TR GT N° 21/10 - GT NAIA

CPRH Nº 9.152/10

04/10/10



Sempre Viva Soluções Ambientais LTDA 
 

Sempre Viva Soluções Ambientais Ltda – CNPJ 12.541.626/0001-94 

Rua da Bahia, 1148, Bloco 01, sala 926A, Centro, CEP – 30.160-906, Belo Horizonte, MG 

- Laudo – 

Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos 

 

Cliente Companhia de Bebidas da Américas –

Ambev -  Filial Pernambuco 

CNPJ 02.808.708/0010-90 

Atividade Fabricação de cerveja e refrigerante 

Endereço Rodovia BR 101, Km 33 

Referência TR GT N° 21/10 - GT NAIA 

Processo CPRH Nº 9.152/10 

 

Resultados: 

 

Data da coleta: 04/10/2010 

Data das análises: Entre 05/10/2010 e 22/10/2010 

 

Resultados das Análises Físico-químicas e Microbiológicas 

Parâmetros Unidade P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 

Alcalinidade Total   mg CaCO3/L   20,0    21,0    15,0    23,0   22,0   

ondutividade Elétrica µS / cm  96 101 109 854 104 

Cor Verdadeira   Unid. Hazen 7 7 19 10 16 

DBO    mg O2/ L   1,1    1,9    14,6    0,5   0,5   

DQO    mg O2/ L  7  < 5   41  < 5   < 5   

Fosfato Total    mg PO4 / L  0,12    0,18   < 0,01    < 0,01  < 0,01  

Fósforo Solúvel    mg P / L   < 0,001    0,002   < 0,001    0,003  0,003   

Fósforo Total    mg P / L    0,04    0,06   < 0,01    < 0,01  < 0,01  

Nit. Amoniacal   mg N-NH3/L   0,17    0,19    1,50    0,52   0,25   

Nitratos   mg N-NO3/L   1,1    1,1    2,1    0,8   0,8   

Nitrogênio Total     mg N / L    < 1   2 1  < 1   < 1   

Oxigênio Dissolvido   mg O2/ L   7,94    7,27    5,36    6,15   7,25   

pH    -    6,68    6,73    6,40    6,46   6,80   

Salinidade    g / L    0,04    0,04    0,02    0,39   0,04   

Sólidos dissolvidos   mg / L   61 64 69 543 67 

Sólidos Totais    mg / L   98 143 2303 594 141 

Sulfatos    mg SO4
2-/L 2.813 3.247 1.864 27.379 4.010 

Turbidez   UNT  3,08    4,33   7210  9,25   4,61   

Escherichia coli   NMP / 100m 1299,7    461,1    2,0   2419,6  816,4   

Clorofila    mg / L    < 0,01    < 0,01   < 0,01    < 0,01  < 0,01  

                   

 



Sempre Viva Soluções Ambientais LTDA 
 

Sempre Viva Soluções Ambientais Ltda – CNPJ 12.541.626/0001-94 

Rua da Bahia, 1148, Bloco 01, sala 926A, Centro, CEP – 30.160-906, Belo Horizonte, MG 

 

Considerações:  

 

A Sempre Viva garante a qualidade das análises deste laudo. 

As análises dos parâmetros contidos neste laudo foram terceirizados em parceria 

com laboratório certificado pela NBR ISSO/IEC 17025.  

Este certificado não pode ser reproduzido parcialmente. 



Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo Pt 1 Coleta :

Data da análise: 08/10/2010

BACILLARIOPHYCEAE   

o PENNALES

Amphipleura sp. x
Asterionella sp. x
Cymbella  sp. 16 -0,200
Encyonema  cf. sp x   

Eunotia flexuosa x   
Eunotia sp. 22   -0,237
Frustulia sp. x   

Gomphonema lagenula 22 -0,237
Gomphonema sp. 22 -0,237
Gyrosigma sp. x   

Naviculaceae N.I. 5 -0,096
Navicula sp. x   
Nitzschia sp. x   
Rhopalodia sp. x   

Synedra ulna x   

SUBTOTAL 15 88 -1,007

CHLOROPHYCEAE    

o CHLOROCOCCALES    
Closteriopsis sp. x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

CYANOPHYCEAE    

o CHROOCOCCALES   

Merismopedia tenuissima 5 -0,096

o NOSTOCALES   
Anabaena sp. x   

o OSCILLATORIALES   
Phormidium sp. x   
Planktolyngbya sp. 5 -0,096

Pseudanabaenaceae N.I. 5 -0,096

SUBTOTAL 5 16 -0,287

CRYPTOPHYCEAE

o CRYPTOMONADALES

Cryptomonas  sp. x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

EUGLENOPHYCEAE    

o EUGLENALES    

 EUGLENALES N. I. x   
Lepocinclis sp. x   

SUBTOTAL 2 0 0,000

ZYGNEMAPHYCEAE    

o DESMIDIALES   
Actinotaenium sp. 93 -0,244

Closterium setaceum 5 -0,096
Closterium sp. x   
Euastrum sp. x   

o ZYGNEMATALES

Mougeotia sp. x   
Spirogyra sp. 5 -0,096
Zygnema sp. x   

SUBTOTAL 7 104 -0,435

TOTAL 31 208 12,94 1,730 0,504

      NI - não identificado.

      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (X) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo pt 2 Coleta :

ENSAIO: fitoplâncton qualitativo e quantitativo.

Data da análise: 09/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

BACILLARIOPHYCEAE   

o PENNALES

PENNALES N.I. x
Cymbella  sp. x
Encyonema  cf. sp x
Eunotia sp. 16   -0,303
Navicula  sp. 5 -0,323
Nitzschia cf. acicularis x
Pinnularia sp. x
Surirella  sp. x

SUBTOTAL 8 22 0,000

CHLOROPHYCEAE   

o CHLOROCOCCALES

Tetraedron tumidulum x

SUBTOTAL 1 0 0,000

CYANOPHYCEAE    

o NOSTOCALES

Aphanizomenom  sp. x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

CRYPTOPHYCEAE

o CRYPTOMONADALES

Cryptomonas  sp. 5 -0,323

SUBTOTAL 1 5 -0,323

EUGLENOPHYCEAE

o EUGLENALES

 EUGLENALES N. I. x
Lepocinclis  cf. salina x

SUBTOTAL 2 0 0,000

OEDOGONIOPHYCEAE

o OEDOGONIALES

Oedogonium sp. x

SUBTOTAL 1 0 0,000

ZYGNEMAPHYCEAE

o DESMIDIALES

Closterium sp. x

Cosmarium botrytis x

Cosmarium pseudoconnatum x

o ZYGNEMATALES

Spirogyra sp. x

SUBTOTAL 4 0 0,000

TOTAL 18 0 11,88 0,000 0,329

Legenda

      NI - não identificado.

      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (X) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Nascente dentro da propriedade Coleta :

ENSAIO: fitoplâncton qualitativo e quantitativo.

Data da análise: 10/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

BACILLARIOPHYCEAE   

o PENNALES

Naviculaceae N.I. x   

Synedra acus x

SUBTOTAL 2 0 0,000

CYANOPHYCEAE    

o OSCILLATORIALES

Pseudanabaenaceae N.I. x

SUBTOTAL 1 0 0,000

ZYGNEMAPHYCEAE

o DESMIDIALES

Closterium kuetzingii x

SUBTOTAL 1 0 0,000

TOTAL 4 0 0,000 0,000

Legenda

      NI - não identificado.

      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (X) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Rio Botafogo Coleta :

ENSAIO: fitoplâncton qualitativo e quantitativo.

Data da análise: 12/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

BACILLARIOPHYCEAE   

o PENNALES

Cocconeis sp. x
Cymbella  sp. 5 -0,244
Eunotia sp. 11 -0,334
Gyrosigma sp. x
Navicula  sp. 11 -0,334
Nitzschia cf. acicularis x
Nitzschia  cf. sigma x
Pinnularia  sp. 5 -0,244
Surirella sp. x

Synedra ulna x

SUBTOTAL 10 33 -1,157

CHLOROPHYCEAE   

o CHLOROCOCCALES

Tetraedron tumidulum x

SUBTOTAL 1 0 0,000

CYANOPHYCEAE    

o NOSTOCALES

Aphanizomenom  sp. 5 -0,244

o OSCILLATORIALES    

Geitlerinema splendidum x
Oscillatoria sp. x
Phormidium  sp. x   

Pseudanabaenaceae N.I. x   

SUBTOTAL 5 5 -0,244

CRYPTOPHYCEAE

o CRYPTOMONADALES

Cryptomonas sp. 11 -0,334

SUBTOTAL 1 11 -0,334

EUGLENOPHYCEAE

o EUGLENALES

 EUGLENALES N. I. x
Lepocinclis sp. x

SUBTOTAL 2 0 0,000

DINOPHYCEAE

o PERIDINIALES

Peridinium  sp. x

SUBTOTAL 1 0 0,000

OEDOGONIOPHYCEAE

o OEDOGONIALES

Oedogonium sp. x

SUBTOTAL 1 0 0,000

ZYGNEMAPHYCEAE

o DESMIDIALES

Closterium kuetzingii x

Micrasterias rotata x

o ZYGNEMATALES

Mougeotia sp. x

SUBTOTAL 3 0 0,000

TOTAL 24 49 13,59 1,735 0,546

Legenda

      NI - não identificado.

      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (X) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço: 

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Ponto de lançamento do efluente no rio Botafogo Coleta :

ENSAIO: fitoplâncton qualitativo e quantitativo.

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

o PENNALES

Asterionella sp. x   
Cymbella  sp. 5 -0,278
Eunotia sp. x   
Gyrosigma sp. x   
Navicula  sp. 5 -0,278

Nitzschia cf. sigma x   
Pinnularia sp. 5 -0,278
Surirella sp. x   

Synedra acus x   

Synedra ulna x   

SUBTOTAL 10 16 -0,834

CHLOROPHYCEAE   

o CHLOROCOCCALES

Scenedesmus quadricauda 5 -0,278

o VOLVOCALES    
Eudorina sp. x   
Pandorina sp. x   

SUBTOTAL 3 5 -0,278

CYANOPHYCEAE    

o CHROOCOCCALES  

Merismopedia tenuissima x   

o NOSTOCALES   
Anabaena sp. x   

o OSCILLATORIALES   

Geitlerinema splendidum 5 -0,278
Limnothrix sp. x
Oscillatoria sp. x
Phormidium sp. x   
Planktolyngbya sp. x

Pseudanabaenaceae N.I. x   

SUBTOTAL 8 5 -0,278

CRYPTOPHYCEAE

o CRYPTOMONADALES

Cryptomonas sp. 5 -0,278

SUBTOTAL 1 5 -0,278

DINOPHYCEAE    

o PERIDINIALES    

Peridinium gatunense x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

EUGLENOPHYCEAE

o EUGLENALES

 EUGLENALES N. I. x   

Euglena acus x   
Lepocinclis  cf. salina x   
Lepocinclis sp. x   
Trachelomonas  sp. 5 -0,278

Trachelomonas volvocina x   

SUBTOTAL 6 5 -0,278

RODOPHYCEAE    

o Batrachospermales    
Batrachospermum sp. x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

ZYGNEMAPHYCEAE

Closterium sp. x   

SUBTOTAL 1 0 0,000

TOTAL 31 38 18,95 1,946 0,567

Legenda

      NI - não identificado.

      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo Pt 1 Coleta :

ENSAIO: Zooplâncton qualitativo e quantitativo

Data da análise: 07/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

PROTOZOA    

SARCODINA    

Cyclea   

o Granulopodida   

Arcellidae    

Arcella megastoma 50 -0,061

Arcella vulgaris 50 -0,061

Centropyxidae    

Centropyxis aculeata 2100 -0,304

Centropyxis ecornis 25 -0,035

Difflugidae    

Difflugia corona 100 -0,102
Difflugia sp. 50 -0,061

Lesquereusidae    

Lesquereusia epistomium 75 -0,083

Lesquereusia spiralis 775 -0,335

SUBTOTAL 8 3225 -1,042

METAZOA   

ROTATORIA   

Bdelloida    

o Bdelloida    

Bdelloidea N.I. 25 -0,035

Monogononta    

o Ploima    

Lecanidae    

Lecane bulla 50 -0,061

Lecane leontina 50 -0,061
Lecane cf lunaris 25 -0,035

Notommatidae    
Cephalodella sp. 25 -0,035

SUBTOTAL 5 175 -0,229

METAZOA   

ARTROPODA    

Crustacea    

Phyllopoda

Branchiopoda

o Cladocera

Chydoridae
Alona  sp. x

Alonella dadayi 25 -0,035

Macrothricidae    

Macrothrix squamosa 25 -0,035

Copepoda    

o Cyclopoida    

Nauplii 25 -0,035

SUBTOTAL 4 75 -0,106

TOTAL 17 3475 4,52 1,378 0,49
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Afluente do Botafogo pt 2 Coleta :

ENSAIO: Zooplâncton qualitativo e quantitativo

Data da análise: 08/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

PROTOZOA    

SARCODINA    

Cyclea   

o Granulopodida   

Arcellidae    

Arcella hemisphaerica 17 -0,094

Arcella megastoma 83 -0,263

Arcella vulgaris 17 -0,094

Centropyxidae    

Centropyxis aculeata 167 -0,349

Centropyxis ecornis 17 -0,094

Difflugidae    

Difflugia corona 17 -0,094

SUBTOTAL 6 317 -0,988

METAZOA   

ROTATORIA   

Bdelloida   

o Bdelloida    

Bdelloidea N.I. 17 -0,094

Monogononta    

o Ploima    

Brachionidae    
Notholca sp. 17 -0,094

Thrichotria tetractis 83 -0,263

Coluridae    
Lepadella sp. 17 -0,094

Lecanidae    

Lecane bulla 17 -0,094

Lecane leontina 150 -0,338
Lecane  lunaris 33 -0,152

SUBTOTAL 7 333 -1,130

TOTAL 13 650 4,27 2,118 0,83

Legenda
      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (x) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Nascente dentro da propriedade Coleta :

ENSAIO: Zooplâncton qualitativo e quantitativo

Data da análise: 10/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

PROTOZOA    

SARCODINA    

Cyclea   

o Granulopodida   

Centropyxidae    

Centropyxis aculeata 6667 -0,366

SUBTOTAL 1 6667 -0,366

METAZOA   

ROTATORIA   

Monogononta    

o Ploima    

Lecanidae    

Lecane leontina 3333 -0,299

SUBTOTAL 1 3333 -0,299

NEMATODA   

NEMATODA NI 10000 -0,347

SUBTOTAL 1 10000 -0,347

TOTAL 3 20000 0,47 1,011 0,92

Legenda
      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (x) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço:

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Rio Botafogo Coleta :

ENSAIO: Zooplâncton qualitativo e quantitativo

Data da análise: 12/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

PROTOZOA    

SARCODINA    

Cyclea    

o Granulopodida    

Arcellidae    

Arcella megastoma 75 -0,272

Arcella gibbosa 50 -0,218

Centropyxidae    

Centropyxis aculeata 150 -0,354

Centropyxis platystoma 50 -0,218

SUBTOTAL 4 325 -1,062

METAZOA   

ROTATORIA   

Monogononta    

o Ploima    

Brachionidae    

Thrichotria tetractis 25 -0,141

Coluridae    
Colurella sp. 25 -0,141

Lecanidae    

Lecane leontina 25 -0,141

SUBTOTAL 3 75 -0,422

METAZOA
ARTROPODA

Crustacea

Phyllopoda

Branchiopoda

o Cladocera

Chydoridae
Alona sp. 75 -0,272

Copepoda    

o Cyclopoida    

Nauplii 25 -0,141

SUBTOTAL 2 100 -0,412

NEMATODA   

NEMATODA NI 50 -0,218

SUBTOTAL 1 50 -0,218

TOTAL 10 550 3,28 2,114 0,92

Legenda
      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (x) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Cliente:

Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial 

Pernambuco. CNPJ 02.808.708/0010-90 Referência

Endereço: 

Rodovia BR 101, Km 33, Itapissuma, PE Processo

Amostra(s): Ponto de lançamento do efluente no rio Botafogo Coleta :

ENSAIO: Zooplâncton qualitativo e quantitativo

Data da análise: 12/10/2010

"Taxa" Nº "taxa" Dens. Riq Div Unif.

PROTOZOA    

SARCODINA    

Cyclea    

o Granulopodida    

Arcellidae    

Arcella hemisphaerica 50 -0,129

Centropyxidae    

Centropyxis aculeata 400 -0,365

SUBTOTAL 2 450 -0,493

METAZOA   

Bdelloida

o Bdelloida

Bdelloidea N.I. 150 -0,254

ROTATORIA    

Monogononta    

o Ploima    

Lecanidae    

Lecane bulla 350 -0,356

SUBTOTAL 2 500 -0,611

METAZOA
ARTROPODA

Crustacea

Phyllopoda    

Branchiopoda    

o Cladocera    

Moinidae    

Moina minuta 50 -0,129

Copepoda    

o Cyclopoida    

Copepodito 50 -0,129

Nauplii 100 -0,202

SUBTOTAL 3 200 -0,460

NEMATODA   

NEMATODA NI 100 -0,202

SUBTOTAL 1 100 -0,202

TOTAL 8 1250 2,26 1,766 0,85

Legenda
      Nº de "taxa" - total de organismos encontrados.  

      Dens. - Densidade em organismos/mL.

      Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Simpson" (1949).

      Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1949).

      Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

      (x) - Indica a presença apenas na análise qualitativa.
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Considerações Finais 
 
Os dados encontrados se apresentaram dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 
Conama 357 de 2005 para os parâmetros físico-químicos analisados. Entretanto, como 
observado nos estudos do meio biótico, a região encontra-se bastante impactada. 
 
Os certificados de análise dos pontos amostrados, bem como a sua localização, encontram-se 
em anexo. 
 

4.5.2.3.2.  Caracterização da Flora 
 
Os pontos 1, 2 e 3, apresentado na Tabela 4 – item 2.2 deste Relatório, estão localizados na 
Área Diretamente Afetada. Sendo os pontos 1 e 2 em um afluente do rio Botafogo e o ponto 3 
em uma nascente. 
 
Não foi observada a presença de mata ciliar e macrófitas aquáticas nos pontos amostrados. À 
jusante do ponto 2, no mesmo afluente, foi observado uma região de menor vazão do rio, com 
poucas macrófitas e presença de vegetação no entorno do rio, o que favorece o 
desenvolvimento das comunidades aquáticas. 
 
O pontos citados acima apresentaram 31, 18 e 4 taxa, distribuídos em sete classes 
taxonômicas: Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Cryptophyceae, 
Euglenophyceae, Oedogoniophyceae e Zygnemaphyaceae. 
  
A classe Bacillariophyceae (diatomáceas) foi a que mais contribuiu para a riqueza em espécies 
e abundância do fitoplâncton nestes pontos. No ponto 1 a abundância foi de 42%, chegando a 
80% do fitoplâncton total no ponto 2. Tal resultado já era esperado, pois as espécies desse 
grupo apresentam uma elevada densidade específica (pesadas e resistentes) e se adaptam a 
ambientes turbulentos, sendo comum sua dominância em rios (Mpawenayo & Mathooko, 
2005). 
 
O ponto 3 (nascente) apresentou apenas três classes fitoplanctônicas: Bacillariophyceae, 
Cyanophyceae e Zygnemaphyceae. Neste ambiente pode se observar elevada turbidez, que 
reflete a redução da transparência da água devido à presença de material em suspensão, o 
que leva a redução da luminosidade, limitando assim o desenvolvimento do fitoplâncton. 
 

4.5.2.3.3. Caracterização da Fauna 
 
Na Área Diretamente Afetada foram amostrados os pontos 1 e 2, situados no afluente do rio 
Botafogo e o ponto 3, situado na nascente. 
 
a) Zooplâncton 
 
No ponto 1 foram registrados um total de 17 taxa, sendo organismos zooplanctônicos 
representantes de três grupos: Protozoa, Rotifera e Crustacea. Dentre os organismos do grupo 
Protozoa foram encontradas espécies de Arcellidae, Centropyxidae (destacando Centropyxis 
aculeata, correspondendo a 60,43% do total do zooplâncton), Difflugidae e Lesquereusidae 
(destacando Lesquereusia spiralis, correspondendo a 22,30% do total do zooplâncton), 
famílias de amebas testáceas considerados comuns em ambientes lóticos, e representaram 
92,80% da comunidade zooplanctônica. Para o grupo Rotifera, foram encontradas espécies de 
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Bdelloidea, Lecanidae e Notommatidae, representando 5,03% do zooplâncton. Os crustáceos 
foram representados por Cladocera (1,43%), incluindo neste grupo Chydoridae e 
Macrothricidae, e por Copepoda (0,71%), incluindo formas larvais (nauplii) de Cyclopoida. 
 
A presença de cladóceros como Alonella dadayi e Macrothriix squamosa (Chydoridae) neste 
local indica uma boa qualidade de água, pois são espécies sensíveis a poluição. São 
organismos que se alimentam de detritos presentes no sedimento do rio e de fitoplâncton, e 
normalmente são bentônicos (Esteves, 1998). Este ponto de amostragem foi caracterizado 
como o ponto de maior riqueza zooplanctônica, o que já era esperado, pois trata-se do 
ambiente de melhor qualidade das águas. 
 
No ponto 2 foram encontrados organismos dos grupo Protozoa, correspondendo a 48,72% da 
comunidade zooplanctônica, incluindo as famílias Arcellidae, Centropyxidae (destacando C. 
aculeata correspondendo a 2,64% do total) e Difflugidae.  Foram encontrados Rotifera, dentre 
eles, Brachionidae, Coluridae e Lecanidae, representando 51,28% da comunidade. 
 
Na nascente foram encontrados apenas três taxa: C. aculeata (Protozoa – 33,33% do total do 
zooplâncton), Lecane leontina (Rotifera -16,66%) e Nematoda (50%). Este ambiente 
encontra-se bastante impactado, situado entre a plantação canavieira, e apresenta indícios de 
assoreamento, baixa transparência da coluna d’água, dificultando a entrada de luminosidade. 
Este ambiente apresentou uma diversidade baixa, também esperada devido às condições 
limnológicas observadas. Houve o registro apenas de espécies consideradas resistentes a certo 
grau de impacto e eutrofização, com o predomínio de C. aculeata e Nematoda. 
 
b) Zoobenton 
 
No ponto 1 foram registrados 15 taxa representantes de diversos grupos taxonômicos. O filo 
Anelida foi representado pelas classes Oligochaeta e Hirudinea, ambos correspondendo a 
8,75% do total da comunidade bentônica neste ponto. O filo Artropoda (36,49% do total de 
organismos) foi representado por organismos de diversas ordens, dentre eles Macrobrachium, 
Baetis, Orthemis, Tramea, Progomphus, Argia e outros organismos das ordens Hemiptera, 
Coleoptera e Diptera, sendo esta ultima representada por Chironomidae alcançando 16,78% 
do total de macroinvertebrados bentônicos. O filo Molusca foi representado por Melanoides 
tuberculatus, atingindo 54,74% do total da comunidade. O ponto 1 foi o de maior diversidade 
(diversidade H’= 1,654), como esperado, por apresentar boas condições de qualidade de água, 
diversidade de habitats como áreas de remanso, diversos tipos de sedimento (Ex: areia fina, 
areia grossa, gravetos, algas filamentosas, silte e argila), boa transparência da lâmina d’água. 
Com isso, organismos indicadores de boa qualidade foram registrados, dentre eles o gênero 
Baetis (Ephemeroptera). Esses organismos tendem a desaparecer a medida que os 
ecossitemas se tornam poluídos (Santos, 2008). Entretanto, Oligochaeta e Chironomidae são 
resistentes até certo grau de poluição e, por isso, são associados a ambientes poluidos, mas 
podem ser encontrados também em águas limpas, como ocorrido neste ponto (Santos, 2008). 
Melanoides tuberculatus é uma espécie invasora, encontrada em diversos ambientes aquáticos 
brasileiros. Segundo o Programa Global de Espécies Invasoras (GISP, 2005), as espécies 
exóticas invasoras podem transformar a estrutura e a composição das comunidades de um 
ecossistema pela exclusão ou repressão de espécies nativas, seja de forma direta pela 
competição por recursos, seja de forma indireta pela alteração na forma com que os nutrientes 
circulam através do sistema. 
 
No ponto 2 foram registrados 5 taxa (diversidade H’= 0,721). O filo Anelida foi representado 
por Oligochaeta (1,86%). O filo Artropoda foi representado por Macrobrachium (Crustacea, 
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Decapoda) e Chironomidae (Insecta, Diptera), atingindo respectivamente 4,20% e 14,48% do 
total do zoobenton. Foram registrados em baixas densidades (0,93%) Uncancylus 
(Gastropoda, Molusca), e em altas densidades a espécie invasora Melanoides tuberculatus 
(Gastropoda, Molusca), sendo este último atingindo 78,50% da comunidade bentônica. A 
ausência de heteroptera ou outros organismos presentes em água de boa qualidade indica 
possíveis alterações ambientais no afluente do rio Botafogo a partir deste local do mesmo, pois 
estes organismos foram encontrados (Baties) no ponto 1, situado à montante do ponto 2. 
 
No ponto 3 (nascente) foram registrados poucos organismos (diversidade H’=1,162), apenas 4 
taxa, sendo 9,09% da comunidade composta por Nematoda, e o restante composto por 
organismos do filo Artropoda, sendo eles Dythemis (45,45%), Dytiscidae (9,09%) e 
Chironomidae (36,36%), todos da classe Insecta. A nascente é um ambiente propício ao 
desenvolvimento de espécies adaptadas a altas concentrações de nutrientes e matéria 
orgânica, baixa luminosidade e baixos valores de oxigênio dissolvido, favorecendo 
principalmente Chironomidae e Dythemis. Dythemis é um gênero encontrado em ambientes 
lóticos, que apresenta hábito reptante e procura microhábitats localizados em áreas de 
remanso, ou aderidos a substratos orgânicos, com uma preferência de ocorrência em substrato 
folhiço de fundo (Assis et al., 2004). A família Chironomidae inclui os representantes 
considerados usualmente mais abundantes da entomofauna aquática. O grupo é possivelmente 
o mais amplamente adaptado em relação aos demais insetos aquáticos, apresentando diversas 
adaptações ecológicas e biológicas que os torna aptos a explorar diferentes habitats (Pinder, 
1983). Vivem em todos os tipos de água doce, freqüentemente atingindo elevadas densidades 
populacionais. Suas larvas constituem importante item na dieta de peixes, como também 
podem ser indicadoras da qualidade ambiental (algumas espécies são muito específicas em 
suas exigências ambientais, enquanto outras são relativamente tolerantes a vários poluentes) 
(Trivinho-Strixino, 2005). 
 

4.5.2.4. CONCLUSÃO 
 

4.5.2.4.1. Ecossistemas Terrestres 
 

4.5.2.4.1.1. Flora  
 
Diante dos parâmetros avaliados e observados, podemos concluir que os fragmentos florestais 
dentro do empreendimento sofreram pressões diversas que resultaram em perda de 
diversidade biológica. A pressão antrópica, o aumento do efeito de borda, associado à 
diminuição da área do fragmento, e a remoção da fauna que, entre outros serviços prestados, 
poliniza e dispersa frutos e sementes, são responsáveis pela extinção local de espécies 
vegetais, resultando na diminuição da capacidade de suporte à vida animal, com um efeito 
negativo sobre outros níveis tróficos da cadeia alimentar, resultando na perda de 
biodiversidade característica do local onde está a gleba do empreendimento. 
 
Contudo, os fragmentos possuem espécies que são de interesse medicinal, como é o caso da 
Cecropia adenopus (embaúba) e Gustavia augusta (japaranduba). Observou-se também a 
presença do capim colonião, espécie considerada invasora, que dificulta o recrutamento das 
plântulas que por ventura pudessem emergir do banco de sementes.  
 

4.5.2.4.1.2. Fauna 
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4.5.2.4.1.2.1. Mastofauna 
 
As principais consequências que a produção de cana traz consigo são: redução da 
biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela implantação de monocultura; 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas e do solo, por meio da prática excessiva 
de adubação química, corretivos minerais e aplicação de herbicidas e defensivos agrícolas; 
compactação do solo, pelo tráfego de máquinas pesadas, durante o plantio, tratos culturais e 
colheita; assoreamento de corpos d’água, devido à erosão do solo em áreas de reforma; 
emissão de fuligem e gases de efeito estufa, na queima, ao ar livre, de palha, durante o 
período de colheita; danos à flora e fauna, causados por incêndios descontrolados; consumo 
intenso de óleo diesel, nas etapas de plantio, colheita e transporte (Andrade e Diniz, 2007). A 
baixa diversidade de espécies de mamíferos de médio e grande porte na área de estudo pode 
ser atribuída principalmente à monocultura de cana-de-açúcar e também à presença de cães,  
à caça, e até mesmo à metodologia empregada. 

 
Segundo relatos, é comum a caça de tatus pelos moradores da Vila Botafogo. De acordo com 
um dos entrevistados, o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) não ocorre mais na ADA. 
Essa espécie, apesar de não estar listada como ameaçada, vem sofrendo extinções locais 
devido à destruição de habitat, atropelamentos, caça e ataques por cães (Canevari e Vaccaro 
2007 apud Rosa et al., 2010). Na área em questão, além da destruição de habitat evidente, há 
também a presença constante de cães, evidenciada pelas pegadas em diversos pontos. A 
presença de cães no local representa uma ameaça à fauna, uma vez que são potenciais 
transmissores de doenças, têm a capacidade de predar animais silvestres, são competidores 
diretos por recursos alimentares (Rocha & Dalponte, 2006) e podem afugentar os animais. Em 
muitos locais, tanto nos fragmentos como nas proximidades das plantações, foi encontrado 
lixo, que pode ser ingerido pelos animais, causando a diminuição do fitness e até a morte. 
Além disso, há o tráfego constante de caminhões e pessoas e a proximidade da rodovia. Tudo 
isso pode ter contribuído para o desaparecimento da espécie no local, bem como para o 
baixíssimo número de espécies registradas no levantamento. 
 
O “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” do Ministério do Meio Ambiente 
(2008) foram citadas 17 tipos de ameaça como as principais causadoras de declínio das 
espécies constantes da lista nacional. A maioria absoluta das espécies (88,4%) está ameaçada 
pela destruição de habitat e pelo desmatamento (73,9%), fatores que são mais intensos no 
Cerrado, na Mata Atlântica e na Caatinga, mas obviamente não estão restritos a esses biomas. 
É importante ressaltar que, mesmo que não conste da lista nacional, uma espécie pode estar 
ameaçada regionalmente. Até o momento, apenas seis Estados brasileiros já produziram suas 
listas de espécies ameaçadas (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo) (Machado et al., 2008). Uma vez que Pernambuco não possui tal lista, 
não se sabe em que situação se encontram as populações de mamíferos nesse Estado. 
 
Quando a ADA deixar de abrigar plantações de cana-de-açúcar e se tornar uma área industrial, 
a supressão da cana obrigará os animais que habitam o local a migrarem para áreas 
adjacentes para sobreviver e o sucesso de cada um dependerá de sua capacidade de 
dispersão. Uma parte da fauna conseguirá um novo habitat e outra não, entretanto, muitas 
continuarão a ocorrer no local uma vez que está contemplado para implantação o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas.  
 
De acordo com Marcelo Tabarelli, a floresta Atlântica costeira do norte do Rio São Francisco 
tem sido identificada como um importante centro de endemismos na América do Sul - Centro 
de Endemismo Pernambuco. Hoje, restam menos de 5% da extensão original da floresta 



______________________________________________________________________________ 
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS – Novembro/2010 
307 

Atlântica nordestina, distribuídos em dezenas de milhares de pequenos fragmentos florestais 
(Silva & Tabarelli 2000). Além da perda e da fragmentação de hábitats, a caça, a extração de 
produtos florestais e a conversão da floresta em áreas agrícolas nunca cessaram, apesar da 
floresta Atlântica e sua diversidade biológica estarem protegidas por um conjunto enorme de 
leis. De acordo com Tabarelli et al. (2006), apesar de praticamente toda costa brasileira ter 
sido ocupada pela colonização européia a partir da mesma época (século XVI), foi no Nordeste 
do Brasil que a Floresta Atlântica foi mais rapidamente degradada. Dois ciclos econômicos 
foram fundamentais neste processo: o do pau-brasil e o da cana-de-açúcar, o qual se estende 
até os dias atuais. 
 
Desde 1992 existe um esforço em Pernambuco para a viabilização da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. A Área Piloto de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu abrange a área da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de Pernambuco situada no litoral norte, a qual abriga 
patrimônio natural responsável pela manutenção do complexo estuarino do Canal de Santa 
Cruz e dos rios Jaguaribe e Timbó. A escolha deste complexo como área piloto se deve à sua 
importância ecológica e histórica, englobando ecossistemas de floresta ombrófila densa, 
manguezal, restinga e cerrado (encrave) e importantes monumentos históricos, sendo 
considerada como uma das áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade e 
implantação de projetos de conservação por vários documentos gerados a partir da 
investigação técnico-científica e de avaliação de oportunidades. 
 
Uma vez que a área em questão está inserida no Centro de Endemismo Pernambuco da Mata 
Atlântica Nordestina e na Área Piloto da RBMA, o que demonstra sua grande importância 
biológica, propõe-se a recuperação da área e o seu reflorestamento com mata nativa, a serem 
detalhados no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), conforme Diretrizes 
apresentadas no item Passivo Ambiental. A mastofauna local está depauperada, mas poderá 
futuramente retornar ao local, desde que este ofereça condições de abrigo, alimentação e 
reprodução para as mais diferentes espécies, de variados níveis tróficos, bem como seja 
conectada a outras matas por corredores ecológicos que podem ser criados a fim de facilitar o 
deslocamento dos animais. 
 
Segundo Mendes Pontes et al. (2006), fragmentos pequenos, mesmo na total ausência de 
atividade de caça, tendem a perder quase imediatamente a maioria das espécies de 
mamíferos, que necessitam de grandes áreas de uso para sobreviver, como frugívoros e 
grandes predadores. O número de espécies depende da área, considerada, sendo que a 
maioria dos remanescentes localizados na AII, que não são áreas de proteção integral, está 
localizada em pequenas propriedades privadas, sendo isolados e altamente impactados. Esta 
significante redução de área, combinada com o isolamento por uma matriz não florestal, tem 
causado não apenas problemas imediatos, como as extinções locais e regionais, mas também 
problemas de graves consequencias a longo prazo, como a interrupção dos processos 
ecológicos, como polinização e dispersão, assim como mudanças no comportamento e ecologia 
dos mamíferos (Silva & Tabarelli 2000). Isto tem culminado em mudanças irreversíveis na 
estrutura e composição da comunidade vegetal e animal (Silva & Tabarelli 2000). 
 
A implementação de “corredores de biodiversidade” evita a perda de espécies em biotas 
extremamente fragmentadas (sensu Sanderson et al. 2003 apud Tabarelli et al. 2006). De 
forma muita sucinta, o corredor pode ser descrito como um conjunto de áreas públicas e 
particulares protegidas, conectadas através de corredores florestais em escala regional, imerso 
em uma matriz de uso múltiplo do solo, que seja pouco agressiva à diversidade biológica. 
Assim, várias categorias de uso da terra compõem o esforço de conservação de um corredor, 
dentre elas: parques, reservas públicas ou privadas, terras indígenas, além de propriedades 
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que praticam sistemas agroflorestais ou ecoturismo (Sanderson et al. 2003 apud Tabarelli et 
al. 2006). Nesse sentido, havendo viabilidade técnica, o PRAD poderá comtemplar a 
implantação de corredores de biodiversidade na área do empreendimento. 
 
Para proteger a fauna que está presente na ADA, bem como a que eventualmente a 
recolonizará, propõe-se também proibir e fiscalizar a caça amadora e profissional; evitar a 
presença de cães com medidas não-letais; instalar redutores de velocidade em todas as vias, a 
fim de evitar atropelamentos de animais; utilizar luzes direcionadas que permitem a 
iluminação dos locais em que elas são necessárias, sem iluminar as matas e atrapalhar a vida 
da fauna noturna e crepuscular; proibir e fiscalizar o descarte incorreto do lixo nas estradas e 
matas. 
 

4.5.2.4.1.2.2. Entomofauna 
 
A fauna de mosquitos mostrou-se pouco diversificada, com algumas espécies em potencial na 
transmissão de doenças ao homem. Ao observarmos a entomofauna capturada, constatamos 
que todas as espécies coletadas são endêmicas do Estado de Pernambuco, tendo sido 
registradas anteriormente por outros autores.  
 
O local deste estudo possui um estado de conservação ambiental totalmente descaracterizado 
pela monocultura canavieira que substituiu a vegetação original. Em princípio, não se verifica 
um grande risco de transmissão de doenças na área, pela fauna encontrada, composta pelas 
espécies Cx. quinquefasciatus, Cx. nigripalpus, Co. hermanoi e O. scapularis. 
 
A retirada de cobertura natural em áreas de floresta pode favorecer a transmissão de 
leishmanioses devido à migração de vetores e reservatórios (mamíferos) para a periferia de 
bairros vizinhos ao local de instalação do empreendimento. Ao mesmo tempo, o deslocamento 
da fauna de vertebrados silvestres em busca de alimento e abrigoos aproxima do homem, e o 
contato do inseto transmissor com os dois, facilitando ainda mais a transmissão da doença nos 
locais onde existam vetores. Por fim, o maior fluxo de pessoas aliada a desorganização 
ambiental e falta de conscientização da população também são fatores que maximizam a 
ocorrência de dengue nos centros urbanos. 
 
Desta forma, torna-se necessário uma vigilância permanente, visando o acompanhamento da 
ocorrência de vetores e das doenças por eles transmitidas, principalmente no período chuvoso, 
onde há probabilidade de ser capturada uma maior diversidade e, possivelmente, mais vetores 
de doenças.  
 

4.5.2.4.1.3. Avifauna 
 
A comunidade de aves na área diretamente afetada possui baixa riqueza de espécies, 
apresentando apenas 20% (n =3 7) do total de espécies registradas para a região (n = 184) 
Segundo literatura citada, nos arredores da gleba do empreendimento (na AII e AIA) são 
encontradas espécies endêmicas migratórias e ameaçadas. Estas espécies provavelmente não 
utilizam a área do empreendimento devido a baixa complexidade ambiental, caracterizada pela 
monocultura de cana-de-açúcar. O Remanescente Florestal, apesar de ocupar pequena 
extensão da área de estudo, apresentou a maior riqueza de espécies. Muitas destas espécies 
residem, se reproduzem ou utilizam o remanescente florestal como local de forrageamento ou 
descanso. Portanto, é importante que este remanescente florestal seja mantido. As margens 
dos riachos, por estarem sem mata ciliar, não conseguem abrigar muitas espécies de aves. A 
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sua recuperação é importante para servirem como áreas de forrageamento e descanso e como 
corredores de passagem para as aves que se movimentam entre fragmentos florestais. 
 

4.5.2.4.1.4. Herpetofauna 
 
A área de estudo compreende ambientes com um histórico de degradação muito acentuado. 
Os remanescentes florestais e corpos d'água encontrados possuem pouca relevância ecológica 
e conservacionista, devido a sua baixa capacidade em suportar uma herpetofauna rica e 
especialista. Assim, certifica-se que a ADA do empreendimento não possui capacidade 
estrutural e ecológica para suportar uma fauna de anfíbios e répteis semelhantes a fauna 
registrada por dados secundários na AII e AID. 
 
Os impactos sobre a herpetofauna, durante a implantação da fábrica, estão relacionados 
principalmente com o aspecto ambiental da perda de habitat através da alteração da 
vegetação e degradação de corpos d'água, os quais servem de abrigo, área de trânsito de 
espécies e sítios reprodutivos. Os impactos gerados tornam os ambientes diretamente afetados 
e os ambientes próximos às áreas envolvidas inadequados à presença de animais, 
especialmente dos anfíbios, devido a sua baixa capacidade de deslocamento, alta fragilidade 
ambiental, baixa resilência, fastidiosidade ambiental e as suas características biológicas e 
fisiológicas.  
 
Todas as espécies registradas apresentam alta plasticidade ambiental e alta resiliênia. As 
características dessa taxocenose tais como ampla distribuição geográfica, hábito generalista 
quanto ao uso do habitat, alta adaptabilidade a ambientes degradados, atenuam a fragilidade 
ambiental da área e a conseqüência dos seus impactos.  
 
A restauração da vegetação marginal dos corpos de água e suas vegetações marginais pode 
contribuir para amenizar os impactos a serem gerados. Assim, estes ambientes entrariam em 
processo de sucessão ecológica, dando suporte para a fauna local. 
 

4.5.2.4.2. Ecossistemas Aquáticos 
 
A Área Diretamente Afetada compreende um afluente do rio Botafogo ainda em boas condições 
de qualidade de água do ponto de vista limnológico. Este fato pode ser comprovado pela boa 
oxigenação das águas e pela presença de espécies bioindicadoras de boa qualidade, tanto na 
comunidade zoobentônica quanto na zooplanctônica. No entanto, não se pode dizer o mesmo 
para a nascente, também situada nesta área.  
 
A nascente se encontra degradada, com grandes concentrações de matéria orgânica, grandes 
quantidades de material em suspensão, circundada por monocultura canavieira, além de 
apresentar indícios de assoreamento.  
 
Considerando o rio Botafogo, pode-se concluir que este vem sendo alterado há alguns anos, 
seja através de efeitos diretos ou indiretos das agroindústrias canavieiras, seja por impactos 
causados pelo lançamento de esgotos não tratados no rio. Na Área de Influência Direta, que 
compreende a porção final do rio Botafogo antes do mesmo desaguar no Canal de Santa Cruz, 
pode-se perceber um ambiente bastante alterado, com uma comunidade aquática típica de 
ambientes impactados.  
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Devido às características verificadas em relação ao assoremento e ausência de mata ciliar, a 
nascente existente na Área Diretamente Afetada detém importância para ser contemplada com 
atividades de recuperação ambiental, conforme proposto no PRAD. 
  
4.6. Conclusão do diagnóstico 
 
4.6.1. Meio Físico 
 
Considerando o quadro do meio físico no qual será construída a fábrica filial da AmBev em 
Itapissuma/PE, ressalta-se que a maior fragilidade ambiental se refere aos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos.  
 
No primeiro caso, a existência de elementos de drenagem (cabeceira, nascente, córregos e 
rios) na ADA demanda a tomada de medidas de recuperação e conservação desses recursos 
hídricos inclusive com a delimitação das áreas de preservação permanente (APP’s) e Reserva 
Legal. Estas ações são contempladas no Programa de Recuperação das Áreas Degradadas 
(PRAD) em elaboração pela AmBev – Filial Pernambuco, conforme diretrizes apresentada no 
item Passivo Ambiental. 
 
No segundo caso, destaca-se que toda a ADA encontra-se sobre o aquífero Beberibe, 
considerado como a mais importante reserva de água subterrânea da região e de alta 
vulnerabilidade à contaminação (CPRH, 2005). Nesse sentido, tornam-se importantes a 
adoção, pelo empreendedor, de medidas de controle da qualidade das águas desse aqüífero. 
 
Vinculadas à conservação dos recursos hídricos estão a qualidade e a conservação dos solos, 
que por sua vez estão diretamente relacionadas aos processos erosivos. No caso da ADA, os 
processos erosivos acelerados aí existentes não são de grandes dimensões e apresentam boas 
possibilidades de serem solucionados através do Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas, sem medidas muito onerosas. Os solos, naturalmente inférteis, deverão 
demandar a adoção de adubação conforme recomendação de profissional especializado, a fim 
de proporcionar o desenvolvimento das espécies vegetais a serem plantadas. 
 
4.6.2. Meio Biótico 
 
A exploração econômica e uso do solo na região onde está inserida a Fábrica da AMBEV – Filial 
Pernambuco é dominada pela monocultura açucareira, o que causou fortes impactos antrópicos 
sobre os ecossitemas aquáticos e terrestres, culminando na redução da diversidade de flora e 
fauna dessa região. A essa realidade excetua-se os estoques pesqueiros encontrados no Canal 
de Santa Cruz, inserido na AII, que representa importante fonte de renda especialmente para 
a comunidade de Itapissuma.  
 
Considerando-se a AID, a porção baixa da bacia do rio Botafogo apresenta sinais de 
descaracterização ambiental, com a redução quase que total da vegetação ciliar, do volume 
d’água e assoreamento da calha do rio, em decorrência do uso histórico do solo utilizado para 
plantação de cana-de-açúcar.  
 
Tal realidade pode ser observada igualmente para a ADA, onde os fragmentos de vegetação 
original são pequenos e isolados, ausência total de mata ciliar e cursos d’água impactados.  
 
Dessa forma, considerando-se os impactos atualmente observados especialmente na ADA, 
pode-se concluir que a instalação do empreendimento possivelmente não representará 
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impactos ambientais sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos, uma vez que tais ambientes 
já se encontram descaracterizados.  
 
Além disso, a instalação do empreendimento terá como conseqüência a implantação do Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas, que promoverá a recuperação da vegetação em áreas 
atualmente ocupadas pela cana, o que contribuirá para o estabelecimento também de animais 
na ADA.  
 
4.6.3. Meio Socioeconômico 
 
O espaço geográfico das áreas de influência apresenta especificidades em seu quadro natural, 
que resultam em diferenças nas potencialidades e limitações de uso desse espaço. 
 
Tais especificidades manifestam-se, de modo particular, nas características geológicas e 
geomorfológicas das áreas que, combinadas às variações de outros fatores de ordem natural – 
declividade, rede hidrográfica hidrogeologia – resultam também em fragilidades às ações 
antrópicas nela desenvolvidas. Como exemplo, citam-se o Aquífero Beberibe sobre o qual 
assenta-se o município Itapissuma; e os mangues, ecossistema costeiro presente no complexo 
Igarassu-Itapissuma-Itamaracá, ao longo do Canal de Santa Cruz. 
 
Há de se destacar que a AII integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, protegida pela 
UNESCO, organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) para Educação e Cultura. 
 
Apesar das especificidades do quadro natural de sua inserção, o novo empreendimento 
coaduna-se com a ocupação do solo sugerida pelo Plano Diretor do município de Itapissuma, 
uma vez que localiza-se numa área prevista para empreendimentos industriais. 
 
A instalação da unidade AmBev – filial Pernambuco provocará um incremento no fluxo de 
pessoas entre os três municípios na AII e ampliará a demanda por serviços e infra-estrutura. O 
perfil da indústria, no que se refere ao compromisso com o meio ambiente e com o 
desenvolvimento das comunidades, indica um cenário de rebatimentos positivos para seu 
entorno. 
 

5. PASSIVO AMBIENTAL 
 
5.1. Conceitos e contextualização legal 
 
Passivo Ambiental, segundo Silva (2003), são todas as obrigações contraídas pelas empresas 
que estejam relacionadas com o meio ambiente, podendo estar constituídos dos:  
 
a) financiamentos representados pelas dívidas/obrigações que a empresa contrai na aquisição 
de equipamentos ou na efetuação dos investimentos para proteção e conservação dos recursos 
naturais; 
b) fornecedores representados pelas dívidas decorrentes da compra de insumos /materiais 
utilizados pela empresa para tratamento de água, resíduos poluentes, da compra de matérias-
primas especiais e de embalagens biodegradáveis, etc.; 
c) obrigações sociais e trabalhistas, que são as obrigações com empregados que trabalham 
direta ou indiretamente com a área ambiental, tais como salários, seguros e os encargos 
sociais livres ou compulsórios decorrente da relação de emprego; 
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d) contingências passivas representando o passivo ambiental na sua essência, sendo toda 
agressão praticada ou em prática contra o meio ambiente, representada pelo valor dos 
investimentos necessários para reabilitá-lo ou indenizar as perdas causadas a terceiros ou 
ainda a multas e outras indenizações em potencial.  
 
São inúmeros os possíveis tipos de passivos ambientais e eles podem estar presentes em 
quaisquer segmentos comerciais e industriais, bem como em ferrovias, aeroportos, rodovias, 
etc. 
 
O exemplo mais comum de passivo ambiental é a contaminação de solos. Em indústrias podem 
ser, por exemplo, a contaminação do solo devido a vazamento de solventes, agrotóxicos e 
produtos tóxicos, ou ainda, pilhas, baterias e produtos radioativos enterrados. 
 
Segundo a Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, no Artigo 14, 
Parágrafo Primeiro, o poluidor é obrigado, independentemente de existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. 
 
5.2. Breve contextualização histórica do cultivo da cana-de-açúcar e o 

empreendimento 
 
O plantio de cana-de-açúcar iniciou-se no Brasil por volta do ano de 1522, na vila de São 
Vicente, São Paulo, porém foi em Pernambuco que ela floresceu, encontrando as condições 
ideais para o seu desenvolvimento. A área de plantio no litoral pernambucano possui solos 
ricos para a agricultura, solo conhecido como massapé, onde não há ameaças de secas e os 
rios são perenes. (Gaspar, 2010) 
 
A cultura de cana-de-açúcar em Pernambuco, na chamada zona canavieira, existe há quase 
cinco séculos.  A primeira usina implantada em Pernambuco foi a de São Francisco da Várzea, 
cuja primeira moagem aconteceu em 1875. Pernambuco já chegou a ter mais de cem usinas. 
Atualmente existem poucas, algumas inclusive, encontram-se paralisadas ou desativadas. 
(Gaspar,2010) 
 
O plantio de cana-de-açúcar representa uma parcela expressiva, representando 40,1% de uso 
do solo no Litoral Norte do estado de Pernambuco. Nos municípios de Araçoiaba, Itaquitinga, 
Goiana, Igarassu e Itapissuma a plantação de cana-de-açúcar representa respectivamente, 
77,1%, 75,7%, 52,6%, 35,6% e 34,3%, do uso do solo da superfície municipal (CPRH, 2001). 
 
Conforme apresentado no Plano Diretor de Itapissuma (2006), a cobertura vegetal da região 
era constituída por áreas de matas, mangues e coqueirais. Hoje, a esta paisagem foi 
modificada pela presença maciça de canaviais, que vem a se constituir em cerca de 60% 
(sessenta por cento) da vegetação do Município. 
 
No município de Itapissuma está localizada uma das plantações da Usina São José – próximo à 
Vila Botafogo – que pertence ao grupo Cavalcanti Petribú, uma das maiores usinas do estado 
de Pernambuco. 
 
A AmBev - Filial Pernambuco adquiriu da Usina São José uma área de 180 ha, que está 
localizada parte na mancha urbana de Itapissuma, próximo à Vila Botafogo, e parte na zona 
rural do município. Limita-se com propriedade de terras da Usina São José, onde o uso do solo 
local é caracterizado por extensa plantação de cana-de-açúcar. A gleba da nova unidade da 
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AmBev encontra-se neste canavial, conforme Figuras 64 e 65. Na área, durante muitos anos, 
se fez o uso de agrotóxicos para garantir a produção da cana.  
 

 
Figura 58 - Visão geral da área da AmBev - Filial Pernambuco, a partir da rodovia BR-

101.  
Foto: Sandra Deodoro, Set/2010.  

 

 
Figura 59 - Detalhe da plantação da cana-de-açúcar na área da AmBev.  

Foto: William Zaneti, Set/2010. 
 

No processo produtivo da cana, desde o plantio até a colheita, os impactos ambientais da 
monocultura são significativos. O cultivo da cana-de-açúcar é bastante complexo, podendo ser 
obtido de um único plantio 5 a 7 colheitas, sendo que após cada ciclo deve se fazer a aplicação 
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de pesticidas para o controle de insetos, pragas e ervas daninha, os quais provocam sérios 
prejuízos ao solo. 
 
A utilização intensiva de produtos químicos faz com que a poluição do solo e das águas seja 
inevitável. Os agrotóxicos são usados desde o processo de preparação do solo, com produtos 
para inibir o nascimento de ervas e eliminar insetos, bem como quando a cana começa a 
brotar, quando são aplicados herbicidas, provocando a poluição do solo e das fontes de água, 
inclusive no subsolo. 
 
Os principais agrotóxicos utilizados eram os organoclorados, em especial, o DDT, o BHC, o 
Aldrin e o Heptacloro, que possuem alto poder residual, e conferiam proteção às lavouras. 
Estes produtos apresentam persistência prolongada no ambiente, podendo eliminar partes 
significativas de populações de organismos benéficos, e ainda serem levados pelas águas das 
chuvas, pelo processo de lixiviação, para mananciais aquáticos, podendo contaminar peixes e 
outras espécies de seres vivos. (AMACHADO, 2009) 
  
Uma agricultura intensiva (monocultura), como ocorre com o cultivo da cana-de-açúcar, 
provoca mudanças no meio ambiente, alterando as características do meio físico, exaurindo o 
solo, reduzindo a biodiversidade, refletindo de formas diferentes sobre a biota local. O efeito 
das queimadas da cana-de-açúcar, que são corriqueiras na maior parte das regiões produtoras 
e que tem por objetivo a limpeza do terreno para facilitar a mão-de-obra para o corte, por 
ocasião da colheita, destrói os microorganismos do solo, polui o ar e causa doenças 
respiratórias. A queima da palha da cana libera gases que contribuem para o efeito estufa. A 
fuligem liberada a partir da queima da cana causa prejuízos ao bem-estar e à saúde da 
população. (Vicente, 2001) 
 
Na gleba do empreendimento (ADA) foram detectadas nos estudos diagnósticos para 
elaboração do RAS, duas feições erosivas (Figura 60), bem como assoreamento do córrego 
afluente do rio Itapicuru (Figura 61 e 62). 
 
 

  
Figura 60 - Feições erosivas na área da AmBev - Filial Pernambuco. Avanço de ravina 

às margens de estrada interna (esquerda) e corte de talude no interior da 
propriedade (direita). 

 Foto: Sandra Deodoro, Set/2010. 
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Figura 61 - Córrego afluente do rio Itapicuru no interior da propriedade da AmBev. 
Erosão das margens e ausência de mata ciliar indicando descaracterização da APP.  

Foto: Sandra Deodoro, Set/2010. 
 

 
Figura 62 - Detalhe do canal do córrego afluente do rio Itapicuru. Entulho e 

assoreamento no canal. 
Foto: Sandra Deodoro, Set/2010. 

 
A possível contaminação do solo, a existência de focos erosivos e a descaracterização das 
áreas de preservação permanente para plantio da cana caracterizam-se como passivos 
ambientais da área.  
 
Com a mudança do uso do solo local de agrícola para industrial, ocorrerá a redução do passivo 
ambiental gerado pela atividade pré-existente.  
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Além disso, como forma de atenuar o passivo encontra-se em fase de elaboração o Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).  
 
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas será implantado na gleba do empreendimento 
com o objetivo geral de recompor a cobertura vegetal do solo e as formações florestais em 
áreas determinadas para este fim, de forma a não comprometer a segurança das atividades 
industriais planejadas para a área. 
 
As Diretrizes correspondentes ao PRAD estão apresentadas a seguir. 



1 

 

Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 – Itapissuma/PE 
Documento: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – Diretrizes Básicas 
Referência: Plano de Controle Ambiental - PCA 
Consultoria: Bios Consultoria 
Data: Outubro/2010 

 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

Diretrizes Básicas 
 
1 - Apresentação 
 
Este documento se refere às diretrizes gerais do Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), que deverá ser implantado na Fábrica da AmBev – Filial Pernambuco. 
 
Este Plano encontra-se em fase de elaboração e será protocolizado junto ao CPRH 
oportunamente. 
 
2 - Justificativa 
 
A implementação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas visa minimizar os passivos 
ambientais existentes no local, decorrentes do longo histórico de uso e ocupação do solo pela 
monocultura canavieira e seus impactos. 
 
3 - Objetivos 
 
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas terá por objetivo recompor a cobertura vegetal 
e a qualidade do solo em áreas a serem estabelecidas para este fim, de forma a não 
comprometer a segurança das atividades industriais planejadas para a área. 
 
Tais atividades deverão ser realizadas considerando-se a diversidade biológica natural da 
região, utilizando-se, sempre que possível, espécies nativas desta porção do litoral norte de 
Pernambuco. 
 
De modo geral, o PRAD apresenta como principais objetivos: 
 

 Recuperação e reconstituição da vegetação; 

 Controle da erosão e assoreamento; 

 Proteção dos recursos hídricos (nascentes, córregos e rios); 

 Melhoria da oferta de alimentos e abrigo para a fauna; 

 Melhoria do aspecto paisagístico; 

 Controle dos processos de degradação e erosão das margens; 

 Contribuição à regularização hidrológica. 

 
 



2 

 

 
 
4 - Área de Estudo 
 
A área objeto do PRAD é representada pela gleba onde será implantada a Fábrica da AmBev -
Filial Pernambuco, inserida na baixa bacia hidrográfica do rio Botafogo, ocupando uma área de 
180 ha, em meio à monocultura canavieira. 
 
A recuperação da vegetação será realizada pelo empreendedor em áreas pré-definidas para tal 
finalidade dentro da gleba, abrangendo-se as áreas de APP, através da recomposição da 
vegetação ciliar, além da recuperação das áreas destinadas para implantação de Reserva 
Legal. Além dessas áreas, serão enriquecidos os fragmentos florestais existentes na gleba, que 
serão conservados pelo empreendedor. 
 
Outra perspectiva que deverá pautar o detalhamento do PRAD se refere ao tratamento das 
feições erosivas existentes na ADA. Essas feições são ravinas de pequena profundidade, 
localizadas ao longo das estradas de terra, e taludes de corte junto à cabeceira de drenagem 
da área da nascente. 
 
5 - Metodologia 
 
As estratégias metodológicas serão definidas em conformidade com o Diagnóstico Ambiental 
da área e com os estudos primários que estão sendo realizados para identificar os 
remanescentes florestais, bem como sua composição em relação às espécies que ocorrem na 
região. 
 
As informações obtidas nos estudos preliminares da fauna serão utilizadas para a definição das 
espécies vegetais, no intuito de aumentar a oferta de recursos alimentares e de abrigo para os 
animais que ocorrem ou utilizam a área.  
 
6 - Conclusão 
 
O detalhamento das medidas a serem empregadas será especificado no PRAD a ser 
protocolizado junto à CPRH. 
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6. EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROJETO 
 
Para levantamento da expectativa dos moradores da AID sobre o empreendimento, Bios 
Consultoria optou por inserir alguns questionamentos sobre este tema na mesma pesquisa de 
Percepção do Meio Biótico, realizada pela equipe de biologia de Bios Consultoria. 
 
Os agentes de pesquisa se identificaram como de Bios Consultoria, empresa de Belo Horizonte, 
e tendo como foco de pesquisa local o estudo do uso e ocupação do solo da região. 
 
Procurou-se vincular as perguntas ao contexto do Plano Diretor de Itapissuma, conforme 
apresentado a seguir. As perguntas centram-se no seguinte eixo: 
 
O Plano Diretor de Itapissuma estabelece o objetivo de criar uma área industrial próxima BR-
101 para a instalação de indústrias de médio e pequeno porte aproveitando as vantagens do 
eixo de desenvolvimento da BR-101 Norte. Diante disso: 
 

1- Vocês têm conhecimento de alguma indústria em processo de implantação na região? 

2- O que vocês acham das plantações de cana-de-açúcar na região? 

3- Caso venha a ser construída alguma indústria na região, qual o tipo vocês acham que 
seria interessante? Por quê? 

4- Qual tipo de indústria vocês acham que não seria interessante? Por quê? 

Foi recomendado que os entrevistadores não se referissem especificamente ao 
empreendimento da AmBev. Porém, todos os entrevistados já sabiam da vinda do 
empreendimento para o local. 
 
A pesquisa foi realizada no dia 09 de outubro de 2010. Entrevistaram-se apenas moradores 
adultos da comunidade (acima de 18 anos de idade) e as entrevistas ocorreram de modo 
individual. O universo amostral consistiu de sete pessoas de ambos os sexos. A escolha dos 
indivíduos foi aleatória.  
 
As respostas de todos eles foram muito parecidas. Todos estão satisfeitos com a vinda da 
indústria cervejeira para a região. Apesar de gostarem da indústria canavieira, pois esta 
emprega muita gente da comunidade, eles acreditam que a AmBev poderá empregar muito 
mais pessoas, que trará desenvolvimento para a região. Entendem que a mão-de-obra que 
virá de fora gerará riqueza e movimento para a economia local. 
 
Nenhum deles citou pontos negativos, nem em relação à instalação da indústria, nem à vinda 
de pessoas de fora. Quando questionados sobre o que a comunidade em geral da vila está 
pensando a respeito do assunto, todos disseram que a comunidade está contente. O Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) já está promovendo cursos de capacitação para 
a população local se qualificar, com o intuito de oferecer mão de obra para a AmBev. 
 
A expectativa dos moradores da Vila Botafogo em relação à instalação da fábrica de cerveja e 
refrigerante da AmBev próxima à comunidade é grande. Eles esperam muitas melhorias para a 
vila, que é pequena e de gente simples. 
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Além da pesquisa realizada na Vila Botafogo, os contatos realizados com autoridades da região 
demonstraram expectativa considerável à instalação do empreendimento e a todos os 
benefícios a serem gerados em sua decorrência. 
 
O formulário utilizado na pesquisa de percepção está apresentado a seguir. 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO  
 
Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 
Município: Itapissuma/PE 
Referência: TR GT N° 21/10 - GT NAIA – Requerimento da Licença Prévia 
Processo: CPRH Nº 9.152/10 

 
 
 
 

Modelo de Questionário utilizado na pesquisa de percepção da expectativa da 
comunidade em relação ao empreendimento. 

 
 
 
  
O Plano Diretor de Itapissuma estabelece o objetivo de criar uma área industrial próxima BR-
101 para a instalação de indústrias de médio e pequeno porte, aproveitando as vantagens do 
eixo de desenvolvimento da BR-101 Norte.  
 
Diante disso: 
 
  

1. Vocês têm conhecimento de alguma indústria em processo de implantação na região? 
 
 

2. O que vocês acham das plantações de cana-de-açúcar na região? 
 
 

3. Caso venha a ser construída alguma indústria na região, qual o tipo vocês acham que 
seria interessante? Por quê? 

 
 

4. Qual tipo de indústria vocês acham que não seria interessante? Por quê? 
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7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
7.1. Metodologia de identificação e avaliação dos aspectos 
A metodologia de identificação e avaliação dos aspectos e impactos foi realizada em função 
das etapas de execução do empreendimento, os meios em que podem ocorrer alguma 
intervenção (físico, biótico e socioeconômico) e tomou como base a Resolução CONAMA № 1, 
de 23 de janeiro de 1986 e o Termo de Referência “TR GT № 21/10”. 
 
Apresenta-se a seguir as etapas do empreendimento. 
 
a) Etapa de Planejamento 
As atividades previstas nesta etapa são aquelas caracterizadas pelo planejamento do 
empreendimento em nível corporativo, o levantamento de dados e informações primárias e 
secundárias sobre o perfil físico, biótico e antrópico, através de: (i) Visitas de campo dos 
técnicos; (ii) Sondagens geotécnicas; (iii) Campanhas amostrais de flora e fauna; (iv) Pesquisa 
de Percepção Ambiental; e, (v) Elaboração dos estudos ambientais. 
 
b) Etapa de Implantação 
A etapa de implantação do empreendimento corresponde à etapa de execução da limpeza do 
terreno e obras civis que compreendem as intervenções de terraplenagem, construção das 
edificações, infraestruturas como os acessos, as vias internas, os pátios de carga e descarga, 
estacionamento, as estruturas de controle ambiental, bem como todas as intervenções 
complementares inerentes ao processo operacional, além das intervenções de paisagismo. 
 
c) Etapa de Operação 
A operação do empreendimento contempla o processamento de matérias-primas e insumos 
para a produção de 700.000m3/ano de cerveja, 400.000m3/ano de refrigerante e a 
conseqüente geração de resíduos sólidos, ruídos, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e 
seus respectivos tratamentos em sistemas de controle ambiental. 
 
7.2. Critérios adotados para a interpretação e análise das interações ambientais  
 
7.2.1. Em relação ao meio incidente e seus componentes 
 
Biótico: 

 Fauna; 
 Flora. 

 
Físico 

 Solo; 
 Ar; 
 Água; 
 Outros recursos naturais e energéticos. 

 
Antrópico 

 Mercado da terra; 
 Ordenamento territorial: zoneamento urbano/rural e uso e ocupação do solo 

comercial/residencial/industrial e os padrões de ocupação; 
 Infraestrutura (serviços e equipamentos); 
 Socioeconomia (emprego/renda e impostos). 
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7.2.2. Em relação à análise dos impactos 
 

• Natureza (positivo ou negativo) – característica do impacto quanto ao seu resultado, 
para um ou mais fatores ambientais; 

• Importância (alta, média ou baixa) – característica do impacto que traduz o 
significado ecológico ou socioeconômico do ambiente a ser atingido;  

• Magnitude (alta, média ou baixa) – característica do impacto relacionada ao porte ou 
grandeza da intervenção no ambiente;    

• Duração (temporário ou permanente) – característica do impacto que traduz a sua 
temporalidade no ambiente;   

• Reversibilidade (reversível ou irreversível) – traduz a capacidade do ambiente de 
retornar ou não à sua condição original após cessada a ação impactante;    

• Temporalidade (curto, médio ou longo prazo) – traduz o espaço de tempo em que o 
ambiente é capaz de retornar à sua condição original;   

• Abrangência (direta ou indireta) – traduz a extensão de ocorrência do impacto 
considerando as áreas de influência;   

• Probabilidade (alta, média ou baixa) – A probabilidade será alta se sua ocorrência for 
certa, média se sua ocorrência for intermitente e baixa se for improvável que ele 
ocorra. 

 
7.3. Meio Biótico 
 
7.3.1. Etapa de Planejamento 
Não foram identificados impactos ambientais sobre o meio biótico nessa etapa, pois as 
atividades de coleta de dados e informações não interferem na flora e fauna das áreas de 
influência. 
 
7.3.2. Etapa de Implantação 
 
a) Alteração da flora 
Não foram identificados impactos ambientais sobre o meio biótico nessa etapa, pois não 
haverá supressão de vegetação. Os remanescentes de vegetação serão preservados e propõe-
se o enriquecimento florestal de acordo com PRAD a ser protocolizado na segunda etapa deste 
estudo. 
 
b) Alteração da fauna 
Não foram identificados impactos ambientais sobre o a fauna na etapa de implantação, uma 
vez que não haverá supressão de vegetação e os remanescentes de vegetação serão 
preservados conforme citado. 
 
7.3.3. Etapa de Operação 
Não se verifica danos à fauna e flora na etapa de operação do empreendimento. 
 
7.4.  Meio Físico 
 
7.4.1. Etapa de Planejamento 
 
a) Geração de resíduos perigosos, inertes e não inertes 
As intervenções de investigação geotécnica ocasionam impactos superficiais, como escavações 
para instalação dos equipamentos, impressões deixadas no terreno por arraste de 
equipamentos mais pesados, e a potencial geração resíduos de embalagens (plásticos, papel, 
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papelão), metálicos e não metálicos (peças), bem como resíduos com graxa e óleos que 
podem alterar a qualidade do solo se descartados inadequadamente. O impacto potencial é 
classificado como negativo, temporário, local (ADA) e desprezível. 
 
Ressalta-se que todas as atividades realizadas foram conduzidas de forma a minimizar tais 
impactos e os resíduos que por ventura foram gerados obtiveram destinação adequada. 
 
b) Geração de gases de combustão, ruído e vibrações 
A realização de sondagens geotécnicas pode gerar gases da combustão pela queima de óleo 
diesel, além de ruídos e vibrações que tem potencial para alterar a qualidade do ar. No 
empreendimento em estudo este impacto potencial foi classificado como negativo, temporário, 
local (ADA) e desprezível.  
 
c) Consumo de água e combustíveis fósseis 
Para a execução das sondagens geotécnicas foram consumidos água e óleo diesel. Os impactos 
foram considerados negativos, temporários, locais (ADA) e desprezíveis.  
 
7.4.2. Etapa de Implantação 
 
a) Geração de resíduos perigosos, inertes e não inertes 
A fase de implantação do empreendimento compreende as intervenções tipicamente de 
terraplenagem, as obras civis e os projetos complementares inerentes ao empreendimento.  
 
Não haverá excedente de solo das obras de terraplenagem.  
 
Durante as obras civis serão utilizados equipamentos específicos com potencial de gerar 
resíduos oleosos. No canteiro de obras prevê-se a geração de resíduos diversos não perigosos 
como embalagens de papel, papelão e plástico, além dos resíduos da construção civil. 
 
Todos estes impactos tem o potencial de alterar a qualidade do solo e são considerados como 
negativos, locais (ADA), temporários e relevantes.  
 
b)Geração de uma nova estrutura do perfil do solo (topografia, relevo) 
Durante as obras haverá uma ação direta sobre o perfil do relevo, expondo superfícies à 
possível ação dos processos erosivos, resultando na possibilidade de carreamento e, 
conseqüentemente, aporte de sedimentos nas calhas de drenagem natural dos córregos 
envolvidos. O fato do terreno na porção referente à intervenção ser de topografia suave, 
apresentando baixas declividades, minimiza os impactos diretos sobre o solo decorrente de 
movimentação de terra e a retirada da cobertura vegetal. O impacto potencial sobre o solo é 
local (ADA), permanente, relevante e negativo. 
 

c) Geração de ruídos e vibrações, emissão de poeiras e CO2 
Os poluentes atmosféricos (poeiras, ruídos e CO2) ocorrerão apenas durante a fase inicial de 
obras, e referem-se à movimentação de terra, às obras civis (maquinários) e à circulação de 
veículos. Como se tratam de emissões inerentes à atividade executada sem maior gravidade e 
que ocorrerá internamente à área do projeto não abrange aspectos relevantes a serem 
abordados neste estudo. 
 
Os poluentes sonoros serão basicamente os ruídos decorrentes das obras de terraplenagem. O 
impacto potencial é local, temporário, desprezível e negativo. 
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d) Impactos relativos às condições de permeabilidade, infiltração e escoamento 
superficial. 
A terraplenagem e as obras civis têm o potencial de alterarem as condições de permeabilidade, 
infiltração, o escoamento superficial das águas pluviais na área do empreendimento, bem 
como o carreamento de material sólido. 
 
A taxa de infiltração tende a baixar não só porque a futura área útil seja menos permeável que 
o terreno natural, mas porque ele tende a ser uma superfície menos rugosa e portanto menos 
molhável, além de ser um elemento concentrador de escoamento. Então o escoamento com 
vazão maior dará em faixa mais estreita e com maior velocidade, desta forma inibindo a 
infiltração e conseqüentemente aumentando as vazões torrenciais. O impacto potencial sobre 
as condições de permeabilidade, infiltração e escoamento superficial é local (ADA), 
permanente, relevante e negativo. 
 
e)Geração de efluentes líquidos sanitários 
A geração de efluentes líquidos sanitários se refere ao uso dos sanitários no canteiro de obras. 
Serão instalados banheiros químicos que serão encaminhados para descarte ambientalmente 
adequado por empresa especializada. O impacto é negativo, temporário, regional (AID/ADA) e 
desprezível.  
 
f) Insumo de água, combustível fóssil e energia elétrica 
A etapa de implantação irá consumir os recursos naturais e energéticos: água, energia 
elétrica, óleo diesel e gasolina para veículos e maquinários. Este consumo tem o potencial de 
reduzir a disponibilidade de recursos naturais e o impacto é negativo, permanente, global (AII) 
e relevante.  
 
7.4.3. Etapa de Operação 
 
a) Geração de efluentes industriais 
A geração de efluente está relacionada aos recursos hídricos, notadamente sobre o rio 
Botafogo, que deverá receber os efluentes líquidos gerados no empreendimento. 
 
A composição básica dos efluentes industriais a serem gerados na planta fabril é de compostos 
orgânicos complexos (lipídios, proteínas e carboidratos), detergentes e desinfetantes. No geral, 
as emissões terão regime de geração descontínua, que será equalizada na ETEI e serão 
originárias de fontes distintas. 
 
As principais atividades geradoras de efluentes industriais foram descritas no item específico 
sobre o processo industrial e o impacto potencial do descarte inadequado destes efluentes é 
negativo, permanente, regional (AID) e relevante.  
 
b) Geração de efluentes sanitários 
Os efluentes sanitários gerados são provenientes das instalações sanitárias e do refeitório da 
unidade e serão encaminhados para tratamento na ETEI. O impacto potencial é negativo, 
permanente, regional (AID) e relevante.  
 
c) Geração de efluentes pluviais 
Os efluentes pluviais gerados são aqueles provenientes da captação dos sistemas de drenagem 
unidade. O impacto potencial é negativo, permanente, regional (AID) e relevante.  
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d) Geração de efluentes atmosféricos 
Está prevista a geração de efluentes atmosféricos proveniente da operação das caldeiras a 
biomassa ou caldeira a óleo que funcionará como stand-by, provenientes do processo de 
fermentação e tratamento de efluentes. O material particulado a ser gerado será proveniente 
da área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas.  
 
O dióxido de nitrogênio (NO2) será gerado pela área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas 
e chaminé central sendo fonte de emissão estacionária. O dióxido de carbono (CO2) será 
gerado na área de produção de cerveja, tanques de fermentação. O gás metano (CH4) a ser 
gerado na estação de tratamento de efluentes industriais, reator anaeróbio.  
 
O impacto potencial para as emissões atmosféricas é negativo, permanente, regional (AID) e 
relevante.  
 
e) Geração de resíduos sólidos perigosos, inertes e não-inertes 
Como resultante do processo de produção tem-se a geração de resíduos sólidos a partir das 
matérias-primas utilizadas em todas as etapas de produção.  
 
A AmBev denomina como “subprodutos” todos os descartes que podem ser selecionados, 
coletados, e reaproveitados. Os descartes que não podem ser reaproveitados são denominados 
resíduos, tais como restos, sobras e rejeitos do processo fabril, em estado sólido, líquido ou 
pastoso, inerte ou orgânico. O impacto potencial da geração de resíduos é negativo, 
permanente, regional (AID) e relevante.  
 
f) Geração de ruídos 
Ao analisarmos o processo industrial, o primeiro ponto a despertar a atenção é a geração de 
ruídos provenientes do funcionamento de máquinas e equipamentos inseridos ao processo de 
produção. Via de regra, o emprego de maquinário moderno implica em níveis inferiores de 
ruído gerados por máquina, menos impactantes que os resultantes do emprego de máquinas 
antigas, e este é o caso da AmBev. 
 
Não há como desenvolver a atividade industrial com um nível de “ruído zero”, por assim dizer. 
Por exemplo, transtornos como tráfego de veículos e carga e descarga de material certamente 
serão uma constante no dia-a-dia deste tipo de instalações industriais. 
 
Ainda quando se analisa o item poluição sonora, é importante chamar a atenção para as 
características da área de entorno do empreendimento. Pode-se dizer que sua proximidade 
com a BR 101 reduzirá a influência das instalações industriais sob o ponto de vista de geração 
de ruídos externos. Ainda assim, este fator é passível de atenuação quando mantidas boas 
condições de trabalho. O impacto potencial é negativo, permanente, regional (AID) e 
relevante.  
 
7.5. Meio Socioeconômico 
 
A economia de Itapissuma tende a manter-se em processo de diversificação, com o avanço da 
industrialização preconizada pelo Plano Diretor Municipal. A proximidade com Recife, e 
especialmente a duplicação da BR 101, ampliam esta tendência com a dinamização do 
processo de descentralização industrial. 
 
Evidentemente, a implantação de um empreendimento do porte da AmBev, configura-se num 
fator indutor da atividade industrial no seu entorno. Deverão somar-se a este empreendimento 
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diversos outros, com a conseqüente geração de empregos para a comunidade, sendo este 
impacto bastante positivo.  
 
Do ponto de vista socioeconômico, entretanto, este fato deverá ser acompanhado de medidas 
de planejamento urbano que previnam os efeitos negativos. A nova indústria passa a ser um 
ponto de atração populacional podendo ocasionar um aumento das pressões sobre os serviços 
públicos locais, tanto pela presença de população atraída pelo novo empreendimento, como 
pelos funcionários trazidos para trabalhar na nova empresa. Destaca-se que estes impactos 
serão minimizados pela contratação de mão-de-obra regional. 
 
Um impacto socioeconômico imediato à chegada da nova unidade da AmBev à região do 
município será a geração de renda e empregos diretos e indiretos. A instalação de uma 
unidade industrial de grande porte leva à necessidade de contratação de mão-de-obra e de 
prestadores de serviços elevada.  
 
Ressalta-se o efeito socioeconômico positivo que o novo empreendimento acarretará para um 
possível aquecimento da economia local e regional. A nova unidade abre oportunidades de 
negócios para os empreendedores das cadeias produtivas afetadas pelo empreendimento. A 
AmBev depende de diversos fornecedores de bens e serviços (desde a compra de matérias-
primas até a entrega do produto final) durante sua etapa de produção, o que impulsionaria o 
desenvolvimento de novos negócios por parte de outras empresas.  
 
7.5.1. Etapa de Planejamento 
 
a)Geração de expectativa em relação ao mercado da terra 
Conforme descrito na caracterização do meio socioeconômico, a notícia da implantação do 
empreendimento já foi veiculada na mídia impressa nacional e estadual. Isto traz uma 
expectativa à população para geração de emprego e renda e em relação ao mercado da terra 
com especulação dos valores imobiliários local. O potencial impacto da geração de expectativa 
é regional (AID), temporário e relevante. Entretanto, a natureza deste impacto é de difícil 
qualificação. 
 
b)Geração de emprego/renda e geração de impostos 
Todo novo empreendimento tem o potencial de gerar, em uma dada região, alterações dos 
níveis de emprego e o perfil da arrecadação tributária. Na etapa de planejamento do 
empreendimento a geração de emprego/renda se limita às contratações para o levantamento 
de dados e informações e a geração de impostos às taxas de licenciamento. Nesta etapa, o 
impacto potencial é positivo, temporário, global (AII/AID/ADA) e relevante. 
 
7.5.2. Etapa de Implantação 
 
a) Estrutura urbana 
O potencial impacto na estrutura urbana (alteração do uso e ocupação do solo) e do aspecto 
visual e paisagístico é positivo para o primeiro e negativo para o segundo. A alteração no uso 
do solo é vista como um ganho ambiental, neste caso, pela neutralização do passivo ambiental 
existente. A alteração da paisagem será minimizada pelo projeto paisagístico.  
 
b)Demanda por serviços e equipamentos urbanos 
Dos equipamentos urbanos, o sistema viário será o mais demandado durante a etapa de 
implantação e será objeto de parceira público-privado. Os demais (educação, saúde, 
saneameto, energia, comunicação, lazer, cultura e segurança) acredita-se não haver alteração, 
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uma vez que a contratação de mão-de-obra será regional e não implicará em pressão 
demográfica. A AmBev apresentou o projeto viário e o mesmo se encontra no DNIT para 
análise e execução. O potencial impacto é positivo, temporário, regional (AID) e relevante. 
 
c)Geração de expectativas em relação ao mercado da terra 
A expectativa de execução de um novo empreendimento tem o potencial de gerar a 
valorização dos terrenos, em uma dada região, podendo resultar em especulação imobiliária. O 
potencial impacto é temporário, regional (AID/ADA) e relevante. Entretanto, a natureza deste 
impacto é de difícil qualificação. 
 
d)Dinâmica dos setores da economia  
A implantação do empreendimento poderá provocar na região uma alteração na dinâmica dos 
setores da economia, aquecendo o setor da construção civil. O impacto é positivo, temporário, 
global (AII/AID/ADA) e relevante. 
 
e)Geração de empregos/renda e impostos 
Todo empreendimento novo tem o potencial de gerar, em uma dada região, alterações dos 
níveis de emprego e o perfil da arrecadação tributária. Na etapa de implantação do 
empreendimento haverá geração de aproximadamente 1000 (mil) empregos para a população 
da região. Esse impacto é positivo, temporário, global (AII/AID/ADA) e relevante. 
 
f) Dinâmica da população 
Não está prevista alteração significativa na dinâmica da população na etapa de implantação, 
uma vez que a contratação de mão-de-obra será regional. O impacto potencial é negativo, 
regional (AID), temporário e desprezível. 
 
7.5.3. Etapa de Operação 
 
O primeiro impacto a ser analisado diz respeito às condições de trabalho e qualidade do 
“ambiente interno” das unidades industriais. Os galpões deverão ser bastante amplos, com pé-
direito elevado e possuidores de todas as condições necessárias para oferecer um bom nível de 
conforto ambiental ao conjunto de trabalhadores.  A própria localização da unidade de 
produção favorece a existência de um ambiente sadio, já que a mesma será posicionada em 
um terreno de grandes dimensões, passível de tratamento paisagístico adequado. 
 
a)Geração de expectativas em relação ao mercado da terra 
Após consolidado o empreendimento, a expectativa de valorização dos terrenos poderá 
manter-se pela importância que o mesmo representará para a região. O potencial impacto é 
permanente, regional (AID/ADA) e relevante. Entretanto, a natureza deste impacto é de difícil 
qualificação. 
 
b)Dinâmica dos setores da economia  
A operação do empreendimento poderá provocar na região uma alteração na dinâmica dos 
setores da economia, aquecendo o setor terciário. O impacto é positivo, permanente, global 
(AII/AID/ADA) e relevante. 
 
c)Geração de empregos/renda e impostos 
Para a operação do empreendimento está prevista a contratação de 600 empregos, que tem o 
potencial de gerar, na região, alterações dos níveis de emprego e o perfil da arrecadação 
tributária. Esse impacto é positivo, permanente, global (AII/AID/ADA) e relevante. 
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e) Dinâmica da população 
Não está prevista alteração significativa na dinâmica da população na etapa de operação, uma 
vez que a contratação de mão-de-obra será preferencialmente regional. O impacto potencial é 
negativo, regional (AID), temporário e desprezível. 
 
7.6. Riscos Ambientais 
 
Na fase de planejamento do empreendimento foram identificados os seguintes riscos 
ambientais: incêndio, colisão e probabilidade de ocorrer vazamento de óleo do maquinário de 
sondagem. Os riscos podem ser considerados de baixa probabilidade de ocorrência, de 
abrangência local (ADA) e desprezíveis.  
 
Na fase de implantação do empreendimento foram identificados os seguintes riscos 
ambientais: explosão, incêndio, colisão e vazamento de óleo diesel dos veículos. O risco de 
vazamento de óleo é de média probabilidade, de abrangência local (ADA) e relevante. Os 
demais riscos foram considerados de baixa probabilidade de ocorrência, de abrangência local 
(ADA) e relevantes.  
 
Na fase de operação do empreendimento foram identificados os riscos ambientais: explosão, 
incêndio, colisão, colapso dos sistemas de controle ambiental e vazamento de óleo diesel dos 
veículos. O risco de vazamento de óleo é de média probabilidade, de abrangência local (ADA) e 
relevante. Os demais riscos foram considerados de baixa probabilidade de ocorrência, 
relevantes e de abrangência local (ADA), exceto o colapso dos sistemas de controle ambiental 
que é de abrangência regional (AIA).  
 
As planilhas consolidadas da avalaição dos impactos ambientais nas fases de planejamento, 
implantação e operação estão apresentadas nas Tabelas 59, 60 e 61 a seguir. 



 

 Tabela 59: Planilha de aspectos e impactos ambientais para a etapa de planejamento 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-   
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Flora Alteração da flora NA                 
Biótico 

Fauna 
Supressão de vegetação  

Alteração da fauna NA                 

Geração de resíduos vegetais Alteração da qualidade do solo NA                 

Geração de resíduos de solo Alteração da qualidade do solo NA 

        
        

Movimentação de terra Alteração do perfil do solo N A A P I - D - Projeto paisagístico 

Geração de resíduos classe I 
(perigosos) 

Alteração da qualidade do solo N A B T R  C D - 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos 

Solo 

Geração de resíduos classe 
IIa e IIb (inertes e não-
inertes) 

Alteração da qualidade do solo N A B T R  C D - 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos 

Emissão de material 
particulado (poeiras) 

Alteração da qualidade do ar NA                 

Emissão de gases de 
combustão e outros gases Alteração da qualidade do ar N B B T R  C D - 

Manutenção  de veículos 
e equipamentos 

Emissão de ruído Incômodos à comunidade N M B T R  C D - 
Operações realizadas 
dentro do horário 
permitido 

Físico 

Ar 

Emissão de vibração Incômodos à comunidade N B B T R  C D - 

Manutenção  de veículos 
e equipamentos e 
operações realizadas 
dentro do horário 
permitido 

Continua... 
 
 
 



 

...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-     
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Geração de efluentes líquido 
sanitário  

Alteração da qualidade da água 
sub-superficial NA                 

Geraçaõ de efluente líquido 
industrial Alteração da água sub-superficial NA                 Água 

Geração de Águas Pluviais 
Alteração da qualidade da água 
sub-sperficial 

NA                 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. 

N B B T I C D - 

Programa de Educação 
AmbientalPrograma de 
Comunicação 
Ambiental 

Consumo de combustíveis 
fósseis (óleo diesel, gasolina, 
biodiesel, metanol) 

Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. 

N M B T I C D - 

Programa de Educação 
Ambiental 
Programa de 
Comunicação 
Ambiental 

Físico 

Recursos 
naturais e 

energéticos 

Consumo de energia elétrica 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. NA                 

Ordenamento 
territorial  

Macrozoneamento urbano / 
rural 

Alteração do macrozoneamento 
urbano/rural 

NA                 

Alteração do uso e ocupação do 
solo*  

NA                 
Estrutura 
urbana 

Uso e ocupação do solo 
urbano Alteração do aspecto visual e 

paisagístico do local NA                 

Alteração da capacidade de 
suporte da infra-estrutura urbana 
* 

NA                 Infra-
estrutura 
urbana 

Demanda por serviços e 
equipamentos urbanos 

Alteração na condição do 
patrimônio cultural 

NA                 

Geração de expectativas em 
relação ao mercado da terra Alteração do mercado da terra DQ A A T R L D/I - 

Programa de 
Comunicação Social 

Meio Antrópico 

Socio       
econômia Dinamica dos setores da 

economia 
Alteração na dinâmica dos setores 
da economia*** 

NA                 

Continua... 



 

 
...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-    
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Geração de empregos/renda Alteração dos níveis de emprego P A A T R C D/I - 
Contratação de mão-de-

obra regional 

Geração de impostos 
Alteração do perfil da arrecadação 
tributaria 

P A A T R C D/I - 
Contratação de mão-de-

obra regional 
Meio Antrópico 

Socio      
econômia 

Dinâmica demográfica 
Alteração da dinamica 
demografica**** NA                 

Explosão 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Incêndio 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Colisão Danos materiais e à comunidade N - - - - - D/I B PAE 

Colapso dos sistemas de 
controle ambiental Danos materiais e à comunidade NA                 

Riscos Ambientais 

Vazamento de óleo 
combustivel 

Danos ambientais N - - - - - D A PAE 

             
Estrutura urbana             
 *uso / ocupação = comercial/residencial/industrial e padrões de edificação          
Infra-estrutura urbana            
** Serviços e equipamentos urbanos = sistema viário/transporte, saneamento, energia, comunicação, educação, saúde, cultura, lazer e segurança 

Socioeconômia            
***Dinamica dos setores da economia = setor primario/secundario/terciario          
****Dinamica demografica = aumento / redução da população           
Legenda: 
(1) Natureza: P - positivo; N - negativo; DQ - difícil qualificação 
(2) Importância: A - alta; M- média; B - baixa 
(3) Magnitude:  A - alta; M- média; B - baixa 
(4) Duração: T - temporário; P - permanente 
(5) Reversibilidade: R- reversível; I-irreversível 
(6) Temporalidade:C - curto prazo; M- médio prazo; L- longo prazo 
(7) Abrangência: D-direta; I-indireta 
(8) Probabilidade:  A - alta; M- média; B - baixa 
 



 

 
Tabela 60: Planilha de aspectos e impactos ambientais para a etapa de implantação 

ATIVIDADES: Supressão de vegetação, terraplenagem, obras civis 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-   
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Flora Alteração da flora NA                 
Biótico 

Fauna 
Supressão de vegetação  

Alteração da fauna NA                 

Geração de resíduos vegetais Alteração da qualidade do solo NA B B T R C D - NA 

Geração de resíduos de solo Alteração da qualidade do solo NA A A t R C D - NA 

Movimentação de terra Alteração do perfil do solo NA                 

Geração de resíduos classe I 
(perigosos) Alteração da qualidade do solo N A B T R  C D - 

Plano de Gerenciamento 
de Resíduos 

Solo 

Geração de resíduos classe 
IIa e IIb (inertes e não-
inertes) 

Alteração da qualidade do solo N A B T R  C D - 
Plano de Gerenciamento 

de Resíduos 

Emissão de material 
particulado (poeiras) Alteração da qualidade do ar N A B T R C D/I - Aspersão de água 

Emissão de gases de 
combustão e outros gases 

Alteração da qualidade do ar N A B T R  C D/I - 
Manutenção  de veículos 
e equipamentos 

Emissão de ruído Incômodos à comunidade N A B I R  C D/I - 

Manutenção  de veículos 
e equipamentos e 
operações realizadas 
dentro do horário 
permitido 

Físico 

Ar 

Emissão de vibração Incômodos à comunidade N B B T R C D/I - 

Manutenção  de veículos 
e equipamentos e 
operações realizadas 
dentro do horário 
permitido 

Continua... 



 

...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-     
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Geração de efluentes líquido 
sanitário  

Alteração da qualidade da água 
sub-superficial N A A T R C I - Banheiro químico 

Geraçaõ de efluente líquido 
industrial Alteração da água sub-superficial NA                 Água 

Geração de Águas Pluviais 
Alteração da qualidade da água 
sub-sperficial 

NA                 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. N A A T R C I - 

Controle de uso e 
práticas de conservação 

Consumo de combustíveis 
fósseis (óleo diesel, gasolina, 
biodiesel, metanol) 

Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. N A A T R  C I - 

Controle de uso e 
práticas de conservação 

Físico 

Recursos 
naturais e 

energéticos 

Consumo de energia elétrica 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. 

NA A A T R C I - 
Controle de uso e 

práticas de conservação 

Ordenamento 
territorial  

Macrozoneamento urbano / 
rural 

Alteração do macrozoneamento 
rural NA                 

Alteração do uso e ocupação do 
solo*  

P A A P I - - - PRAD 
Estrutura 
urbana 

Uso e ocupação do solo 
urbano Alteração do aspecto visual e 

paisagístico do local 
N A M P I - D/I - Projeto paisagístico 

Alteração da capacidade de 
suporte da infra-estrutura urbana 
* 

P A A T R C D/I - 
Contratação de mão-

de-obra regional Infra-
estrutura 
urbana 

Demanda por serviços e 
equipamentos urbanos 

Alteração na condição do 
patrimônio cultural NA                 

Geração de expectativas em 
relação ao mercado da terra 

Alteração do mercado da terra DQ A A T R M D/I - 
Programa de 

Comunicação Social 

Dinamica dos setores da 
economia 

Alteração na dinâmica dos setores 
da economia*** 

P A A T R M D/I   
Contratação de mão-

de-obra regional 

Meio Antrópico 

Socio       
econômia 

Geração de empregos/renda Alteração dos níveis de emprego P A A P R M D/I - 
Contratação de mão-

de-obra regional 

Continua... 
 



 

 
 
...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-    
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Geração de impostos 
Alteração do perfil da arrecadação 
tributaria P B B P R M D/I - 

Contratação de mão-de-
obra regional 

Meio Antrópico 
Socio      

econômia 
Dinâmica demográfica 

Alteração da dinamica 
demografica**** N B B P R M D/I   

Contratação de mão-de-
obra regional 

Explosão 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Incêndio 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Colisão Danos materiais e à comunidade N - - - - - D/I B PAE  

Colapso dos sistemas de 
controle ambiental 

Danos materiais e à comunidade NA                 

Riscos Ambientais 

Vazamento de óleo 
combustivel 

Danos ambientais N - - - - - D A PAE 

             

Estrutura urbana             

 *uso / ocupação = comercial/residencial/industrial e padrões de edificação          

Infra-estrutura urbana            

** Serviços e equipamentos urbanos = sistema viário/transporte, saneamento, energia, comunicação, educação, saúde, cultura, lazer e segurança 

Socioeconômia            

***Dinamica dos setores da economia = setor primario/secundario/terciario          

****Dinamica demografica = aumento / redução da população           
Legenda: 
(1) Natureza: P - positivo; N - negativo; DQ - difícil qualificação 
(2) Importância: A - alta; M- média; B - baixa 
(3) Magnitude:  A - alta; M- média; B - baixa 
(4) Duração: T - temporário; P - permanente 
(5) Reversibilidade: R- reversível; I-irreversível 
(6) Temporalidade:C - curto prazo; M- médio prazo; L- longo prazo 
(7) Abrangência: D-direta; I-indireta 
(8) Probabilidade:  A - alta; M- média; B - baixa 
 
 



 

Tabela 61: Planilha de aspectos e impactos ambientais para a etapa de operação 

ATIVIDADES:  Processamento de matéria-prima e insumos, operação dos sistemas de controle ambiental 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-   
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Flora Alteração da flora NA                 
Biótico 

Fauna 
Supressão de vegetação  

Alteração da fauna NA                 

Geração de resíduos vegetais Alteração da qualidade do solo NA                 

Geração de resíduos de solo Alteração da qualidade do solo NA                 

Movimentação de terra Alteração do perfil do solo NA 

        
        

Geração de resíduos classe I 
(perigosos) 

Alteração da qualidade do solo N A A D R  M D/I - 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos 

Solo 

Geração de resíduos classe 
IIa e IIb (inertes e não-
inertes) 

Alteração da qualidade do solo N A A P R  M D/I - 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos 

Emissão de material 
particulado (poeiras) 

Alteração da qualidade do ar NA                 

Emissão de gases de 
combustão e outros gases 

Alteração da qualidade do ar N A A P R  M D/I - 
Instalalação de sistema 
de controle ambiental 
(filtro) 

Emissão de ruído Incômodos à comunidade N A B P R  M D/I - 
Manutenção  de veículos 
e equipamentos 

Ar 

Emissão de vibração Incômodos à comunidade N A B P R  M D - 
Manutenção  de veículos 
e equipamentos 

Geração de efluentes líquido 
sanitário  

Alteração da qualidade da água 
superficial 

N A A P R L D/I   
Instalalação de sistema 
de controle 
ambiental(fossa-filtro) 

Geraçaõ de efluente líquido 
industrial 

Alteração da água sub-superficial N A A P R L D/I   
Instalalação de sistema 
de controle 
ambiental(ETEI) 

  

Água 

Geraçaõ de efluente líquido 
industrial Alteração da água sub-superficial N A A P R L D/I   Sistema de drenagem 

Continua... 



 

 
...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-     
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. 

N A A P I   I   
Controle de uso e 
práticas de 
conservação 

Consumo de combustíveis 
fósseis (óleo diesel, gasolina, 
biodiesel, metanol) 

Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. N A A T I   I - 

Controle de uso e 
práticas de 
conservação 

 
Recursos 
naturais e 

energéticos 

Consumo de energia elétrica 
Redução da disponibilidade de 
recursos naturais e/ou energia. 

NA A A P I   I   
Controle de uso e 
práticas de 
conservação 

Ordenamento 
territorial  

Macrozoneamento urbano / 
rural 

Alteração do macrozoneamento 
urbano/rural 

NA                 

Alteração do uso e ocupação do 
solo*  

NA                 
Estrutura 
urbana 

Uso e ocupação do solo 
urbano Alteração do aspecto visual e 

paisagístico do local 
NA                 

Alteração da capacidade de 
suporte da infra-estrutura urbana 
* 

NA                 Infra-
estrutura 
urbana 

Demanda por serviços e 
equipamentos urbanos 

Alteração na condição do 
patrimônio cultural NA                 

Geração de expectativas em 
relação ao mercado da terra 

Alteração do mercado da terra DQ A A P R C D/I - 
Contrataçaõ de mão-

de-obra regional 

Dinamica dos setores da 
economia 

Alteração na dinâmica dos setores 
da economia*** P A A P R L D/I   

Contrataçaõ de mão-
de-obra regional 

Geração de empregos/renda Alteração dos níveis de emprego P A A P R L D/I - 
Contrataçaõ de mão-

de-obra regional 

Geração de impostos 
Alteração do perfil da arrecadação 
tributaria 

P M M   P R L D/I - 
Contrataçaõ de mão-

de-obra regional 

Meio Antrópico 

Socio       
econômia 

Dinâmica demográfica 
Alteração da dinamica 
demografica**** N B B P R L D/I   

Contrataçaõ de mão-
de-obra regional 

Continua... 
 



 

...continuação. 

ATIVIDADES: Planejamento do empreendimento; sondagens no solo e visitas de campo para a coleta de dados e informações 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTAIS ANÁLISE DOS IMPACTOS 
MEIO  

COMPO-    
NENTES ASPECTO IMPACTO N  

(1) 
I  

(2) 
M 

(3) 
D 

(4) 
R 

(5) 
T 

(6) 
A  

(7) 
P 

(8) 

Ações de Controle 
e/ou Mitigação 

Explosão 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Incêndio 
Danos materiais, ambientais e à 
comunidade N - - - - - D B PAE 

Colisão Danos materiais e à comunidade N - - - - - D/I B PAE 

Colapso dos sistemas de 
controle ambiental Danos materiais e à comunidade N - - - - - D/I B PAE 

Riscos Ambientais 

Vazamento de óleo 
combustivel 

Danos ambientais N - - - - - D A PAE 

             

Estrutura urbana             

 *uso / ocupação = comercial/residencial/industrial e padrões de edificação          

Infra-estrutura urbana            

** Serviços e equipamentos urbanos = sistema viário/transporte, saneamento, energia, comunicação, educação, saúde, cultura, lazer e segurança 

Socioeconômia            

***Dinamica dos setores da economia = setor primario/secundario/terciario          

****Dinamica demografica = aumento / redução da população           
Legenda: 
(1) Natureza: P - positivo; N - negativo; DQ - difícil qualificação 
(2) Importância: A - alta; M- média; B - baixa 
(3) Magnitude:  A - alta; M- média; B - baixa 
(4) Duração: T - temporário; P - permanente 
(5) Reversibilidade: R- reversível; I-irreversível 
(6) Temporalidade:C - curto prazo; M- médio prazo; L- longo prazo 
(7) Abrangência: D-direta; I-indireta 
(8) Probabilidade:  A - alta; M- média; B - baixa 
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8. MEDIDAS DE CONTROLE 
 
8.1. Metodologia de classificação das medidas de controle 
 
A metodologia de classificação das medidas de controle tomou como base o Termo de 
Referência “TR GT № 21/10”, o qual estabelece: 
 
Natureza  
Se a medida é mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou compensatória. 
 
Fase do empreendimento 
Fase em que a medida deverá ser adotada: planejamento, implantação, operação e, quando 
couber, desativação e caso de acidentes. 
 
Fator ambiental 
Meio no qual se aplica a medida de controle: físico, biótico ou socioeconômico. 
 
Prazo 
Prazo de permanência da aplicação da medida de controle: curto, médio ou longo. 
 
Responsabilidade 
Identificação do responsável pela implantação da medida de controle: empreendedor, poder 
público ou outros, especificando as responsabilidades de cada um dos envolvidos. 
 
Exeqüibilidade 
Identificação da exeqüibilidade da medida em termos de meios, recursos, tecnologia, etc.: 
exequível e não exeqüível. 
 
Complexidade 
Grau de complexidade da medida de controle, considerando a tecnologia e recursos: complexa 
e não complexa. 
 
A Tabela 62 apresenta a classificação das medidas de controle de acordo com os parâmetros 
listados acima. 



 

Tabela 62 – Classificação das medidas de controle 

Medida Natureza Fase  Meio Prazo 
Responsabilidade 
da implantação 

Exeqüibilidade Complexidade 

Implantação de sistema 
de drenagem pluvial 

Corretiva Implantação Físico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Não complexo 

Projeto Paisagístico Corretiva Implantação 
Físico 
Biótico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Não complexo 

Manutenção periódica 
dos veículos e 
equipamentos 

Preventiva 
Planejamento 
Implantação 

Operação 
Físico Longo 

AmBev e empresas 
contratadas 

Exeqüível Não complexo 

Aspersão de água Preventiva Implantação Físico Médio 
AmBev e empresas 

contratadas 
Exeqüível Não complexo 

Estação de Tratamento 
de Efluente Industrial 
(industrial +sanitário) 

Corretiva Implantação Físico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Complexo 

Monitoramento de 
parâmetros físico-

químico do efluente 
tratado 

Preventivo Operação 
Físico 
Biótico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Complexo 

Sistema de controle 
ambiental de emissões 

atmosféricas 
Corretiva Implantação Físico Médio 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Complexo 

Monitoramento de 
parâmetros físico-

químico das emissões 
atmosféricas 

Preventivo Operação Físico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Complexo 

Gerenciamento de 
Resíduos 

Preventivo e 
corretivo 

Implantação 
Operação Físico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Complexo 

Operar em horário 
permitido 

Corretivo  Implantação  Físico  Médio 
Empresa 

contratada para 
obras 

Exeqüível Não complexo 

Continua... 
 
 



 

...continuação 

Medida Natureza Fase  Meio Prazo 
Responsabilidade 
da implantação 

Exeqüibilidade Complexidade 

Programa de Educação 
Ambiental 

Preventivo 
Implantação 

Operação 

Físico 
Biótico 

Socioeconômico 
Longo AmBev Exeqüível Não complexo 

Programa de 
Comunicação Social 

Preventivo 
Implantação 

Operação 

Físico 
Biótico 

Socioeconômico 
Longo AmBev Exeqüível Não complexo 

PAE Preventivo 
Implantação 

Operação 

Físico 
Biótico 

Socioeconômico 
Longo AmBev Exeqüível Não complexo 

Pavimentação das vias 
de acesso Corretivo Implantação Físico Médio 

AmBev = projeto 
DER/DNIT = 

licenciamento e 
aprovação 
ADDIPER = 
execução 

Exeqüível Complexo 

Contratação de mão-
de-obra regional 

Maximizador 
Implantação 

Operação 
Socioeconômico Longo AmBev Exeqüível Não complexo 

PRAD Corretivo Implantação Biótico Longo 

AmBev e  
Empresa 

especializada a 
contratar 

Exeqüível Não complexo 
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8.2. Meio Físico 
 

a) Referente à estrutura do solo 
Para a minimização deste impacto está previsto a implantação de obras de drenagem pluvial e 
a recomposição das áreas permeáveis por meio do plantio de gramíneas (Projeto Paisagístico). 
 
b) Referente às condições de permeabilidade, infiltração e escoamento superficial 
Para minimizar esta situação prevêem-se projetos de drenagem pluvial e manutenção de áreas 
permeáveis. 
 
c) Referente à geração de ruídos e vibrações, emissão de poeiras e CO2 
Para as emissões de poeiras e CO2

 estão previstas manutenções periódicas dos veículos e 
equipamentos e a aspersão de água nas áreas de maior movimentação de terra durante as 
obras.  
 
Para minimizar a emissão de poeiras pelo trânsito nas vias de acesso, será realizada a 
pavimentação, acordado com a o poder público. O projeto foi elaborado pela AmBev e será 
aprovado pelo DER e DNIT e executado pela ADDIPER. 
 
d) Referente à geração de efluentes industriais 
Todo o efluente industrial será coletado em rede confinada e encaminhado para tratamento da 
ETEI. O monitoramento dos parâmetros físico-químicos do tratamento será diário, baseado no 
Standard Methods for Examination of Water e o descarte do efluente industrial tratado será 
realizado em conformidade com a Resolução CONAMA 357/32005 e Norma Técnica da CPRH 
N.2001 Controle de Carga Orgânica de Efluentes Líquidos Industriais de 03/11/2010. 
 
e) Referente à geração de efluentes sanitários 
O tratamento consiste em direcioná-los para tratamento na ETEI. O efluente sanitário tratado 
será descartado de acordo com a Resolução CONAMA 357/32005 e Norma Técnica da CPRH 
N.2001 Controle de Carga Orgânica de Efluentes Líquidos Industriais de 03/11/2010. 
 
f) Referente à geração de efluentes atmosféricos  
Para o tratamento do material particulado proveniente da área de utilidades, caldeiras/ casa de 
máquinas serão instalados filtros. 
 
No caso da geração do dióxido de nitrogênio, está previsto o monitoramento periódico. Para a 
geração de dióxido de carbono, o tratamento previsto é o beneficiamento para 
reaproveitamento de 99,9% do gás. O gás será captado por sistema coletor fechado e 
encaminhado para purificação e posterior armazenamento. Para a geração do gás metano, o 
gás produzido será captado e conduzido até um dispositivo denominado “flare”, localizado 
sobre o duto de saída do reator anaeróbio, composto de dispositivo anti-retorno de chama, 
válvula solenóide e transformador de ignição utilizando gás GLP. O biogás será encaminhado à 
caldeira como fonte alternativa de combustível. 
 
Serão realizados monitoramentos regulares para medição do teor dos efluentes atmosféricos 
de acordo com Resolução CONAMA 382/2006. Os monitoramentos estarão também em 
conformidade com as seguintes normas: NBR 10.700, NBR 10.701, método CETESB L9.240, 
método ABNT MB 3080, NBR 10.702, método ABNT MB 3081, método ABNT MB 3355, método 
ABNT MB 3357, método CETESB L9.229 e NBR 12.020. 
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g) Referente à geração de resíduos sólidos 
Todos os resíduos sólidos/subprodutos gerados no processo produtivo ou proveniente de 
embalagens de matérias-primas ou insumos ou mesmo aqueles gerados na operação e 
manutenção da fábrica, serão destinados em conformidade com a legislação vigente, norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.004 e padrão de Gestão de Subprodutos/ 
Resíduos da AmBev.  
 
g) Referente ao uso e práticas de consumo 
Para minimizar o impacto relacionado ao consumo dos recursos naturais, serão implantados 
progrmas que visam a educação e conscientização dos públicos interno e externo para as 
questão ambientais como água e energia. Estas questões serão trabalhadas no Programa de 
Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social. 
 
h) Referente aos riscos ambientais no meio físico 
Para minimizar os riscos ambientais no meio físico será implantado o Plano de Atendimento a 
Emergências. 
 

8.3. Meio Biótico 
 
a) Referente à cobertura vegetal 
Não haverá impactos oriundos supressão de vegetação, entretanto como forma de corrigir a 
exposição do solo, propõe-se a promoção de enriquecimento florestal, conforme PRAD 
apresentado no PCA.  
 
b) Referente à fauna 
Não haverá impactos sobre a fauna local, entretanto a proposição da promoção de 
enriquecimento florestal na área, conforme PRAD apresentado no PCA, tornará o ambiente 
favorável à vida faunística.  
 
c) Referente à alteração da paisagem 
Para mitigar o impacto na paisagem está previsto a recomposição das áreas permeáveis por 
meio do plantio de grama batatais. 
 
d) Referente aos riscos ambientais no meio biótico 
Para minimizar os riscos ambientais no meio biótico será implantado o Plano de Atendimento a 
Emergências. 
 
8.4.  Meio Socioeconômico 
 
Em vista das perspectivas bastante otimistas da implantação da AmBev em Itapissuma como 
fator dinamizador do setor secundário na geração de empregos, deve-se chamar atenção para 
a compatibilização desses efeitos positivos com as condições de infraestrutura local e com uma 
política de desenvolvimento. Considerando que esta atue nos impactos negativos que podem 
decorrer de um crescimento desordenado do ponto de vista da estrutura urbana e da questão 
social. 
 
Conforme já dito anteriormente é importante frisar que o investimento deve ser realizado com 
o compromisso de promoção do desenvolvimento social regional, através de ações que 
busquem a construção de um empreendimento sustentável, beneficiando as partes envolvidas. 
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A AmBev promoverá como medidas mitigadoras aos potenciais impactos negativos no meio 
socioeconômico, a contratação preferencial por mão-de-obra regional e implantará programas 
socioambientais que compreendem o envolvimento das comunidades do entorno, como o 
Programa de Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social. 
Em relação aos riscos ambientais relacionados ao meio socioeconômico o PAE a ser implantado 
compreende ações mitigadoras. 
 

9. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 
 
Para o acompanhamento e controle dos impactos ambientais foi elaborado o PCA no qual se 
encontram os projetos dos equipamentos de controle ambiental e as propostas relativas à 
prevenção da poluição, bem como os planos de acompanhamento e monitoramento das 
emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos. O PCA visa: 

• Descrever o projeto básico do sistema de tratamento a ser proposto para os impactos 
ambientais adversos identificados; 

• Apresentar os planos de acompanhamento e monitoramento das emissões 
atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos, quando for o caso. 

 
9.1. Efluentes Líquidos 
 
Os efluentes líquidos terão regime de geração descontínua, que será equalizada na Estação de 
Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), conforme descrito no PCA.  
 
9.2. Efluente doméstico 
 
O tratamento consiste em direcioná-los para a equalização na ETEI. O efluente sanitário 
tratado será descartado de acordo com a Resolução CONAMA 357/32005 e Norma Técnica da 
CPRH N.2001 Controle de Carga Orgânica de Efluentes Líquidos Industriais de 03/11/2010. 
 
9.3. Águas pluviais 
 
A rede de drenagem de águas pluviais será segregada das redes de drenagem dos efluentes 
industriais e sanitários. A água pluvial será coletada por meio de dispositivos de drenagem e o 
encaminhamento até o corpo d’água se dará por meio de projetos construtivos e material 
adequado, conforme detalhado no PCA.  
 
9.4. Pontos de lançamento de efluentes no corpo hídrico receptor 
 
Os efluentes industriais e sanitários gerados e tratados na nova unidade da AmBev, bem como 
as águas pluviais coletas serão lançadas rio Botafogo e este lançamento atenderá às 
legislações vigentes conforme descrito no PCA. 
 
9.5. Emissões Atmosféricas 
 
Conforme apresentado anteriormente, os principais efluentes atmosféricos a serem gerados no 
empreendimento serão provenientes das operações das caldeiras a biomassa e a óleo BPF 
(quando utilizada, pois trata-se de equipamento stand-by), como também do processo de 
fermentação e tratamento de efluentes.  As características dos das emissões atmosféricos são 
apresentadas no PCA.  
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9.6. Resíduos Sólidos 
 
Todos os resíduos sólidos/subprodutos gerados no processo produtivo ou proveniente de 
embalagens de matérias-primas ou insumos ou mesmo aqueles gerados na operação e 
manutenção da fábrica, serão destinados em conformidade com a legislação vigente, norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.004 e padrão de Gestão de Subprodutos/ 
Resíduos da AmBev.  
 
Para a nova unidade da AmBev está previsto a implantação de uma Central de Reciclagem, 
que é um galpão fechado e coberto, com capacidade adequada para a correta segregação dos 
materiais recicláveis por tipo, bem como área específica para destruição de embalagens, seja 
de insumos, matérias primas ou de produtos (prensagem), além de área segregada para 
resíduos perigosos.  
 
Os planos e programas ambientais estão apresentados a seguir. 
 
Encontram-se a seguir os seguintes planos e programas a serem implantados na AmBev – 
Filial Pernambuco: 
 
- Programa de Gestão e Educação Ambiental; 
 
- Programa de Comunicação Social; 
 
- Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; 
 
- Plano de Controle Ambiental.



 

AmBev 
 
A Política Ambiental da AmBev foi instituída em 1997, sendo seguida rapidamente pela 

implementação de um Sistema e Gestão Ambiental (SGA), baseado na ISO14001. Durante o 

período de 1998 a 2001, nove fábricas foram certificadas pela ISO14001. Naquele momento, a 

AmBev reavaliou o sistema e decidiu que as certificações externas não mais traziam valor 

adicional, considerando a maturidade atingida no seu SGA. Foram mantidas as auditorias 

ambientais anuais, realizadas internamente em todas as unidades fabris por especialistas 

ambientais da Companhia. 

A política, alinhada com a Política Ambiental da InBev, resume a abordagem da companhia para 

reduzir impactos ambientais com manutenção do crescimento econômico. Em outras palavras: é 

como a AmBev alcança maior ecoeficiência em todas as suas atividades, produtos e serviços. A 

Política Ambiental abrange: 

• Cumprimento da legislação ambiental; 

• Buscar e aplicar tecnologias, processos e insumos que diminuam os impactos ambientais; 

• Manutenção de uma equipe motivada, treinada e qualificada, a fim de promover a melhoria 

contínua do desempenho ambiental da Companhia; 

• Desenvolvimento, promoção e apoio a programas focados em educação ambiental e 

conscientização de clientes, fornecedores e comunidades; 

• Monitoramento constante e avaliação periódica do desempenho ambiental em cada fase do 

processo produtivo. 

Em todas as plantas da AmBev, há uma comissão interna de meio ambiente multidisciplinar que 

tem a função de treinar os funcionários e monitorar o desempenho dos principais indicadores de 

ecoeficiência, tais como redução do consumo de água, utilização de fontes renováveis de 

energia e reaproveitamento de subprodutos. 
 
Matérias-primas 
O compromisso com a busca e a aplicação de tecnologias, processos e matérias-primas que 

reduzam o impacto ambiental e que, ao mesmo tempo, mantenham a competitividade da 

Companhia é um elemento essencial da Política Ambiental da AmBev. 

Esse compromisso com a ecoeficiência é monitorado por meio de indicadores de produtividade, 

medidos e registrados de forma padronizada para 100% das plantas. 
 
Perda de Extrato 
Além de manter registros de materiais, consumo na produção e geração de resíduos, a 

Companhia também monitora a perda de extrato, uma medida da eficiência de planta fabril no 

uso de suas matérias-primas. O extrato é composto de açúcares fermentáveis, derivados dos 

cereais e do açúcar usado para a produção de cerveja. Quanto mais baixa a perda de extrato, 

menos perda de matérias-primas se deu no processo produtivo. 



 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Além de reduzir a quantidade de resíduos sólidos produzidos, a AmBev também os recupera, 

reusa e recicla. 

Nos últimos anos, a evolução nos resultados obtidos pela Companhia no reaproveitamento e 

com a receita gerada pela venda de subprodutos não apenas melhorou a rentabilidade como 

também reduziu o impacto ambiental. 

O alto índice de utilização de subprodutos, principalmente para fins de alimentação animal, 

depende da manutenção da sua alta qualidade. O bagaço de malte é um importante subproduto 

proveniente da produção de cerveja e necessita de armazenamento adequado e controle dos 

parâmetros de umidade e conteúdo de proteína para garantir seu valor nutricional na 

alimentação animal. 

Para que o bagaço de malte possa ser utilizado como suplemento alimentar de gado leiteiro, a 

AmBev monitora os níveis de umidade e proteína em suas instalações. Adicionalmente, aplica 

um completo regime de análise microbiológica dos subprodutos. Uma questão importante na 

maximização do reaproveitamento de bagaço de malte é a sinergia de sua distribuição com as 

necessidades do gado local. 

A produção de bagaço de malte é maior durante o verão, época em que a necessidade de ração 

animal diminui. Para equilibrar o fornecimento, é utilizado o processo de ensilagem para 

armazenar o bagaço de malte durante o verão e distribuí-lo durante o inverno. 

A ensilagem armazena alimentos em uma atmosfera pobre em oxigênio e com baixa acidez. São 

utilizados silos hermeticamente fechados e o bagaço de malte é armazenado em camadas 

alternadas com grãos de cereais ou polpa cítrica, que ajudam a ajustar a acidez e evitar contato 

direto com a atmosfera, assegurando, dessa forma, a qualidade do subproduto no longo prazo. 

Os resíduos de papel e a polpa dos rótulos são usados para a fabricação de papelão e papel. 

Bagaço de malte, fermento úmido e seco e lúpulo são usados como componentes da 

alimentação animal. O fermento também é usado como flavorizante para consumo humano. 

O lodo, proveniente do tratamento de efluentes, é usado como fertilizante orgânico e como 

adubo. 
 
Fontes de Energia Renovável 
O compromisso da AmBev para reduzir o impacto ambiental de suas atividades e produtos 

levou-a, em 2003, a buscar fontes de energias renováveis como forma de diversificar sua matriz 

energética para abastecimento de energia térmica e elétrica. 

A AmBev utiliza as biomassas madeira triturada de eucalipto e pinus provenientes de 

reflorestamento, fibra de coco e casca de arroz como combustível nas caldeiras para geração de 

energia térmica (vapor). Estes tipos de combustível já são utilizados em cinco plantas no Brasil : 

Agudos/SP, Lages/SC, Teresina/PI, Cuiabá/MT e Viamão/RS. Com esta iniciativa, a Companhia 



 

economizou 29.493 toneladas de óleo (1.191.000 Gj). Uma vantagem adicional do uso destas 

fontes é a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. 

Em 2005, houve uma redução de emissões de gás carbônico de 94.146 toneladas. Em 2006, 

devido a novos projetos, a AmBev conseguiu uma redução adicional de emissões de gás 

carbônico de aproximadamente 38.700 toneladas,  totalizando uma redução de 

aproximadamente 130 mil toneladas. 

As fábricas de Jacareí/SP, Jaguariúna/SP, Jundiaí/SP, Guarulhos/ SP e Juatuba/MG 

substituíram 2 milhões de metros cúbicos de gás pelo biogás gerado nas próprias instalações da 

AmBev. 

 
Emissão de Gases Causadores do Efeito Estufa 
A AmBev desenvolve projetos de utilização de combustíveis alternativos e programas de 

redução de consumo de energia para minimizar emissões de gases causadores do efeito estufa. 

Entre os projetos que desenvolveu nos últimos dois anos estão o uso de biogás gerado pelo 

processo de tratamento anaeróbico de efluentes e, onde disponível, a substituição de 

combustível fóssil por biomassa.. 

 
Uso da Água 
A AmBev estabeleceu procedimento corporativo padrão, chamado de “Environmental GOPs”, 

para todas as suas fábricas. Ele descreve as práticas para o consumo sustentável de água, com 

foco na redução progressiva e contínua do consumo e na reciclagem e reutilização da água. Os 

Mandamentos da Água abordam estas questões em duas frentes principais: 

I - Treinamento e conscientização. 

• Treinamento de funcionários por meio da comunicação de melhores práticas e sobre os 

procedimentos corretos relacionados ao consumo de água antes de iniciarem suas funções. 

• Acompanhamento dos indicadores de consumo em cada uma das áreas das plantas visando à 

redução do consumo de água. 

II - Aplicação de tecnologias, processos e instalações para redução de consumo. 

• Pesquisa de tecnologias alternativas que reduzem o consumo. 

• Utilização da água de estágios intermediários do processo produtivo, com tratamento quando 

necessário, ou para reuso, como água não-potável para limpeza das instalações e outros usos 

não-relacionados à produção de bebidas. 

• Manutenção de condições técnicas que previnam desperdícios tais como vazamentos. 

 
Reciclagem e Reutilização de Água 
A AmBev tem como objetivo central na gestão de recursos hídricos reduzir o uso de água em 

seus processos industriais e como conseqüência produzir uma quantidade menor de esgoto. Em 

2006, a AmBev utilizou 4,30 litros de água para produzir um litro de cerveja. 



 

Isto representa uma redução de 19,7% em relação a 2002. Neste contexto, são destaques as 

cervejarias da AmBev em Curitiba/PR, em Brasília/DF, em Camaçari/BA e em Agudos/SP. 

Em 2006, as fábricas utilizaram, respectivamente, em média, apenas 3,49, 3,63, 3,69 e 3,70 

litros de água para produzir um litro de cerveja. A economia total de água gerada pela AmBev 

nos últimos três anos seria suficiente para abastecer por um mês uma população com cerca de 

920 mil habitantes. 

Os esforços da AmBev na reciclagem e reuso da água estão alinhados com a política de gestão 

ambiental da Companhia, que busca conservar o meio ambiente por meio da redução de perdas 

e reduzir custos de produção. 
 
Tratamento de Efluentes 
100% dos efluentes industriais da AmBev são tratados. A Companhia possui estações de 

tratamento de efluentes (ETEIs) em 95% de suas plantas. Somente duas plantas – Curitiba/PR e 

Camaçari/BA – tratam seus efluentes por meio de estações de tratamento externas. Em 

conjunto, as ETEIs da AmBev têm capacidade para tratar 200 mil m3  de efluentes e uma carga 

orgânica de 324 mil kg DQO por dia, o equivalente à estação de tratamento de esgoto de uma 

cidade de 4,5 milhões de habitantes. 
 
Fontes de Água e Ecossistemas/Habitats Afetados pelo Uso de Água 
A AmBev monitora as características qualitativas e quantitativas das fontes de abastecimento de 

água utilizadas em todas suas fábricas. 

Em 2005, o volume de água utilizado pela Companhia ficou abaixo dos limites autorizados. As 

fontes de abastecimento foram: 25% de poços artesianos; 60% de mananciais superficiais, como 

rios; e 16% da rede pública. 

A AmBev acompanha todos os comitês de bacias de rios estabelecidos onde suas plantas se 

localizam. A empresa também identifica prioridades em relação à disponibilidade de água. A 

planta da AmBev em Jaguariúna se situa na bacia de Piracicaba, que tem enfrentado períodos 

de seca. Em resposta a esta situação, a AmBev implementou projetos para redução de 

consumo. Em novembro de 2003, o sucesso desses projetos foi reconhecido por um Prêmio 

concedido pelo Consórcio Intermunicipal de Águas das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
  
Objetivo Geral 
Desenvolver ações educativas, buscando capacitar os funcionários e a comunidade, informando 

sobre os problemas e as saidas para um desenvolvimento sustentável, com ênfase na 

disseminação de informações sobre as iniciativas de conservação da qualidade ambiental, atuar 

efetivamente na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região. 

 
 
Objetivo Específico 
Para atingir os resultados esperados, estaremos reforçando os seguintes objetivos específicos: 

• Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais decorrentes do 

empreendimento; 

• Fomentar o desenvolvimento sustentável, atráves de incentivos junto à comunidade; 

• Produzir material educativo e instrucional fundamentado na análise dos problemas sócio-

ambientais locais, para subsidiar as ações do Programa; 

 
 
Metodologia 
Os trabalhos a serem desenvolvindos serão teóricos e práticos, com envolvimento dos 

funcionários da fábrica e principalmente da comunidade local;  

O intuito deste programa é influênciar a comunidade sobre a importância do meio ambiente, 

como o municipio é carente de ações ambientais, sugirimos inciar o programa como seguinte 

foco: 

• 2010 / 2011 - Desenvolvimento sustentável; 

Para iso, desenvolveremos as seguintes etapas: 

• Etapa de Planejamento – onde serão detalhada cada uma das ações, definição de datas, 

conteúdos temáticos e materiais educativos a serem produzidos; 

•  Etapa de execução – onde serão realizadas as ações propostas para cada tema; 

• Avaliação dos resultados– onde serão analisados os resultados obtidos, , sendo nossos 

principais indicadores baseados em cada evento como por exemplo: n° de participantes, público 

alvo atingido, objetivo do evento atingido, levantamento dos ganhos ambientais e conclusão. 

 
Linha de ação 
O programa a ser desenvolvido esta dividido em 2 grandes linhas de ação: 

* Público interno – trabalho de educação ambiental voltado para os funcionários 

(aproximadamente 200 pessoas), onde o principal objetivo é que a gestão ambiental seja 

incorporada na rotina de todos os funcionários; 



 

* Público externo – trabalho de educação ambiental voltado para a comunidade, principalmente 

para crianças, pois acreditamos que podemos influenciar a consciencia ambiental desde 

pequenas, além de que os mesmos podem reeducar seus pais.  
 
 
Meta 
 
Público interno   
 
• Capacitar 100% dos funcionários próprios e 100% dos prepostos ( supervisores das 

empresas terceiras  nos temas de coleta seletiva, LAIA , gestão ambiental e politica 

ambiental; 

• Capacitar 100% dos funcionários próprios nos procedimentos de envio de efluentes para 

a ETEI; 

• Realização de 01 diagnóstico em cada ano conforme os padrões da Companhia; 

• Elaboração e execução de 01 projeto entre todos os funcionários da fábrica e a 

comunidade; 

 
Público externo 
 
2011 
 Em 2011 o tema a ser trabalhado com a comunidade externa é desenvolvimento 

sustentável, que de acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

criada pelas Nações Unidas é definida como o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 

das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Pensando 

nisso estaremos realizando as seguintes atividades: 

• Capacitar  crianças de 1° a 5° série sobre coleta seletiva; 

• Elaboração e execução de 01 projeto de Educação Ambiental nas escolas com o envolvimento 

dos funcionários da fábrica; 

• Realização de 01 campanha sobre desenvolvimento sustentável (dicas de como preservar o 

meio ambiente); 

 • Produção de material educativo/informativo (cartazes); 

• Realização de 01 diagnóstico de avaliação do programa; 

 
 



Programas de Comunicações Sociais 
 
 
Uma empresa que tem a coragem de definir como sua visão a 
ambição de ser a melhor companhia de bebidas do mundo em um 
mundo melhor tem que estar preparada para buscar esse sonho 
grandioso. Nossos planos para chegar lá envolvem inúmeras ações 
que consideram as três dimensões da sustentabilidade - econômica, 
social e ambiental e todas elas estão ligadas às nossas principais 
estratégias de negócios. 
Acreditamos que a construção de uma companhia sustentável em 
longo prazo só é possível quando assumimos a conduta de nos 
preocupar, simultaneamente, com a geração de resultados 
econômicos e de valores e chegar mais perto de concretizar o sonho 
de um mundo melhor. 
 
Estratégia de Sustentabilidade 
 
Foco na geração de benefícios para toda a sociedade, nossa 
preocupação com a sustentabilidade pauta nossas estratégias de 
negócios e se reflete em nossa visão: nos tornarmos a melhor 
empresa de bebidas do mundo em um mundo melhor.  
Para nós, um mundo melhor está baseado em três pilares: gerar 
valores econômicos para todos os nossos acionistas diretamente e 
para a sociedade, por meio do pagamento rigoroso de todos os 
impostos; gerar valores sociais, por meio da capacitação da nossa 
Gente e da promoção do Consumo Responsável de nossos produtos; 
e gerar valor ambiental, por meio da melhoria do nosso desempenho 
em relação ao meio ambiente, tanto nas atividades industriais como 
nas comerciais. Esses pilares estão ligados às nossas principais 
estratégias de negócios.  
Desde 2001 contamos com uma área dedicada aos assuntos de 
responsabilidade socioambiental, que responde à Diretoria de 
Relações Corporativas.  Também, como parte do nosso Código de 
Conduta e de nossa Cultura, todos os funcionários da empresa são  
incentivados a promover ações sociais em seus trabalhos. Tudo para 
que essa consciência sobre nossa responsabilidade socioambiental 
esteja incorporada em nossa rotina.  
A importância que dedicamos à atuação responsável reflete-se 
inclusive em nossos programas de treinamento. O Eixo Orientação 
para o Mercado é um dos pilares da Universidade AmBev, nossa 
universidade corporativa, e dedica-se a orientar nossa Gente a 
manter um relacionamento sustentável com a sociedade. 
Todos esses valores fazem parte do nosso cotidiano, do trabalho 
diário de nossa Gente e estão ligados às principais estratégias do 
nosso negócio. Nossa grande diferença é a integridade de nossa 
conduta empresarial, a abordagem sustentável adotada na utilização  



dos principais recursos e os caminhos que utilizamos para promover 
nossa empresa de forma responsável. 
 
 
Mapeamento de stakeholders  
 
Foco no longo prazo é base para relacionamento com os públicos de  
Interesse, com a preocupação de gerar valores para todos aqueles a 
quem nos relacionamos e, assim, inspirá-los a replicar nossos 
esforços a fim de alcançarmos nosso sonho.  
Para que nosso relacionamento com esses públicos seja forte, 
duradouro e transparente, contamos com diversas ferramentas, 
processos e canais de comunicação. 
Mapeamos nossos stakeholders, com base em análise sobre os 
relacionamentos de longo prazo que mantemos com os públicos que 
fazem parte da nossa cadeia produtiva: 
Funcionários — A Gente AmBev é o nosso maior ativo de credibilidade 
e confiança para o mercado. Por isso, atraímos e retemos as 
melhores pessoas, desenvolvemos seus talentos e as remuneramos 
adequadamente.  
Oferecemos benefícios e oportunidades de crescimento como 
reconhecimento do alcance de bons resultados.  
A AmBev conta com uma política de portas abertas, com um 
ambiente informal que facilita o diálogo e a troca de experiências. 
Possui uma área específica de comunicação interna, focada em 
garantir uma relação transparente e o permanente diálogo com 
nossos funcionários. 
 
 
Comunicação e Ouvidoria 
 
Coerente com essa política de portas abertas, a comunicação dentro 
da empresa também tem caráter informal. Muitas informações são 
repassadas diretamente aos funcionários, independentemente do 
nível hierárquico.  
Também contamos com uma agenda formal de reuniões e encontros 
que inclui uma Convenção Anual, com toda a liderança, além de 
reuniões do Sistema de Desempenho Gerencial (SDG) por área, por 
diretoria e por unidade.  
Tais encontros são oportunidades regulares para que os gestores e a 
alta liderança dediquem tempo para a comunicação direta com os 
funcionários. Os funcionários ainda são ouvidos durante reuniões 
periódicas com seu gestor e um representante da área de Gente & 
Gestão, para identificar problemas e propor soluções. 
Diversos canais de comunicação são utilizados para divulgação de 
informações para toda gente AmBev. De acordo com o tipo de 
mensagem e o público a quem se destina, a Companhia recorre ao 
meio mais adequado entre canais disponíveis: revista aGente AmBev, 



TV AmBev, intranet, jornal mural, guias de informações, e-mails, 
newsletters e mensagens para os palm top dos vendedores.  
Para os funcionários poderem expressar suas opiniões, dar sugestões 
e fazer reclamações, além do contato direto com os gestores, a 
Companhia coloca à disposição mecanismos que permitem a livre 
participação, como as caixas de sugestão encontradas em todas as 
unidades. A Ouvidoria é outro canal que a nossa Gente tem à 
disposição para opinar e usar também em casos de denúncias e está 
diretamente ligada à estrutura de Governança Corporativa da 
empresa. As informações passadas para a Ouvidoria são apuradas 
por meio de checagem e auditorias para que as providências sejam 
tomadas. 
A Companhia também assegura plena liberdade para que a Gente 
AmBev se filie a associações de classe, contudo apenas 7% dos 
funcionários da empresa são sindicalizados. As negociações salariais 
com as entidades são feitas anualmente e os acordos coletivos são 
negociados separadamente, por unidade, com prazo de 1 a 2 anos. 
 
 
Gente  
 
Integração 
O Programa Integração AmBev apresenta os novos funcionários à 
empresa no mês em que é admitido. O novo contratado conhece a 
unidade em que vai trabalhar e recebe todas as informações sobre 
políticas e programas, cultura empresarial, benefícios, avaliação de 
desempenho, meio ambiente, qualidade e sobre o relacionamento da  
empresa com seus stakeholders. O programa conta com a 
participação dos líderes da Companhia. 
Os funcionários que são transferidos para outras operações passam 
novamente pelo Programa de Integração AmBev, para conhecer o 
novo local, rever os conceitos da Companhia e integrar-se à nova 
função. 
 
Remuneração e Benefícios 
Política recompensa méritos e estimula superação de desafios 
mantemos a igualdade de salários de homens e mulheres nas 
mesmas funções, além de uma política de remuneração e benefícios 
alinhada à nossa cultura de meritocracia e superação de desafios. 
Isso inclui o pagamento de salários fixos, cujos valores são baseados 
em pesquisas anuais de mercado, e remuneração variável, de acordo 
com o desempenho da Companhia, das equipes e do funcionário. 
Os funcionários operacionais têm participação nos Lucros e 
Resultados por meio dos Programas de Excelência (PEF/PEV). Todos 
os funcionários operacionais de 60% das unidades melhores 
colocadas são beneficiados. A partir do cargo de supervisores, nossos 
funcionários contam com programa de remuneração variável, em que 
o valor do bônus está vinculado ao alcance de metas individuais e 



coletivas de cada operação. O programa premia até 70% dos 
profissionais mais destacados, de nível médio ao de coordenação. 
Para os cargos de gerência e diretoria, 100% são premiados, desde 
que alcancem um percentual mínimo de resultados. Além das 
iniciativas de remuneração variável (bônus anual), pagamos 14° 
salário a todos os colaboradores e mantemos o Programa de Ações e 
Stock Options direcionado a níveis de alta gerência e diretoria, que  
podem aplicar o bônus recebido no ano em ações da Companhia, 
recebendo também stock options. 
 
Benefícios  
A política de benefícios da AmBev inclui planos médico e odontológico 
sob medida e extensivo aos dependentes, plano optativo de 
previdência privada, reembolso das despesas com a aquisição de 
material escolar para os funcionários e filhos de funcionários 
estudantes, cesta de Natal e brinquedos para os filhos dos 
funcionários, auxílio creche e reembolso de 70% do custo mensal de 
cursos de graduação e pós-graduação. Em 2008, os cursos técnicos 
também passaram a ser custeados pela empresa, com reembolso de 
100%. Cerca de 200 funcionários utilizaram as bolsas técnicas no 
ano. 
A AmBev também desenvolve parcerias com outras empresas para 
oferecer descontos em produtos e serviços, que vão desde academias 
de ginástica, hotéis e pousadas até a compra de eletrodomésticos 
com facilidades especiais de pagamentos. Pela Intranet, os 
funcionários podem conhecer as empresas com as quais a AmBev 
desenvolve parcerias para oferecer vantagens a todos os 
funcionários. 
Uma vez por ano essas empresas parceiras são convidadas a oferecer 
seus produtos e serviços com descontos e facilidades em um evento 
chamado Feira de Benefícios. Nele, os funcionários também contam  
com serviços gratuitos como dentistas e médicos. As famílias dos 
funcionários também são envolvidas neste momento, para conhecer 
os benefícios e o local de trabalho do seu familiar.  
Outro benefício é a opção de aderir ao plano de previdência privada 
oferecido pelo Instituto AmBev de Previdência Privada (IAPP). O 
funcionário pode escolher o percentual de contribuição, o perfil da 
aplicação e alterá-los anualmente de acordo com a sua conveniência. 
 
Oportunidades de crescer 
Possuímos um plano de gestão de carreira chamado Ciclo de Gente, 
que tem como objetivo avaliar, desenvolver e nortear o crescimento 
pessoal e profissional da nossa Gente. Ele reúne ferramentas de 
avaliação de competências de 100% dos profissionais, 
acompanhamento de desempenho e feedback. Com avaliações dos 
resultados das metas do ano anterior e da performance do 
funcionário, e avaliação 360º para as lideranças, são identificadas 
lacunas para o desenvolvimento de cada um.  



Anualmente são realizadas reuniões de alinhamento de cada uma das 
áreas da Companhia, sempre acompanhadas e orientadas pela área 
de Gente & Gestão. São as chamadas Reuniões de Gente, onde 
lideranças e gestores se reúnem para discutir perspectivas de 
carreira, planos de sucessão, treinamento e desenvolvimento de suas 
equipes. Depois das avaliações e do feedback, funcionário e gestor 
traçam um Plano de Desenvolvimento Individual, preparado para ser 
executado em um ano, com ações que incluem cursos, treinamentos, 
benchmarking, entre outras atividades. Para cumprir esse plano, o 
funcionário recebe suporte da Companhia e da Universidade AmBev. 
 
Universidade AmBev 
A Universidade AmBev (UA) elabora módulos capazes de formar as 
pessoas que estão ingressando na Companhia, prepara as que serão 
promovidas, dá suporte aos processos da empresa e assegura a 
sustentabilidade do negócio. Suas atividades se estendem a todas as  
unidades e níveis organizacionais, por meio de cursos e treinamentos 
externos e in company. 
Os cursos são presenciais ou por meio de ferramentas como e-
learning (UA on-line) e televisão corporativa (TV AmBev), divididos 
em cinco eixos temáticos que atendem a todas as funções e níveis 
hierárquicos. Os funcionários contam ainda com reembolso de até 
70% do custo mensal de cursos de graduação e pós-graduação, e de  
100%, para cursos técnicos. 
Para preparar gerentes para posições de primeira linha, é aplicado o 
Programa de Capacitação Gerencial (PCG), que tem como diferencial 
a identificação dos sucessores nas Reuniões de Gente e a antecipação 
de seu treinamento. Desta forma, preparamos nossos futuros 
gestores antes mesmo da demanda existir.  
No Eixo Excelência Operacional, por exemplo, desenvolvemos mais 
um programa de preparação de gerentes para posições de primeira 
linha, o PCG (Programa de Capacitação Gerencial).  
 
Gente valorizada 
Faz parte de nossa política valorizar o trabalho da nossa Gente. As 
equipes têm a garantia de que sua atuação eficiente será 
reconhecida. Os Programas Melhores Práticas, Programa de 
Excelência Fabril (PEF) e Programa de Excelência em Vendas (PEV), 
Feras, Campeonato Mundial, Reconhecer e Donos da AmBev 
demonstram isso. 
Melhores Práticas é uma das mais importantes ações da Companhia, 
tanto que, em 2008, a AB InBev adotou o programa como forma de  
reconhecimento global. A iniciativa valoriza funcionários ou equipes 
que tenham criado ações inovadoras em suas áreas, resultando no 
aperfeiçoamento permanente das práticas da Companhia. O evento 
promove a troca de experiências e premia as melhores soluções 
aplicadas, tanto no Brasil, quanto nos demais países da América 



Latina. Em 2008, 316 iniciativas foram inscritas e concorreram nas 
seis categorias existentes. 
As fábricas são avaliadas em diversos quesitos por meio do Programa 
de Excelência Fabril (PEF). A premiação é determinante na 
remuneração variável do funcionário, que pode chegar a até cinco 
salários. É elaborado um ranking entre todas as fábricas e a 
remuneração variável é calculada de acordo com a colocação 
alcançada. O mesmo vale para os Centros de Distribuição Direta, 
onde há o Programa de Excelência em Vendas (PEV). As equipes de 
vendas também têm uma premiação especial: o reconhecimento 
Feras, que homenageia a cada semestre os vendedores de destaque 
em todo o País. Os melhores do ano são convidados a participar de  
um evento realizado na Administração Central junto aos diretores 
corporativos. 
Já as fábricas contam com uma avaliação trimestral, o Campeonato 
Mundial, que reconhece as células que mais se destacaram dentro da 
operação. O programa Reconhecer homenageia em um evento 
especial os funcionários que completam 15, 20 e 25 anos de trabalho 
na empresa. Os funcionários que comemoram 25 anos de casa 
recebem um kit especial (relógio, caneta e chaveiro do programa) e 
como gratificação, um salário a mais no mês em que completam o 
período. Em 2008, 30 funcionários receberam essa gratificação, 
sendo 25 do Brasil e 5 da Hila. 
Atitudes e realizações de nossa Gente também podem levar a uma 
indicação aos Donos da AmBev, programa que homenageia aqueles 
que realmente absorvem a cultura da empresa - no melhor espírito 
de donos. Os indicados são aqueles alinhados com nossas diretrizes,  
exemplos da prática dos nossos valores por equipes e pessoas, que 
desenvolvem melhores práticas e fazem esforços para alcançar suas 
metas. A indicação é feita por um colega ou gestor, passando pelos 
diretores regionais e diretor corporativo que validam a escolha.  
Aqueles que tiverem suas indicações aprovadas pelo diretor regional 
terão seus nomes e ações divulgados no jornal mural de sua Unidade. 
E, as três indicações da América Latina são divulgadas no aGente 
AmBev no Ar e na revista aGente AmBev e reconhecidas durante a  
Convenção Anual. 
Além desses programas corporativos, existem iniciativas locais de 
premiações e reconhecimento. 
 
Foco em qualidade de vida 
A AmBev cuida de sua Gente, pois sabe que o indivíduo só é pleno se 
vários aspectos de sua vida estiverem em equilíbrio - saúde, família, 
meio ambiente, trabalho, relações sociais, aprendizado, lazer, entre 
outros. Em sintonia com essa convicção, oferecemos o Programa Vida 
Legal, com foco no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida do 
funcionário, extensivo aos seus familiares. São ações que incentivam 
a promoção da saúde, a prevenção de doenças e também o 
acompanhamento adequado de doenças crônicas. Para isso, são 



realizadas campanhas, como de vacinação, de higiene bucal, 
diagnóstico preventivo, entre outras.  
O Programa, patrocinado pela Fundação Antonio e Helena Zerrenner 
(FAHZ), acionista pertencente ao bloco de controladores da 
Companhia, foi revisado em 2008 e ganhou novas ações preventivas 
de doenças que englobam também as famílias. Com a intenção de 
ampliar seu alcance, o boletim Mais Vida Legal passou a ser enviado 
diretamente à casa dos funcionários. Na revisão, novos programas 
foram inseridos, como Saúde Bucal e Saúde da Mulher. 
 
Segurança 
A manutenção da segurança de nossas equipes fundamenta-se no 
Plano Diretor de Segurança, que compreende todas as normas e 
requisitos legais para monitorar e acompanhar mensalmente as 
ferramentas que visam reduzir ao mínimo o número de acidentes de 
trabalho. O Plano prevê que as Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), a área de Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) e os gerentes e supervisores estejam  
constantemente envolvidos com o tema.  
Funcionários eleitos entre as próprias equipes constituem as Cipas, 
presentes em todas as unidades da empresa. Nas reuniões mensais 
da Comissão, é obrigatória a presença de gerentes das unidades e 
gerentes de áreas em que tenham sido registrados acidentes.   
O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é informado sobre 
todos os acidentes - com ou sem afastamento - por meio de 
formulário de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O 
documento é preenchido pela área de segurança do trabalho e pelo  
médico responsável pela unidade. Todas as ocorrências também são 
investigadas e acompanhadas internamente.  
Além disso, as unidades enviam informações sobre acidentes com 
afastamento do funcionário a uma equipe corporativa de especialistas 
no tema. Essa equipe analisa os fatos, propõe ações corretivas e 
divulga aos responsáveis em segurança de toda a Companhia, para 
evitar outros acidentes da mesma natureza. 
Nas fábricas e Centros de Distribuição Direta (CDDs), há Diretrizes de 
Segurança e Saúde Ocupacional para regulamentar a permissão para 
trabalhos de risco, inspeções de rota, bloqueio de energia e 
exigências mínimas de segurança para prestadores de serviço, entre  
outros temas. 
Nas áreas de Vendas e Distribuição, onde motos e automóveis são 
instrumentos de trabalho de nossos vendedores e supervisores, 
também é realizado o Programa Paz no Trânsito. Criado em 2003, 
teve papel fundamental para a redução de 70% no número de 
acidentes com afastamento na Companhia. O programa é composto 
por ferramentas identificadas em quatro pilares: infraestrutura, 
atitude do condutor, atitude de liderança, e gente e gestão. 



Em todas as unidades fabris da América Latina, contamos ainda com 
o programa Safety First, criado para disseminar assuntos de 
segurança já predefinidos. 
 
Treinamento 
Nossa Gente é treinada em saúde e segurança, tanto no que se 
refere às Diretrizes de Segurança como em relação aos demais 
programas.  Desde o momento em que entra na Companhia, o 
funcionário, próprio ou terceiro, recebe orientações sobre esses 
temas no programa de integração e, em seguida, participa de 
treinamento durante a integração na função. 
Nas fábricas, os profissionais participam de atividades semanais 
ministradas pelo gestor da área e intituladas 5 Minutos de Segurança 
ou Diálogos Diários de Segurança (DDS), que abordam temas 
importantes na prevenção de acidentes. Também são realizados 
treinamentos de segurança para a liderança e treinamentos de 
direção defensiva para os condutores de carros e motos da área de 
vendas. 
 
 
Relacionamentos Externos 
 
A busca por resultados financeiros deve ser acompanhada por ações 
capazes de proporcionar ganhos sociais e ambientais para todos. Essa 
nossa crença orienta todas as práticas da Companhia e se reflete na  
forma como nos relacionamos com os públicos externos - clientes, 
consumidores, fornecedores, revendedores, comunidades, governo e 
sociedade. 
Criar valor para os diversos públicos é meta que orienta nossa 
conduta  
Aplicada a todas as etapas de nossa cadeia produtiva - da produção 
de insumos pelos produtores no campo ao pós-consumo -, essa 
orientação resulta em contribuições para o desenvolvimento de 
comunidades locais e para o bem-estar social. Esse impacto de longo 
alcance acontece por meio da geração de empregos, pagamento de 
salários e impostos, além dos investimentos feitos nas comunidades 
em que operamos. Tais contribuições são a base do que podemos 
fazer pela sociedade. Somente uma empresa com gestão excelente e 
competitiva pode ser sustentável e contribuir para a construção de 
um mundo melhor. 
 
Consumidores 
Nossa preocupação em desenvolver um relacionamento forte e 
duradouro com nossos consumidores, que são a razão do nosso 
negócio, alinha-se ao nosso papel de ser uma empresa cidadã. Daí 
nasceu o Programa AmBev de Consumo Responsável, pioneiro no 
Brasil, que desde 2001 realiza ações de orientação à população sobre 
os riscos associados ao uso indevido do álcool. O Programa promove 



diversas atividades que têm como símbolo o Boomerangue, cujo 
slogan é: “É mais divertido ir e voltar”. 
 
Consumo responsável 
A OMS – Organização Mundial da Saúde – reconhece que o problema 
do uso indevido do álcool é um problema multifatorial e complexo, 
cuja solução depende da mobilização de todos os entes sociais 
envolvidos: pais, educadores, mídia, governos, comércio e a 
indústria.  
Como líderes na indústria de cerveja, assumimos a nossa parcela de 
responsabilidade. Nossas marcas são os principais porta-vozes de 
consumo responsável junto aos nossos consumidores. Seus esforços 
incluem comunicação e ações de conscientização em eventos. 
Entre as iniciativas de 2008, podemos destacar o lançamento da 
campanha da Skol para incentivar os consumidores a se revezarem 
na direção sem deixar de se divertir. A iniciativa da marca incluiu um 
comercial de TV em que o “motorista da rodada” deixa de beber Skol 
para que seus companheiros possam se divertir e voltar em 
segurança para casa, guiados por ele. 
 
Coleta seletiva em eventos 
Estimulamos a coleta seletiva e a reciclagem em nossos eventos. Nas 
ações realizadas no verão no Rio de Janeiro, por exemplo, foram 
coletadas mais de sete toneladas de materiais recicláveis por 
cooperativas do Programa Reciclagem Solidária, iniciativa da AmBev 
em parceria com a ONG Recicloteca. Os cooperados estiveram no 
Camarote da Brahma e nos eventos Roda Skol e Oi Noites Cariocas 
arrecadando latas de alumínio, garrafas pet, papel, vidro, entre 
outros materiais, para serem vendidos a empresas de reciclagem. O 
valor arrecadado foi totalmente revertido para as cooperativas. 
Na festa da Saideira, do Boteco Bohemia de Curitiba (PR), a 
cooperativa Cat@mare, apoiada pelo Instituto Lixo e Cidadania, 
recolheu mais de uma tonelada de recicláveis. 
Eventos das marcas da Companhia, como o Skol Beats, o Camarote 
Brahma e o Boteco Bohemia, contaram com ações eficazes voltadas 
para a promoção do Consumo Responsável. 
No evento Skol Beats, que aconteceu em São Paulo e reuniu cerca de 
16 mil pessoas, estimulamos o uso do transporte coletivo: o público 
recebeu, junto com o ingresso, um bilhete de ida e volta para o 
metrô e pôde pegar ônibus grátis nas estações Tietê ou Barra Funda. 
Um serviço de van a domicílio também foi disponibilizado, além de 
fácil acesso a táxis.  
Durante o Carnaval 2008, promovemos iniciativas de consumo 
responsável em todos os eventos patrocinados pelas nossas marcas, 
alertando aos foliões para os riscos de beber e dirigir. A Companhia 
também doou cerca de oito mil bafômetros para os estados do Rio de 
Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Bahia e Ceará, sendo seis mil para a 
Polícia Rodoviária Federal do DF, que distribuiu para outros estados. 



Desde o início do programa de Consumo Responsável, em 2001, mais 
de 60 mil bafômetros foram doados para os órgãos governamentais. 
Na Festa da Saideira do Boteco Bohemia, concurso de petiscos 
promovido em São Paulo (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e 
Curitiba (PR), a Companhia disponibilizou vouchers, que davam 
direito a táxi para que o público retornasse com segurança para casa. 
Cerca de 3.200 pessoas foram beneficiadas por essa ação.  
Em 2008, também ampliamos a campanha Bar de Responsa, voltada 
para promover a venda responsável das nossas cervejas - somente a 
maiores de 18 anos -, com a divulgação no Distrito Federal. 
Direcionada aos donos de bares, distribui cartazes e material 
informativo sobre a responsabilidade de cumprir a lei e só vender 
bebida para maiores de idade e para quem não vai dirigir Na 
República Dominicana, desenvolvemos cartazes e folhetos sobre o 
tema para distribuição aos donos de pontos-de-venda. Realizamos 
em 2008, o Gente do Bem na Venezuela. Toda a operação local abriu 
suas portas para colaboradores e convidados. A ação, que tratou do  
tema bebida x direção, incluiu blitz’s em universidades e casas 
noturnas. No Peru, promovemos uma campanha de mídia externa 
sobre os riscos de beber e dirigir.   
 
Códigos publicitários  
Mantemos o Código de Marketing Responsável e somos signatários de 
princípios e códigos de auto-regulamentação publicitária em diversos 
países onde atuamos, entre eles o Principios Comunes sobre 
Autoregulación Publicitaria de Cerveceros Latinoamericanos, Código 
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária do Conselho Nacional  
de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), Código de 
Autoregulación de las Comunicaciones Comerciales de la Industria 
Cervecera (Venezuela), Código de Autoregulación Publicitaria y 
Promocional de la Industria Cervecera de Nicaragua, e Código de 
Autoregulación de Mercadeo (República Dominicana).  
Assim como na publicidade, cumprimos a legislação ao incluir nos 
rótulos das embalagens todas as informações exigidas. 
 
Foco no atendimento 
De acordo com nossa política de priorizar a qualidade do atendimento 
ao consumidor, mantemos o SAC como canal de diálogo com esse 
público. Com cinco números 0800 (Brahma, Skol, Antarctica, 
Gatorade e Pepsi) e endereços de e-mails que funcionam de forma  
integrada, mas permitem o atendimento por marca, o serviço facilita 
o acesso do consumidor a informações da Companhia. 
O SAC recebe diariamente cerca de 460 telefonemas e e-mails. Todas 
as informações recebidas dos consumidores são vistas como 
oportunidades de realizarmos melhorias em nossos processos e são  
encaminhadas às áreas Industrial, Vendas e Marketing. 
 
 



Comunidade 
Ações de coleta seletiva, reciclagem, educação ambiental, promoção 
de consumo responsável e apoio a projetos comunitários são alguns 
exemplos de iniciativas concretizadas por nossa Gente junto à 
comunidade. Estimulamos nossos escritórios, unidades fabris, 
Centros de Distribuição Diretas (CDDs) e revendas a se envolverem 
em projetos que contribuam para o desenvolvimento das 
comunidades do entorno.   
Os projetos que se destacam pelos benefícios feitos para a 
comunidade são reconhecidos anualmente com o Prêmio Estrela de 
Responsabilidade Corporativa. Essa premiação concede pontuação às 
unidades para os Prêmios de Excelência Fabril e de Excelência 
Comercial. 
O Projeto Zona Franca Verde, do Governo do Estado do Amazonas, 
conta com nossa participação desde 2003 e prevê o investimento de 
R$ 70 milhões até 2013. Entre outros benefícios, esses recursos 
financiaram mais de 1.300 casas populares na zona rural e 
permitiram a criação e manutenção de 12 pólos agrícolas.  
Realizamos ainda doações para projetos sociais externos.  
Por meio de lei de incentivos fiscais, várias organizações não-
governamentais receberam nosso apoio em 2008.Entre elas, a 
Fundação Gol de Letra, que realiza projetos para uma nova 
pedagogia provedora de conhecimento, cultura e cidadania com 
crianças, adolescentes e jovens de São Paulo e do Rio de Janeiro; e o 
programa Esporte Clube Cidadão, desenvolvido pela Associação Cristã 
de Moços (ACM) de Porto Alegre e pelo Instituto Dunga de 
Desenvolvimento do Cidadão, para promover a cidadania por meio do 
esporte coletivo. Também apoiamos a ONG Ecomarapendi e, em  
parceira com ela, criamos a Recicloteca, centro de informação sobre 
reciclagem que é referência na América Latina. 
Nossa contribuição inclui ainda doações sistemáticas à Ação 
Comunitária e a realização de campanhas como doação de agasalho, 
alimentos e material escolar para instituições locais, de acordo com 
nosso código de Conduta. Esses recursos doados resultam de leilões 
internos de brindes e presentes recebidos pelos funcionários da 
Administração Central e de campanhas de arrecadação entre a Gente 
AmBev promovidas anualmente pela Companhia. 
Como resultado do incentivo ao envolvimento da nossa Gente em 
ações sociais, podemos citar o exemplo do Centro de Distribuição 
Direta de Salvador (BA). Os cerca de 400 funcionários do CDD 
coletaram alimentos e doaram para as instituições Casa da Luz, 
Orfanato Minha Vó Flor e Ajuda Social Criança. A mobilização resultou 
na arrecadação de 1,6 tonelada de alimentos não-perecíveis, doados 
em novembro de 2008. 
 
Governo e sociedade  
Uma de nossas principais contribuições para a sociedade é a geração 
de empregos diretos e indiretos e o pagamento de tributos. Estamos 



entre as três maiores companhias contribuintes do País: em 2008 
geramos cerca de R$ 10 bilhões em tributos federais, estaduais e 
municipais. 
Estamos empenhados em contribuir para a elaboração de políticas 
públicas ligadas ao nosso setor, assim como cumprir nosso papel na 
redução do consumo nocivo de bebidas alcoólicas. Para isso, 
integramos o Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), o Compromisso Empresarial para a Reciclagem 
(Cempre) e o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), entre 
outros.  
Além disso, participamos de discussões públicas no Congresso 
Nacional e de reuniões promovidas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), como observadores. 
Realizamos ainda doações freqüentes para vítimas de catástrofes.  
Um dos nossos acionistas controladores, a FAHZ, mantém a Escola 
Técnica Walter Belian e o Hospital Santa Helena, ambos em São 
Paulo. 
 
CISA  
É uma organização brasileira divulga informações sobre álcool e 
saúde. 
Instituição com a qual a Ambev mantém parceria, o Cisa dissemina 
informações sobre a saúde e álcool. 
Mantemos uma parceria de longa data com o Centro de Informações 
sobre Saúde e Álcool (Cisa), principal organização brasileira para a 
disseminação de informações sobre álcool e saúde. 
Em 2004, a Ambev patrocinou a edição do guia "Como falar com seu 
filho sobre o uso do álcool". O livreto elaborado pelo Cisa explica a 
pais e educadores como abordar o assunto com crianças e jovens de 
diferentes idades. Mostra ainda os efeitos físicos e psicológicos do 
consumo de bebidas alcoólicas e ressalta que o diálogo e o exemplo 
são fundamentais para orientar adequadamente crianças e jovens 
sobre o assunto. 
O guia, disponível para download nos sites do Cisa e da Ambev, pode 
ser impresso e afixado nos murais de empresas, condomínios, 
centros comunitários, clubes recreativos, entre outros locais 
interessados. Em 2006, cerca de 19.000 funcionários da Ambev 
receberam o guia, distribuído ainda em escolas públicas e em 
palestras. 
O conteúdo de "Como falar com seu filho sobre o uso do álcool" 
serviu de base para a produção de um vídeo homônimo, estrelado 
pelo ator Dan Stulbach, mais tarde exibido em todas as fábricas e 
centros de distribuição da Ambev em sessão para funcionários, 
convidados e comunidades locais. No total, a iniciativa contou com a 
presença de mais de 45 mil pessoas em agosto de 2006. O mesmo 
número de pessoas foi mobilizado em 2007, quando exibimos em 
nossas unidades outro vídeo educativo: "Bebida ou direção: faça a 
escolha certa", também produzido pelo Cisa. 



Outra ação em parceria com o Cisa aconteceu durante o evento Skol 
Beats em 2006, quando um grupo de universitários orientou o público 
sobre os riscos associados ao uso indevido de bebidas alcoólicas. 
Organização não governamental com sede em São Paulo, o Cisa é 
dirigido e orientado por importantes especialistas da área de saúde. 
Dispõe de um banco de dados baseado em publicações científicas 
reconhecidas nacional e internacionalmente, em dados oficiais 
(governamentais) e na informação publicada em jornais e revistas 
destinados ao público em geral. 
 

 

Fonte: Site: WWW.ambev.com.br – Relatório de Sustentabilidade 
2008. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 
Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 
Município: Itapissuma/PE 
Referência: TR GT N° 21/10 - GT NAIA – Requerimento da Licença Prévia 
Processo: CPRH Nº 9.152/10 

 
 
1. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Todos os resíduos sólidos/subprodutos gerados no processo produtivo ou proveniente de 
embalagens de matérias primas ou insumos ou mesmo aqueles gerados na operação e 
manutenção da fábrica, serão destinados em conformidade com a legislação vigente, norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.004 e padrão de Gestão de 
Subprodutos/Resíduos da AmBev.  
 
Os descartes denominados “subprodutos” são todos aqueles que podem ser selecionados, 
coletados, e reaproveitados. Aqueles denominados resíduos são quaisquer restos, sobras e 
rejeitos do processo fabril, em estado sólido, líquido ou pastoso, inerte ou orgânico, que não 
podem ser reaproveitados.  
 
A Gestão de Subprodutos da AmBev determina que: 
 
− A disposição final de qualquer resíduo ou subproduto deve ter a ciência do órgão ambiental; 
− Os compradores de subprodutos, prestadores de serviço de coleta e disposição final de 
resíduos deverão estar regularizados junto ao órgão ambiental e os parceiros serão avaliados 
periodicamente, inclusive antes do início das atividades, nos locais de destinação, pela área de 
meio ambiente da Ambev; 
− As caçambas de veículos para a retirada e transporte de subprodutos e resíduos sólidos que 
transportam cargas líquidas ou pastosas devem apresentar vedação que evite vazamentos, 
além de dispositivo de travas que garanta segurança durante o transporte. Os veículos que 
transportam subprodutos estratégicos e resíduos devem ser fechados ou cobertos com lona ao 
sair da unidade; 
− Para os resíduos Classe I e aqueles destinados ao aterro industrial, deve haver certificados 
de destinação emitidos pelo receptor devidamente licenciado no órgão ambiental. 
 
Para a nova unidade está previsto a implantação de uma Central de Reciclagem, que é um 
galpão fechado e coberto, com capacidade adequada para a correta segregação dos materiais 
recicláveis por tipo, bem como área específica para destruição de embalagens, seja de 
insumos, matérias primas ou de produtos (prensagem), além de área segregada para resíduos 
perigosos.  
 
A Central de Reciclagem será construída em conformidade com as normas da ABNT, NBR 
12.235 (Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.) e NBR 11.174 
(Armazenamento de resíduos classe IIA - não inertes e IIB - inertes - Procedimento). 
 
Para garantir destinação adequada do ponto de vista ambiental e evitar a geração de riscos 
e/ou passivos será assegurada a regularização legal dos parceiros, a existência de contrato de 
retirada/ destinação com cláusulas ambientais, auditorias nos locais de destinação. 
 



A unidade terá meta, estabelecida pela Corporação, do índice de reaproveitamento dos 
resíduos gerados como uma forma de monitorar a performance ambiental na destinação dos 
resíduos visando aumentar cada vez mais o reaproveitamento/ reciclagem. 
 
O modelo de inventário dos resíduos sólidos a serem gerados na AmBev - Filial Pernambuco, 
contemplando o tipo de resíduos, a origem de sua geração, a classificação em concordância 
com NBR 10.004, a forma de acondicionamento na unidade, a disposição e a empresa 
recebedora (pretendida), está apresentado no Anexo 18 do Relatório Ambiental Simplificado. 
 
 
2. EXIGÊNCIAS PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS E PARA DESCARTE EM 
ATERROS 
 
O Projeto da Central de Reciclagem do empreendimento, onde serão armazenados os resíduos, 
atenderá as Normas Técnicas da ABNT NBR 12.235 e NBR 11.174. 
 
O empreendimento não contará com aterro próprio para descarte de seus resíduos. 
 
 
3. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
O projeto simplificado de gerenciamento de resíduos da construção civil está apresentado a 
seguir. 
 

PROJETO SIMPLIFICADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

SIGLAS UTILIZADAS: 
CVCO - Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra 
MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos 
PGRCC - Projeto de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 
RCC - Resíduos da Construção Civil 
SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
SMU - Secretaria Municipal de Urbanismo 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

DO PROPRIETÁRIO 
Nome completo ou Razão social:  
Nome fantasia: 
Endereço completo:  
CPF ou CNPJ: 
Responsável legal: 
 

DO EMPREENDIMENTO 
Empreendimento:AmBev 
Endereço: 
Indicação Fiscal: 
Título da Obra:Construção da fábrica 
Data de solicitação do alvará para obra: _____ / _____ / _____ 

 
 
 
 



2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Responsável técnico pela elaboração do PGRCC: 
 

No Conselho de Classe:     

Empresa responsável: 
Endereço: Telefone: 
E-mail: 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RCC 
 

CARACTERIZAÇÃO 
QUANTIDADE (m3) 

ETAPA DA OBRA 
TOTAL 

Classe Tipo CONSTRUÇÃO DEMOLIÇÃO 

Classe 
A 

Solos (terra) 
Volume solto 

X   

Componentes 
cerâmicos 

X   

Pré-moldados em 
concreto 

              X   

Argamassa               X   
Material asfáltico               X   
Outros (especificar)               X   

TOTAL Classe A X   

Classe 
B 

Plásticos X  Geração mínima; 
envio p/fábrica 

Papel/papelão X   
Metais X   
Vidros    
Madeiras X   
Outros (especificar)    

TOTAL Classe B    

Classe 
C 

Gesso    
Outros (especificar)    

TOTAL Classe C    

Classe 
D 

Tintas    
Solventes    
Óleos    
Materiais que 
contenham amianto 

   

Outros materiais 
contaminados 
(especificar) 

   

TOTAL Classe D 
   

TOTAL (A + B + C + D)  
 



 
2.2 QUADRO RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RCC 

 

RESÍDUO QUANTIDADE ESTIMADA (m3) 

Classe A (exceto 
solos) 

 

Classe A (solos)  

Classe B  

Classe C  

Classe D  

TOTAL  

 
Os RCC serão previamente segregados no local da obra de acordo com a classe. 

 
2.3 REUTILIZAÇÃO OU RECICLAGEM DOS RCC NA OBRA 

 

TIPO DO RESÍDUO 
PROCESSO / APLICAÇÃO 

QUANTIDADE 
 (m3) 

Classe Tipo 

Classe A 

Solos (terra) 
Volume solto 

  

Componentes 
cerâmicos 

  

Pré-moldados em 
concreto 

  

Argamassa   
Material asfáltico   
Outros 
(especificar) 

  

Classe B 

Plásticos   
Papel/papelão   
Metais   
Vidros   
Madeiras   
Outros 
(especificar) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 ACONDICIONAMENTO 
 

CARACTERIZAÇÃO 
FORMA DE ACONDICIONAMENTO 

Classe Tipo 

Classe 
A 

Solos (terra) 
Volume solto 

 

Componentes 
cerâmicos 

 

Pré-moldados em 
concreto 

 

Argamassa  
Material asfáltico  
Outros (especificar)  

Classe 
B 

Plásticos  
Papel/papelão  
Metais  
Vidros  
Madeiras  
Outros (especificar)  

Classe 
C 

Gesso  
Outros (especificar)  

Classe 
D 

Tintas  
Solventes  
Óleos  
Materiais que 
contenham amianto 

 

Outros materiais 
contaminados 
(especificar) 

 

 
Os RCC serão acondicionados após sua geração até a etapa de transporte, de modo a 
permitir, sempre que possível, sua reutilização ou reciclagem. 
 
2.5 TRANSPORTE DOS RCC 
 
O transporte dos RCC será realizado, em conformidade com a legislação municipal 
vigente, por empresa responsável pelo transporte devidamente cadastrada junto à SMMA. 
 

CLASSE DO 
RESÍDUO 

Empresa responsável pelo 
transporte 

Nº da licença 
ambiental da 

empresa  

Quantidade 
estimada de 
transporte 

(m3) 
A    
B    
C    
D    

 
A(s) empresa(s) transportadora(s) indicada(s) neste PGRCC poderá(ão) ser alterada(s). 



A(s) empresa(s) transportadora(s) contratada(s) será(ão) ser indicada(s) no Relatório de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, juntamente com os MTRs por ela(s) 
emitidos, para obtenção do CVCO junto à SMU. 
 
2.6 DESTINAÇÃO FINAL DOS RCC 
 
Resíduos Classe A 
Local de destinação:  Autorização Ambiental Nº: 
Endereço: Órgão expedidor: 
Município: Validade:        /        / 
Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

 
Resíduos Classe B 
Local de destinação:  Autorização Ambiental Nº: 
Endereço: Órgão expedidor: 
Município: Validade:        /        / 
Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

 
Resíduos Classe C 
Local de destinação:  Autorização Ambiental Nº: 
Endereço: Órgão expedidor: 
Município: Validade:        /        / 
Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

 
Resíduos Classe D 
Local de destinação:  Autorização Ambiental Nº: 
Endereço: Órgão expedidor: 
Município: Validade:        /        / 
Indicação Fiscal: Volume estimado (m³): 

 
Os locais de destinação final indicados neste PGRCC poderão ser alterados. Os locais de 
destinação utilizados serão indicados no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil para obtenção do CVCO junto à SMU. 

 
 
Assinaturas:                                                                     DATA: _____ / _____ / _____ 
 
________________________________ _________________________________ 
Proprietário Responsável Técnico pela elaboração do 

PGRCC do empreendimento 
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA 
 

SUMÁRIO 
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2 – Efluentes Líquidos 
      2.1 - Efluente líquido industrial 
      2.2 - Efluente sanitário 
      2.3 - Águas pluviais 
      2.4 - Redes internas de coleta 
      2.5 - Pontos de lançamento de efluentes no corpo hídrico receptor 
 
3 – Emissões Atmosféricas 
 
4 – Resíduos Sólidos 
 
5– Procedimentos para situações de emergência na área industrial 
 
6 – Áreas de armazenamento de insumos e de produtos acabados 
 
7 – Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios 
 
8 – Alterações na rotina de produção 
 
9 – Desativação do estabelecimento industrial 
 
10 – Anexos:  
        Anexo 1 – Projeto básico da ETEI 
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA 
 
Empreendedor: Companhia de Bebidas das Américas – AmBev – Filial Pernambuco 
CNPJ: 02.808.708/0010-90 
Atividade: Fabricação de cerveja e refrigerante 
Endereço: Rodovia BR 101, Km 33 
Município: Itapissuma/PE 
Referência: TR GT N° 21/10 - GT NAIA – Requerimento da Licença Prévia 
Processo: CPRH Nº 9.152/10 
Outubro/2010 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O presente Plano de Controle Ambiental tem por objetivo apresentar os projetos dos 
equipamentos de controle ambiental e as propostas relativas à prevenção da poluição, 
correspondentes à implantação da fábrica de cervejas e refrigerantes da AmBev – Filial 
Pernambuco, visando: 
 
− Descrever os projetos básicos dos sistemas de tratamento a serem propostos para os 

impactos ambientais adversos identificados; 
 

− Apresentar os planos de acompanhamento e monitoramento das emissões atmosféricas e 
efluentes líquidos, bem como dos resíduos sólidos gerados. 

 
 
1. RUÍDOS 
 
No empreendimento o ruído será proveniente do atrito físico promovido pelos equipamentos 
eletromecânicos, gerados em todo o processo industrial, e do tráfego de veículos e 
empilhadeiras. O nível de ruído não apresentará interferências significativas que promovam 
impacto negativo ao meio externo. 
 
Como instrumento de proteção, todos os funcionários que tenham contato direto com as áreas 
operacionais utilizarão protetor auricular.  
 
 
2. EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
2.1. Efluente líquido industrial 
 
No geral, as emissões terão regime de geração contínua, que será equalizada na Estação de 
Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) e serão originárias de fontes distintas. 
 
As principais atividades geradoras de efluentes industriais são: 
 
− Higienização e pasteurização das garrafas, bem como higienização das caixas; 
− Lavagem dos equipamentos (assepsia); 
− Beneficiamento de CO2, limpeza das caldeiras, purga e refrigeração de equipamentos; 



____________________________________________________________________________________
4 

AMBEV – FILIAL PERNAMBUCO 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) – OUTUBRO/2010 

 

− Limpeza das instalações operacionais e administrativas; 
− Derramamento ocasional de mosto, cerveja, fermento, refrigerante, xarope.  
 

Todo o efluente industrial será coletado em rede confinada. As soluções ácidas, detergentes e 
alcalinas são providas de dispositivo de armazenagem (tanque seqüestrante) reguladores de 
vazão. 
 
A estimativa de geração de efluentes industriais no empreendimento é de 8.677 m3/dia. 
 
O efluente industrial será encaminhado para tratamento na ETEI para um tratamento misto 
(anaeróbio + aeróbio), o qual é composto pelos seguintes dispositivos: (i) Grade metálica/ 
Caixa de areia/ Calha Parshall; (ii) Elevatória; (iii) Peneira Rotativa; (iv) Tanque de 
Equalização/Acidificação; (v) Tanque de Emergência; (vi) Tanque de Condicionamento; (vii) 
Reator Anaeróbio de Circulação Interna; (viii) Tanques de Aeração; (ix) Decantador 
Secundário; (x) Adensador/ Centrifuga Desaguadora de Lodos e (xi)  Calha Parshall. 
 
O efluente tratado será lançado no Rio Botafogo, em conformidade com os padrões exigidos na 
Resolução CONAMA nº 357/2005 para lançamento de efluentes. Será realizado o 
monitoramento dos parâmetros físico-químicos do tratamento, baseado no Standard Methods 
for Examination of Water. Os principais parâmetros avaliados serão: 
 

Tabela 01 – Principais parâmetros de monitoramento do efluente 

PARÂMETROS UNIDADE DE MEDIDA 

DBO mg/l 
DQO mg/l 
Óleos e graxas mg/l 
pH - 
Sólidos suspensos mg/l 
Sólidos sedimentáveis mg/l 
Temperatura ºC 
Vazão m3/h 
Carga orgânica kg DQO/dia 
Oxigênio dissolvido mg/l 
Ácidos voláteis - 
Alcalinidade - 
Fósforo e nitrogênio mg/l 
Cor mg PT/l 
Turbidez UNT 
Detergentes mg/l 

 
Em pontos de armazenamento ou manipulação de óleo ou produtos oleosos contará com caixa 
separadora de água e óleo (SAO). As caixas separadoras contarão com planejamento e 
execução de limpezas periódicas. 
 
A separação das frações aquosa e oleosa, e também dos sólidos, ocorrerá puramente por 
gravidade. O separador de água e óleo fará a remoção de glóbulos de óleo maiores que 150 
micras (0,015 cm) em diâmetro, que representa a fração correspondente ao óleo livre que se 
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acumula na superfície da lâmina líquida, por possuir gravidade específica menor que a da 
água. Já os sólidos presentes no efluente, sedimentarão no fundo do separador. 
 
Os resíduos de óleos e graxas retidos serão retirados diretamente da SAO pelo caminhão 
próprio da empresa especializada, devidamente licenciada. 
 
O efluente da caixa separadora, após tratamento, será direcionado para a ETEI, para posterior 
lançamento no rio Botafogo, dentro dos padrões legais definidos para lançamento de efluentes. 
 
Desta forma, os impactos ao solo e águas superficiais oriundos da geração de efluentes 
oleosos serão mitigados pelo tratamento na SAO e destinação ambientalmente adequada dos 
sólidos do tratamento. 
 
O Projeto da ETEI está apresentado no Anexo 1 deste PCA. 
 
2.2. Efluente líquido sanitário 
 
Os efluentes sanitários gerados serão provenientes das instalações sanitárias e do refeitório da 
unidade. 
 
O tratamento consiste em direcioná-los para a ETEI aonde irá se homogeneizar com o efluente 
industrial a ser tratado.     
 
O quadro com a estimativa da geração de efluentes líquidos sanitários no empreendimento 
está apresentado na Tabela 02. 
 

Tabela 02 – Estimativa da geração de efluentes sanitários 

Despejo Origem Vazão (m3/dia)* Tratamento 

Efluente sanitário Sanitários e refeitório 57 ETEI 

Fonte: AmBev, 2010.  *Conforme NBR 7229/93 
    
2.3. Águas pluviais 
 
As redes de drenagem de águas pluviais do empreendimento serão segregadas das redes de 
drenagem dos efluentes industriais e sanitários. A água pluvial será coletada por meio de 
calhas e tubulações. O encaminhamento até o rio Botafogo, que é o curso d’água receptor das 
águas pluviais. O ponto de lançamento da água pluvial contará com uma caixa de dissipação 
de energia em concreto e pedras (enrocamento).   
 
2.4. Redes internas de coleta 
 
As redes internas de coleta serão devidamente segregadas. 
 
2.5. Pontos de lançamento de efluentes no corpo hídrico receptor 
 
O lançamento dos efluentes gerados na unidade AmBev – Filial Pernambuco será no rio 
Botafogo, nos pontos apresentado na tabela 03 a seguir: 
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Tabela 03– Pontos de lançamento dos efluentes 
Efluente Corpo Hídrico Receptor 

Efluente ETEI rio Botafogo 
Efluente pluvial rio Botafogo 

                     Fonte: AmBev, 2010. 
 
 
3. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 
A seguir apresenta-se a caracterização dos principais efluentes atmosféricos a serem gerados, 
proveniente da operação do empreendimento. 
  

� Material particulado - MP: 
 
Característica: particulados em suspensão com diâmetros médios inferiores a 0,3 µm, 
resultantes da combustão do bagaço de cana e cavaco de madeira, promovida nas caldeiras 
geradoras de vapor.  
 
Local fonte geradora: área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas. Chaminé central, 
caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
 
Descrição do tratamento: filtro manga 
 

� Óxidos de Nitrogênio – NOx: 
 
Característica: inerente ao processo de combustão. 
 
Local fonte geradora: área de utilidades, caldeiras/ casa de máquinas. Chaminé central, 
caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
 
Descrição do controle: Monitoramento periódico. 
 

� Dióxido de Carbono - CO2: 
 
Característica: promovido pelo processo de fermentação do mosto. Apresenta agregação de 
partículas e substâncias a índices de 0,09% de impureza, o que caracteriza o gás em 99,9% a 
níveis de pureza. 
 
Local fonte geradora: área de produção de cerveja, tanques de fermentação. Fonte de emissão 
estacionária. 
 
Descrição do tratamento: Beneficiamento para reaproveitamento de 100% do gás. O gás será 
captado por sistema coletor fechado e encaminhado para purificação e posterior 
armazenamento. 
 

� Gás metano - CH4: 
 
Característica: Gerado pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente no reator. 
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Local fonte geradora: estação de tratamento de efluentes industriais, reator anaeróbio. Suspiro 
de gás, caracterizada por fonte de emissão estacionária. 
 
Descrição do tratamento: O gás produzido será captado e conduzido até um dispositivo 
denominado “flare”, localizado sobre o duto de saída do reator anaeróbio, composto de 
dispositivo anti-retorno de chama, válvula solenóide e transformador de ignição utilizando gás 
GLP. O biogás será encaminhado à caldeira como fonte alternativa de combustível. 
 
Serão realizados monitoramentos regulares para medição do teor dos efluentes atmosféricos, 
de acordo com a Resolução CONAMA 382/2006. Os monitoramentos estarão também em 
conformidade com as seguintes normas: NBR 10.700, NBR 10.701, método CETESB L 9.240, 
método ABNT MB 3080, NBR 10.702, método ABNT MB 3081, método ABNT MB 3355, método 
ABNT MB 3357, método CETESB L 9.229 e NBR 12.020. 
 
 
3. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Todos os resíduos sólidos/subprodutos gerados no processo produtivo ou proveniente de 
embalagens de matérias primas ou insumos ou mesmo aqueles gerados na operação e 
manutenção da fábrica, serão destinados em conformidade com a legislação vigente, norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.004 e padrão de Gestão de 
Subprodutos/Resíduos da AmBev.  
 
Os descartes denominados “subprodutos” são todos aqueles que podem ser selecionados, 
coletados, e reaproveitados. Aqueles denominados resíduos são quaisquer restos, sobras e 
rejeitos do processo fabril, em estado sólido, líquido ou pastoso, inerte ou orgânico, que não 
podem ser reaproveitados.  
 
A Gestão de Subprodutos da AmBev determina que: 
 
− A disposição final de qualquer resíduo ou subproduto deve ter a ciência do órgão ambiental; 
− Os compradores de subprodutos, prestadores de serviço de coleta e disposição final de 
resíduos deverão estar regularizados junto ao órgão ambiental e os parceiros serão avaliados 
periodicamente, inclusive antes do início das atividades, nos locais de destinação, pela área de 
meio ambiente da Ambev; 
− As caçambas de veículos para a retirada e transporte de subprodutos e resíduos sólidos que 
transportam cargas líquidas ou pastosas devem apresentar vedação que evite vazamentos, 
além de dispositivo de travas que garanta segurança durante o transporte. Os veículos que 
transportam subprodutos estratégicos e resíduos devem ser fechados ou cobertos com lona ao 
sair da unidade; 
− Para os resíduos Classe I e aqueles destinados ao aterro industrial, deve haver certificados 
de destinação emitidos pelo receptor devidamente licenciado no órgão ambiental. 
 
Para a nova unidade está previsto a implantação de uma Central de Reciclagem, que é um 
galpão fechado e coberto, com capacidade adequada para a correta segregação dos materiais 
recicláveis por tipo, bem como área específica para destruição de embalagens, seja de 
insumos, matérias primas ou de produtos (prensagem), além de área segregada para resíduos 
perigosos.  
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A Central de Reciclagem será construída em conformidade com as normas da ABNT, NBR 
12.235 (Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.) e NBR 11.174 
(Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III - inertes - Procedimento). 
 
Para garantir destinação adequada do ponto de vista ambiental e evitar a geração de riscos 
e/ou passivos será assegurada a regularização legal dos parceiros, a existência de contrato de 
retirada/ destinação com cláusulas ambientais, auditorias nos locais de destinação. 
 
A unidade terá meta, estabelecida pela Corporação, do índice de reaproveitamento dos 
resíduos gerados como uma forma de monitorar a performance ambiental na destinação dos 
resíduos visando aumentar cada vez mais o reaproveitamento/ reciclagem. 
 
O modelo de inventário dos resíduos sólidos que serão gerados na AmBev - Filial Pernambuco, 
contemplando o tipo de resíduos, a origem de sua geração, a classificação em concordância 
com NBR 10.004, a forma de acondicionamento na unidade, a disposição e a empresa 
recebedora (pretendida), está apresentado no Anexo 18 do RAS. 
 
4.1. Exigências para armazenamento de resíduos e para descarte em aterros 
O Projeto da Central de Reciclagem do empreendimento, onde serão armazenados os resíduos, 
atenderá as Normas Técnicas da ABNT NBR 12.235 e NBR 11.174. 
 
O empreendimento não contará com aterro próprio para descarte de seus resíduos. 
 
 
5. PROCEDIMENTOS PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NA ÁREA INDUSTRIAL 
 
A AmBev possui Plano de Ação Emergencial – PAE coorporativo, que prevê as possíveis 
situações de emergência com suas respectivas medidas mitigadoras e procedimentos em todas 
as suas Unidades. 
 
 
6. ÁREAS DE ARMAZENAMENTO DE INSUMOS E DE PRODUTOS ACABADOS 
 
Área de armazenamento de insumos e produtos 
 
Os insumos/ matérias-prima a serem utilizados no empreendimento serão estocados em silo 
(malte e gritz), câmeras frias (kits de preparos, sucos e lúpulos), depósito de químicos, 
depósito de inflamáveis e almoxarifados e armazéns específicos. No estoque os produtos e 
insumos serão identificados quanto à nomenclatura, fornecedor, código do sistema, data de 
recebimento, número da nota fiscal e data de validade. 
 
Almoxarifado/armazéns 
 
O almoxarifado será localizado em um galpão coberto, livre de qualquer interferência de 
umidade e os produtos serão dispostos de forma a não receberem luz solar direta. 
 
A estocagem de todos os materiais será realizada com recuo mínimo de 45 cm das paredes 
para permitir acesso às inspeções, limpeza, melhor arejamento e espaço para as operações de 
controle de pragas. 
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Os produtos acabados, após saírem da linha de produção, serão transportados para os 
armazéns através de empilhadeiras. 
 
O armazenamento será feito em boxes cobertos, respeitando também o recuo de 45 cm do 
produto da parede. A estocagem deverá ser feita com no máximo de 03 paletes de altura. 
 
A localização do almoxarifado da unidade e armazéns de estocagem de produto acabado 
podem ser visualizados nas instalações do empreendimento na planta Implantação Geral, 
anexa ao RAS. 
 
Descrição das áreas de tancagem 
 
Todo material líquido (produtos químicos ou insumos) estocados em tanques ou até mesmo 
em bombonas, tambores ou produtos a granel estarão dentro de bacias de contenção. O 
armazenamento segue os seguintes requisitos: 
 
1. Capacidade: As bacias possuirão a capacidade adequada para poder conter todo o volume 

do líquido nela armazenado; 
 

2. Estanqueidade: A base e paredes das bacias: livre de rachaduras e/ou buracos e 
suficientemente impermeabilizadas para conter e resistir a vazamentos; 

 
3. Drenagem: Interligação através de válvula na bacia para rede de efluentes industriais. 

Estas válvulas deverão permanecer fechadas com cadeado para garantir contenção em 
caso de vazamentos; 

 
4. Sensores e alarme de nível: Os tanques abastecidos por caminhão tanque (e não por 

produto a granel ou bombonas) deverão ser providos de sensor de nível e alarme de nível 
alto. O mesmo aplica-se ao tanque para armazenamento de óleo combustível. Inspeção e 
teste do medidor e alarme serão realizados no mínimo semestralmente.  Os sensores de 
nível deverão seguir planejamento de manutenção, estando em perfeito estado de 
funcionamento e visibilidade para leitura, conforme determina os padrões corporativos da 
AmBev; 

 
5. Compatibilidade de produtos armazenados na mesma bacia ou em um mesmo depósito: 

verificação da reatividade e compatibilidade dos produtos armazenados em uma mesma 
bacia, separando-se aqueles incompatíveis; 

 
6. Identificação: Os tanques, as bombonas, tambores, produtos a granel e as bacias: 

identificados conforme normas ABNT; 
 

7. Material absorvente (serragem ou areia): Mantidos próximos às áreas de estocagem para 
recolhimento em um eventual acidente; 

 
8. Caixas separadoras de água e óleo: Mantidas em pontos de armazenamento ou 

manipulação de óleo ou produtos oleosos, com risco de vazamento ou mistura com 
efluente para ETEI. 
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Durante a carga e descarga de produtos químicos e insumos líquidos utilizar-se-á um 
recipiente coletor situado abaixo das conexões de maneira rápida para evitar eventuais 
contaminações das águas pluviais, provocadas por possíveis derramamentos de produtos até a 
rede pluvial.  
 
 
7. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 
O projeto de Prevenção e Combate a Incêndios está em elaboração pela AmBev, para posterior 
aprovação pelo Corpo de Bombeiros. 
 
 
8. ALTERAÇÕES NA ROTINA DE PRODUÇÃO 
 
A empresa deverá comunicar previamente toda e qualquer modificação que ocorra na rotina de 
produção desta unidade industrial. 
 
 
9. DESATIVAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 
 
A empresa deverá comunicar previamente a desativação da unidade industrial licenciada, 
através de declaração encaminhada a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 
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PROJETO BÁSICO ETEI 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 
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Descritivo da ETEI 

 
O Sistema de Tratamento definido para a ETEI de Nassau da pela Ambev 

é composto de: 
 

 Tratamento Primário 
 Tratamento Anaeróbio 

 Tratamento Aeróbio 
 Adensamento de Lodo 

 Desidratação de Lodo 
 

 
DADOS BÁSICOS  DO FORNECIMENTO  :  
 

O sistema de tratamenta definido pela AMBEV foi dimensionado com base nos 
seguintes parâmetros:  

 

Dados do efluente bruto – Entrada da ETEI: 

 Fase I – 2.011 

Vazão média 460 m3/h 

Vazão Pico 20% acima da Vazão média 

Carga orgânica 35.158 Kg DQO/dia 

Relação DQO/DBO 1,5 

Temperatura 25 - 40 °C 

pH 5,0 – 12,0 

Óleos e graxas 20 mg/l (máximo) 

Nitrogênio 20 mg/l 

Fósforo 14 mg/l 

 

Dados do efluente tratado – saída  da ETEI: 

 

Fase I / 2.011: 

 
Saída  do  tratamento biológico: 

Temperatura: máx 40 °C 

pH: 6,0 – 8,5 

Sólidos Sedimentáveis: 1,0 mL/L.h 

DBO: max 40 mg/L 

DQO: max 120 mg/L 

N Total: max 10,0 mg/L 

P Total: max 1,0 mg/L 
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Sólidos em suspensão: max 45 mg/L 

O sistema de tratamento será do tipo combinado, aeróbio e 

anaeróbio. 
 

Toda vazão de efluentes, passará pelo processo anaeróbio e após o 
tratamento será enviada ao pós-tratamento aeróbio. 

 
PRÉ TRATAMENTO: 

 

Os efluentes industriais chegarão à E.T.E.I. por gravidade, entrando 
diretamente em uma grade metálica para remoção de sólidos grosseiros. 

Em seguida os efluentes serão encaminhados para a caixa de areia, onde 
serão removidos os sólidos de alta decantabilidade. Após passarem pela 

caixa de areia, entrarão na elevatória de efluentes, passando antes por 
uma calha Parshall para medição da vazão.  

 
Da elevatória de efluentes desarenados, bombas centrífugas auto re-

escorvantes enviarão os efluentes para remoção de sólidos em peneiras 
estáticas. 

 
OBS: Para evitar transbordamentos da elevatória quando existirem 

falhas de energia elétrica, serão instalados geradores de emergência 
para o acionamento esporádico dessas bombas ou bombas movidas a 

diesel – em estudo alternativa mais viável tecnicamente. 

 
 Os sólidos peneirados serão coletados em caçambas removíveis e os 

efluentes das peneiras estáticas seguirão por gravidade entrando 
diretamente ao Tanque de Equalização e/ou Tanque de Emergência.   

 
No tanque de Equalização/Acidificação buscar-se-á com o auxílio de 

sistema de agitação, com bombas centrífugas externas + ejeto 
misturadores, a homogeneização da vazão e composição, condição 

necessária para garantir a estabilidade dos processos biológicos e 
conseguir que parte da matéria orgânica seja convertida à ácidos 

voláteis, principalmente ácido acético. 
 

Caso o efluente apresente características fora da especificação 
(detectado e comunicado pela fábrica) poderá ser desviado manualmente 

pela ação dos operadores ao Tanque de Emergência. Apos solucionado o 

problema o operador passará a enviar novamente o efluente á elevatória 
de efluente desarenado que seguirá novamente ao Tanque de 

Equalização. O efluente armazenado no Tanque de Emergência será 
dosado manualmente para retorno na elevatória de efluente peneirado, 

entrando novamente em processo.  
 

Após equalização Bombas Centrífugas enviarão o efluente com vazão 
medida e controlada para o Tanque de condicionamento. 

 
 



 

4 

 

PRODUTOS QUÍMICOS 
 

Em um tanque de contenção devidamente separado por tipo de 
produto, estarão localizados os insumos químicos necessários à correta 

operação da E.T.E.I. (com exceção do polieletrólito que será preparado 
perto da centrífuga desaguadora de lodos). 

 
Os tanques para produtos químicos armazenarão: 

Hidróxido de Sódio (50%)   - Na OH 
Ácido Clorídrico (27%)    - H Cl 

Solução de Nutrientes (Uréia-30%)  - H2NCONH2   
Solução de Cloreto Férrico (40%)  - FeCl3 

Solução de Hipoclorito de Sódio (12%)  - NaOCl 
 

NaOH e HCl serão utilizados para controle do pH do processo e 

poderão ser alimentados com bombas dosadoras à etapa anaeróbia 
(tanque de condicionamento). 

 
Uréia será utilizada como fonte de nutriente (N) necessário ao 

metabolismo das bactérias e serão adicionados com auxílio de bomba 
dosadora na etapa anaeróbia (tanque de condicionamento) em 

complementação aos nutrientes já existentes nos efluentes. 
 

Solução de Cloreto Férrico será dosada na entrada do decantador 
secundário para precipitação / remoção química de fósforo (P). 

 
Solução de Hipoclorito de Sódio será utilizada para redução dos 

coliformes no processo e poderão ser alimentados com bombas 
dosadoras na tubulação de saída dos efluentes tratados ao corpo 

receptor, que possuirá volume de contato suficiente para que ocorra a 

desinfecção. 
 

Será instalada bomba centrífuga (fabricada em materiais resistentes 
aos fluidos presentes) para o descarregamento de produtos químicos 

desde caminhões até os tanques de armazenamento. 
 

Será instalado ao lado das bombas, chuveiro lava-olhos para 
segurança em caso de acidentes. 

 
TRATAMENTO ANAERÓBIO: 

 
O efluente pré-acidificado, será enviado com bomba centrífuga ao 

tratamento anaeróbio passando antes por medição eletromagnética de 
vazão na entrada do Tanque de Condicionamento. Haverá a possibilidade 

de se fazer uma derivação da alimentação do tanque de condicionamento 

diretamente ao tanque de aeração com vazão controlada. 
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No Tanque de Condicionamento será adicionado o nutriente (N) 

através de bomba dosadora bem como se efetuará o controle do pH, 
utilizando agente alcalino/ácido (hidróxido de sódio / ácido clorídrico). 

 
Para garantir valores de pH ótimos para o processo anaeróbio, serão 

instalados sonda e controlador automático. Toda vez que o pH sair da 
faixa ideal previamente estabelecida, o controlador acionará 

automaticamente as bombas de agente alcalino para a correção. Esta 
correção será efetuada no Tanque de Condicionamento. Também esta 

prevista a instalação de um medidor de potencial redox, que tem por 
objetivo principal alertar o operador de possíveis desvios das 

características dos efluentes que chegam a ETEI. 
 

O efluente pré-acidificado com pH e nutrientes otimizados será 
bombeado por bombas centrífugas, com vazão controlada, para 

conversão biológica no Reator Aneróbio. 

 
Após a separação de fases no reator, a fase líquida é 

automaticamente reciclada por gravidade para o fundo do reator onde é 
efetivamente misturada com o efluente pré-acidificado que está entrando 

no processo. 
 

O biogás será conduzido ao Flare atmosférico com controle automático 
de chama ou poderá ser conduzido para aproveitamento industrial 

(queima em caldeira). 
 

O lodo gerado no reator anaeróbio será drenado esporadicamente 
para o tanque de lodo excedente e daí para carregamento em caminhões 

e inoculação em outros reatores anaeróbios. 
 

TRATAMENTO AERÓBIO:  

   
O efluente tratado no reator anaeróbio será encaminhado por 

gravidade ao pós-tratamento aeróbio, processo de lodos ativados com 
aeração prolongada. 

 
Será utilizado Tanques de Aeração com ar difuso, utilizando 

sopradores de ar (roots) e difusores tubulares de bolhas finas.  
 

O Tanque de Aeração será dividido em duas células para conferir 
flexibilidade operacional e disporá de comporta para controle de nível na 

saída do mesmo.  
 

A decisão pelo tipo de aeração baseou-se numa avaliação dos 
resultados operacionais em plantas similares e na confiabilidade do 

processo, além deste caso numa maior economia de energia. O sistema 

contará ainda com um controle de oxigênio no tanque de aeração por 
meio de medidores de oxigênio instalados na saída do mesmo e 
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inversores de freqüência nos sopradores de ar. Este controle permitira 

minimizar ainda mais o custo operacional da unidade.  
 

O Tanque de Aeração tem por objetivo remover a matéria orgânica, 
que não foi retirada no processo anaeróbio oxidando-a e estabilizando-a 

de tal maneira que minimiza qualquer efeito que sua descarga poderá 
causar no meio ambiente. Apreciável quantidade de oxigênio é 

necessária para a síntese biológica. A introdução de oxigênio será 
realizada através de sopradores de ar e sistema de difusores com 

membrana. 
 

O licor misto (efluente + lodo biológico) sairá do tanque de aeração 
indo para o decantador secundário onde o lodo biológico sedimentará e 

pelo fundo será recolhido na elevatória de reciclo e reciclado com bomba 
centrífuga de baixa rotação para a entrada do tanque de aeração, 

caracterizando-se o processo de lodos ativados. 

 
Na entrada do decantador secundário será dosada solução de Cloreto 

Férrico para precipitação de fósforo. 
 

O efluente clarificado, sem a presença de lodo biológico sairá na parte 
superior do decantador secundário, e seguirá diretamente para o corpo 

receptor, passando antes por medição de vazão em Calha Parshall. Para 
a retirada de coliformes fecais será adicionado hipoclorito de sódio na 

tubulação de saída dos efluentes, com tanque de contato efluente-
hipoclorito de no minimo 20minutos. 

 
DESAGUAMENTO DE LODOS: 

 
O lodo em excesso será periodicamente descartado automaticamente 

das tubulações de reciclo de lodo, indo diretamente ao Adensador de 

Lodos onde por gravidade terá sua concentração de sólidos aumentada 
no fundo do tanque, com o que se diminuirá a vazão a ser desaguada. 

 
Bomba helicoidal, com vazão variável, enviará o lodo adensado até a 

centrífuga desaguadora de lodos. 
 

Buscando auxiliar a floculação/desaguamento, uma solução de 
polieletrólito será continuamente dosada à entrada do equipamento para 

desaguamento. 
 

Pela ação mecânica, haverá a separação da fase mais pesada (lodo 
excedente) da fase mais leve (clarificado), conseguindo-se com isso 

concentrações superiores a 18% de sólidos no lodo desaguado o que 
minimizará os custos com transporte e disposição. 

 

O lodo desaguado na centrífuga será coletado e enviado por gravidade 
até caçambas removíveis enquanto o clarificado será reciclado ao 

decantador secundário (tratamento aeróbio). 
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10.  COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
O cálculo da compensação ambiental referente à instalação da AmBev – Filial Pernambuco foi 
realizado conforme Decreto Federal nº 6848, de 14 de maio de 2009, e está apresentado a 
seguir. 
 
CA = VR x GI = 425.000.000,00 x 0,157% = R$ 667.250,00 
 
Onde: VR = R$ 425.000.000,00. O cálculo do GI está descrito a seguir. 
 
O Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: GI = ISB + CAP + IUC, onde: 
 
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e IUC = 
Influência em Unidades de Conservação. 
 
GI = ISB + CAP + IUC = 0 + 0,057 + 0,10 = 0,157 
 
ISB: Impacto sobre a Biodiversidade: 
 
ISB = IM x IB (IA+IT) / 140, onde: 
 
IM = Índice Magnitude; IB = Índice Biodiversidade; IA = Índice Abrangência; e IT = Índice 
Temporalidade. 
 
ISB = IM x IB (IA+IT) / 140 = 1 x 0 x (2 + 4) / 140 = 0 
 
Índice Magnitude (IM): 
Foi atribuído o valor 1 para o IM considerando que o impacto de pequena magnitude em 
relação ao comprometimento dos recursos ambientais, uma vez que o local onde será 
implantada a AmBev – Filial Pernambuco é caracterizado por uma área degradada pela 
monocultura da cana-de-açúcar. 
 

Valor  Atributo  
0 ausência de impacto ambiental significativo negativo  

1 
pequena magnitude do impacto ambiental negativo relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

2 
média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais  

3 Alta magnitude do impacto0 ambiental negativo 
 
Índice Biodiversidade (IB): 
Foi atribuído o valor de 0 pois a biodiversidade local já se encontra muito comprometida. 
 

Valor  Atributo  
0 Biodiversidade se encontra muito comprometida  
1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida  
2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida  
3 área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas 

endêmicas ou ameaçadas de extinção  
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Índice Abrangência (IA): 
Foi atribuído o valor 2 para o índice de abrangência, uma vez que os impactos estão limitados 
à área da microbacia do rio Itapecuru e à bacia do baixo rio Botafogo. 
 

Valor  

Atributos para  
empreendimentos 
terrestres,  
fluviais e 
lacustres 

Atributos para empreendimentos 
marítimos ou localizados  
concomitantemente  
nas faixas terrestre  
e marítima da Zona  
Costeira  

Atributos para  
empreendimentos  
marítimos 
(profundidade em 
relação à lâmina  
d'água)  

1 

impactos 
limitados à área 
de uma  
microbacia 

impactos limitados a um raio de 
5km  

profundidade maior ou 
igual a 200 metros  

2 

impactos que 
ultrapassem a 
área de uma 
microbacia 
limitados à área 
de uma bacia 
de 3a ordem  

impactos limitados a um raio de 
10km  

profundidade inferior a 
200 e superior a 100 
metros  

3 

impactos que 
ultrapassem a 
área  de uma 
bacia de 3a 
ordem e 
limitados à área 
de uma bacia de 
1a ordem  

impactos limitados a um raio de 
50km  

profundidade igual ou 
inferior a 100 e superior 
a 50 metros  

4 

impactos que 
ultrapassem a 
área de uma 
bacia de 1a 
ordem  

impactos que ultrapassem o raio 
de 50km  

profundidade inferior ou 
igual a 50 metros  

 
Índice Temporalidade (IT): 
O IT foi considerado, pois a vida útil prevista para o empreendimento é de 50 anos. 
 

Valor  Atributo  
1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento;  
2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento;  

3 
média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do 
empreendimento;  

4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.  

 
CAP: Comprometimento de Área Prioritária: 
CAP = IM x ICAP x IT / 70, onde: 
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IM = Índice Magnitude; ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; e IT = Índice 
Temporalidade. 
 
CAP = 1 x 1 x 4 / 70 = 0,057 
 
Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP): 
Foi atribuído o valor 1 uma vez que o empreendimento localiza-se próximo à área de mangue. 
 

Valor  Atributo  
0 inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 

prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação.  
1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 
2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 
3 impactos que afetem áreas de importância biológica ex-tremamente alta 

ou classificadas como insuficientemente conhecidas 
 
IUC: Influência em Unidade de Conservação: 
Foi atribuído o percentual de 0,10% uma vez que a AmBev – Filial Pernambuco está localizada 
na APA Santa Cruz. 
 
G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de 
vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 
 
G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 
 
G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 
 
G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas 
particulares do patrimônio natural = 0,10%; e 
 
G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 
 
 

11. PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL 
 
O prognóstico ambiental apresenta uma análise comparativa entre dois cenários – sem o 
empreendimento e com o empreendimento – baseada nas informações do diagnóstico e na 
avaliação de impactos. 
 
11.1.  Sem o empreendimento 
 
A dinâmica urbana das áreas de influência do empreendimento reflete o dinamismo das 
atividades rurais, das atividades urbanas – indústria, ainda que de forma pontual, e comércio – 
bem como das atividades turísticas e de lazer de segunda residência, representadas de forma 
emergente na Ilha de Itamaracá, na orla marítima, constituindo-se como elemento propulsor 
da urbanização. 
 
Conforme estudos constantes do diagnóstico, Itapissuma apresenta-se como núcleo urbano, 
cuja população depende economicamente da cana-de-açúcar, do coco ou da pesca artesanal, 
bem como do poder público municipal, uma vez que este é o maior empregador. O município 
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de Igarassu, em função de sua proximidade com Paulista e Abreu e Lima, apresenta-se como 
núcleo urbano que tem na indústria e no comércio a base de seu dinamismo econômico e 
demográfico, pela existência de zonas industriais e de várias indústrias isoladas. Além disso, 
esses três municípios (Igarassu, Paulista e Abreu e Lima) são cortados pela BR-101, a qual 
constitui-se como elemento estruturador desses espaços urbanos e indutora tanto da 
localização industrial como do comercio que se concentra às suas margens. Diferentemente de 
Itapissuma que possui, à exceção da Vila Botafogo, sua mancha urbana mais concentrada ao 
longo do Canal Santa Cruz; e Ilha de Itamaracá, concentrando sua mancha urbana no 
complexo estuarino – entre o Canal de Santa Cruz e a orla marítima. 
 
Tais especificidades nos espaços geográficos das áreas de influência do empreendimento 
configuram tendências diferentes, frente aos atuais processos indutores de impacto, tanto nos 
meios físicos e biótico, como no meio socioeconômico. 
 
Importante considerar, na análise dessas tendências, instrumentos de gestão urbano-
ambientais e as legislações ambientais e urbanísticas que também contribuem para mitigar 
impactos negativos e potencializar os positivos. Como exemplo, citam-se os planos diretores 
municipais – concluídos em todos os municípios da AII: Igarassu (Lei Complementar N. 
2.629/2006), Itapissuma (Lei Complementar N. 722/2009) e Ilha de Itamaracá (Lei 
Complementar N. 1050/2007)  que serão importantes na melhoria da implantação de 
equipamentos de infraestrutura urbana e sanitária – os planos diretores de bacias hidrográficas 
e o plano de manejo da APA Santa Cruz – ambos a serem elaborados e que se constituirão 
como importantes instrumentos de uso e gestão dos principais elementos naturais dos meios 
físico e biótico da região – o Aquífero Beberibe e o manguezal. 
 
Considerando a ADA, sem o empreendimento, destacam-se como tendências atuais a elevada 
concentração fundiária, aliada ao monopólio da monocultura da cana-de-açucar; a poluição do 
solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos por herbicidas, fertilizantes e 
agrotóxicos utilizados no cultivo da cana; a não diversificação do uso do solo, das atividades 
econômicas e da mão-de-obra locais. Aliados a isso, mantém-se também a limitação do índice 
de condição de vida. 

 
11.2. Com o empreendimento 
 
No contexto da implantação da AmBev – Filial Pernambuco, as principais alterações passíveis 
de serem identificadas, de antemão, são a alteração do solo – de uso agrícola para uso 
industrial – e, portanto, a alteração da paisagem.  
 
Destaca-se o Plano Diretor de Itapissuma que prevê o destino de uma parte de seu território 
para o uso industrial, numa área favorecida pela presença da BR-101, na Vila Botafogo, 
contemplando a área onde será instalada a fábrica da AmBev – Filial Pernambuco. Espera-se 
que o empreendimento possa contribuir para a diversificação do uso do solo e das atividades 
dessa porção do município, prevista no Plano Diretor (2009). Além disso, a questão da 
presença da rodovia federal configura-se como uma vantagem logística, não só sob o ponto de 
vista de escoamento industrial, mas como um fator amenizador da circulação das vias intra-
urbanas.  
 
No que se refere ao consumo d’água, o empreendimento fará captação em poços tubulares, 
que se encontram em processo de outorga junto à CPRH. Estima-se um consumo máximo de 
12.000 m³/dia de água, considerados em alguns meses de pico da produção. Em 
contrapartida, o empreendimento fará reuso da água no processo de envase, onde parte da 
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água utilizada no processo será enviada para torres de resfriamento e retornará para o 
equipamento. A água descartada do processo será coletada e enviada à Estação de 
Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) para tratamento e lançamento no rio Botafogo, 
conforme padrões estabelecidos pela Norma Técnica CPRH N 2.001 e Resolução CONAMA 
357/2005. No processo de limpeza, a água será coletada em tanque e enviada para utilização 
na lavadora de caixas.  
 
O empreendimento utilizará também o sistema de tratamento (ETEI) para seus efluentes 
domésticos, evitando sobrecarga no sistema público. Os resíduos sólidos gerados na ADA 
também estarão sob a responsabilidade da AmBev, que contará com um depósito temporário 
de resíduos, denominado Central de Reciclagem, construído conforme padrões estabelecidos 
pela ABNT NBR 11.174 e 12.235. Nele os resíduos serão armazenados separadamente, 
devidamente identificados, para recolhimento por empresas especializadas e devidamente 
licenciadas, preferencialmente para reciclagem. Esse procedimento, portanto, também não 
sobrecarregará o sistema público de coleta de resíduos, uma vez que o município ainda não 
dispõe de um aterro sanitário. 
 
No que se refere às demandas por saúde e educação, o rebatimento sobre esses serviços será 
amenizado, uma vez que será privilegiada a contratação de mão-de-obra da região. Ressalta-
se o investimento do empreendedor em capacitação de mão-de-obra, no que se refere à 
qualificação técnica e ao reforço do ensino médio, através de parceria com o SESI/SENAI. 
Ressalta-se também o investimento da AmBev em seus funcionários através de concessão de 
bolsas de estudos para níveis universitários, além de todo treinamento técnico previsto para 
seus funcionários. 
 
Com a vinda do empreendimento a comunidade será beneficiada com os diferentes programas 
socioambientais corporativos desenvolvidos pela empresa em todas as comunidades do 
entorno de suas Unidades. 
 
A concentração industrial na porção norte-litorânea ocorre através do pólo representado pelo 
município de Paulista. No município de Itapissuma, sede do empreendimento, a ocorrência 
industrial acontece de forma pontual no território, representada principalmente pela Alcoa, 
localizada na mancha urbana consolidada de Itapissuma. A localização do empreendimento na 
Vila Botafogo, uma mancha urbana distanciada a 6km da área urbana consolidada, contribuirá 
para a dinamização econômica local. 
 
Outro aspecto importante a ser considerado com a implantação da AmBev – Filial Pernambuco 
é a recuperação do passivo ambiental da área, através da implantação do Programa de 
Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), que prevê a recomposição da vegetação ciliar, 
além da recuperação das áreas destinadas à implantação da Reserva Legal e o enriquecimento 
dos fragmentos florestais existentes na gleba, bem como o tratamento das feições erosivas 
existentes no terreno. 
 
Em conseqüência do exposto, a implantação da AmBev – Filial Pernambuco contribuirá para a 
elevação do Índice de Condição de Vida (ICV) da região. 
 
A seguir, tem-se um quadro-resumo da comparação dos cenários. 
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Tabela 63 – Prognóstico. Quadro-resumo de cenários da implantação do 
empreendimento 

Unidades espaciais - ADA  
Cenários Meio Físico Meio Biótico Meio Socioeconômico 

S
e
m

 o
 e

m
p

re
e
n

d
im

e
n

to
 

- Solo com cobertura 
vegetal representado 
pelo cultivo de cana-
de-açúcar e 
pequenas manchas 
de matas. 
- Cursos d’água local 
assoreados e sem 
proteção nas 
margens. 
- Presença de feições 
erosivas (ravinas e 
taludes). 
- Passivo ambiental 
representado pela 
monocultura da 
cana-de-açúcar. 
 

- Paisagem 
caracterizada pela 
monocultura da 
cana-de-açúcar e 
pequenas manchas 
de mata. 
- Baixa 
biodiversidade de 
flora e fauna. 
- Estoques 
pesqueiros no Canal 
Santa Cruz. 

- Não diversificação de 
mão-de-obra, que 
permanece ligada à 
monocultura da cana-
de-açúcar, à atividade 
pesqueira e à 
administração pública. 
- Não diversificação do 
uso do solo. 
Predominância dos usos 
rural e residencial. 
- Concentração 
fundiária alta aliada à 
monocultura. 
- Limitação do Índice de 
Condições de Vida local. 
 

Continua... 
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Continuação 
Unidades espaciais - ADA  

Cenários 
Meio Físico Meio Biótico Meio Socioeconômico 

C
o

m
 o

 e
m

p
re

e
n

d
im

e
n

to
 

- Elaboração do 
Programa de 
Recuperação de 
Áreas Degradadas 
(PRAD), como forma 
de minimizar o 
passivo ambiental. 
- Lançamento de 
efluente tratado no 
rio Botafogo. 
- Monitoramento da 
qualidade da água do 
rio Botafogo (na área 
da propriedade e a 
jusante da mesma). 

- Supressão da 
cobertura vegetal 
(cana) para obras de 
implantação do 
empreendimento. 
- Alteração da 
paisagem para 
edificações. 
- Delimitação de 
áreas de Reserva 
Legal como 
preservação dos 
remanescentes 
florestais e 
nascentes. 
- Implantação do 
PRAD, que 
contribuirá para 
recomposição vegetal 
e para o 
tratamento das 
feições erosivas 
existentes no 
terreno. 
 

- Dinamização 
econômica. 
- Geração de empregos, 
diversificação e 
capacitação de mão-de-
obra.  
- Elevação do nível de 
escolaridade através do 
investimento do 
empreendedor em 
bolsa de estudos para 
níveis universitários. 
- Pavimentação de via 
rural local. 
- Contribuição na 
arrecadação de 
impostos para o 
município. 
- Benefícios para as 
comunidades do 
entorno do 
empreendimento com a 
elaboração de 
programas 
socioambientais. 
- Melhoria do Índice de 
Condições de Vida. 

 
 

12.  CONCLUSÕES 
 
O Relatório Ambiental Simplificado elaborado indicou que a maior fragilidade ambiental da área 
onde será instalada a fábrica da AmBev – Filial Pernambuco refere-se aos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos.  
 
No caso dos recursos hídricos superficiais, a existência de elementos de drenagem (cabeceira, 
nascente, córregos e rios) na ADA demanda medidas de recuperação e conservação desses 
recursos hídricos, inclusive com a delimitação de áreas de preservação permanente (APP’s) e 
as de Reserva Legal.  
 
No caso dos recursos hídricos subterrâneos, vale sublinhar que toda a ADA encontra-se sobre 
o aquífero Beberibe, considerado como a mais importante reserva de água subterrânea da 
região e de alta vulnerabilidade à contaminação (CPRH, 2005). Nesse sentido, torna-se 
importante a adoção, pelo empreendedor, de medidas de controle da qualidade das águas 
desse aqüífero. 
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Vinculadas à conservação dos recursos hídricos, estão a qualidade e a conservação dos solos, 
que por sua vez são diretamente relacionadas aos processos erosivos. A exploração econômica 
e uso do solo na região são dominados pela monocultura açucareira, o que causou fortes 
impactos antrópicos sobre os ecossitemas aquáticos e terrestres, culminando na redução da 
diversidade de flora e da fauna dessa região. 
 
No caso da ADA, os processos erosivos acelerados aí existentes não são de grandes dimensões 
e apresentam possibilidades de serem solucionados através do Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), sem medidas muito onerosas. A implantação do PRAD, incluindo o 
plantio de espécies vegetais características da região, contribuirá também para aumentar a 
oferta de recursos alimentares e de abrigo para os animais que ocorrem ou se utilizam da 
área. 
 
Apesar das especificidades do quadro natural de sua inserção, o novo empreendimento 
coaduna-se com a ocupação do solo sugerida pelo Plano Diretor do município de Itapissuma, 
uma vez que localiza-se numa área prevista para empreendimentos industriais. 
 
No que diz respeito à expectativa da comunidade do entorno em relação à implantação do 
empreendimento, a pesquisa realizada a identifica como positiva, pela expectativa de emprego 
e de desenvolvimento para a região, bem como de melhorias para a Vila Botafogo, localizada 
no entorno imediato da gleba do empreendimento. O que vem ao encontro com o 
planejamento da empresa, no que diz respeito à diretriz de contratação de mão-de-obra local 
para o empreendimento. 
 
A chegada de um empreendimento industrial moderno à região, já tão antropizada pelo alto 
impacto ambiental e social da monocultura canavieira desde o período colonial, indica novas 
perspectivas de desenvolvimento e um cenário de rebatimentos positivos para seu entorno. 
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