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INTRODUÇÃO 
 

O segmento de bebidas ganha uma nova empresa, a BRASIL KIRIN, 

marca que une a tecnologia pioneira do GRUPO BRASIL KIRIN com a força e a 

paixão do brasileiro em desenvolver os melhores produtos. Uma empresa de 

bebidas com amplo portfólio de produtos alcoólicos e não alcoólicos. 

A BRASIL KIRIN integra um grupo global com mais de 41 mil 

funcionários no mundo, presente em mais de 15 países, e faturamento de 

mais de R$ 52 bilhões ao ano. Subsidiária da Kirin Holdings Company, uma 

potência no mercado mundial de bebidas, e maior fabricante do setor no 

Japão. A BRASIL KIRIN tem suas marcas distribuídas por 11 centros de 

distribuição próprios e 194 revendas para cerca de 600 mil pontos de venda 

em todo o Brasil. São 13 unidades fabris responsáveis por produzir cervejas, 

sucos, refrigerantes e águas. 

O grupo internacional KIRIN, de origem japonesa, adquiriu o controle 

acionário pleno da Schincariol, em 2011. O processo de incorporação e 

remodelação de gestão acontece desde o início de 2012 e os resultados se 

mostram muito positivos. 

Segundo a empresa, o processo de construção da nova empresa durou 

cerca de seis meses com o suporte da consultoria de branding e da  

LewLara/TBWA. Para a construção da marca foram feitas pesquisas para 

entender qual a percepção das pessoas sobre as duas marcas, Schincariol e 
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Kirin. Foram estes resultados que direcionaram a escolha do nome (Foto - 

01). 

 

 

Foto 1 -  MARCA KIRIN 

 

As culturas das empresas também foram analisadas para que se 

pudesse resgatar de cada uma os principais valores: Orgulho, Inovação, 

Respeito e Alegria são as forças da BRASIL KIRIN. 

A BRASIL KIRIN tem em seu portfólio as seguintes marcas de bebidas 

Alcoólicas: Nova Schin, Schin No Grau, Devassa, Baden Baden, Eisenbahn, 

Cintra e Glacial; não alcóolicas: Água Schin, Schin Tônica, Schin 

Refrigerantes, Itubaína, Mini Schin, Fruthos e Skinka. 

No final do empreendimento, a fábrica terá uma capacidade anual 

instalada de 6,0 MMHL de cervejas/chope, 2,0 MMHL de refrigerantes, 1,5 

MMHL de bebida mista e 1,0 MMHL de água mineral. (MMHL – Milhões de 

Hectolitros). Serão gerados aproximadamente 500 empregos diretos. 
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De acordo com o termo de referência nº TR GT Nº 03/13 (anexo 01) 

elaborado pela Agência Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH, o 

Empreendimento elaborou o seu Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 

O município de Igarassu está localizado na mesorregião Metropolitana 

e na Microrregião Itamaracá do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte 

com Goiana; a sul com Paulista e Abreu e Lima; a leste com Itamaracá, 

Itapissuma e Oceano Atlântico e a oeste com Tracunhaém e Araçoiaba. 

 

1.2   PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 A Avaliação de Impacto Ambiental do País está inserida num processo 

de decisão mais abrangente e articulada em etapas - o licenciamento 

ambiental. A Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, expressamente, 

estabeleceu que "a construção, instalação, ampliação 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 parte 

do órgão ambiental competente...", aspecto ratificado inclusive no texto 

Constitucional (CF, 88). 

O empreendimento encontra-se no processo de ampliação e de 

instalação da nova unidade em Igarassu/PE. 

No cumprimento das normativas pertinentes, e atendendo à legislação 

ambiental neste caso às    Federais e Estaduais, por iniciativa do 

estabelecimento INDÚSTRIA DE BEBIDAS IGARASSÚ LTDA, a EMPRESA OMNI 

DO BRASIL EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA, procedeu à elaboração 
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do Relatório Ambiental Simplificado - RAS, na área do estabelecimento 

supracitado, conforme orientação estabelecida no Termo de Referência para 

elaboração e apresentação do RAS – TR GT N°03/13 CPRH. Com a finalidade 

de instruir a elaboração no processo de licenciamento ambiental, em sua 

etapa de licença prévia (LP), conforme o protocolo da CPRH no Anexo 02. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 
EMPREENDIMENTO 
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2.2  OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 

Pernambuco tem apresentado um grande crescimento econômico 

nesses últimos anos, onde as indústrias de bebidas e refrigerantes vêm se  

tornando  uma alternativa para o mercado, trazendo assim um aumento na 

renda e qualidade de vida para nosso povo.     

Pensando nisso, a INDÚSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU – BRASIL KIRIN 

introduz profundas inovações tecnológicas nesse ramo, tornando seus 

produtos cada vez mais qualificados e competitivos. 

Visando atender a crescente demanda deste segmento no estado de 

Pernambuco, a BRASIL KIRIN está investindo na ampliação da atual unidade 

produtiva de Igarassu. 

             O empreendimento será ampliado em etapas, iniciando as 

obras em 2013 e as encerrando em 2020. Os valores serão aportados 

conforme seguinte planejamento ilustrado no Quadro 1. 

        

Quadro 1 - Etapas da ampliação do empreendimento 

  

INVESTIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

R$ MM 

(Milhões) 289,0 14,0 85,0 190,0 93,0 76,0 80,0 827,0 
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3. ALTERNATIVAS LOCACIONAL E 
TECNOLÓGICA 
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Este empreendimento refere-se à ampliação da Indústria de Bebidas 

Igarassu, unidade da BRASIL KIRIN instalada no município de mesmo nome, 

cuja localização já fora discutida em processo anterior junto ao órgão 

ambiental e que, neste momento, propõe-se em extender suas instalações à 

área adjacente à atual. Desta forma, entende-se não ser aplicavél à este RAS 

o tópico da alternativa locacional. 

O município de Igarassu está localizado na mesorregião Metropolitana 

e na Microrregião Itamaracá do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte 

com Goiana; a sul com Paulista e Abreu e Lima; a leste com Itamaracá, 

Itapissuma e Oceano Atlântico e a oeste com Tracunhaém e Araçoiaba. 

A área municipal ocupa 302,9 km² e representa 0,33% do Estado de 

Pernambuco. A sede do município tem uma altitude aproximada de 19,0 

metros e coordenadas geográficas 7º 50’ 00 S e 34º 54’ 30” W, distando 

32,3.km da capital Recife, cujo acesso é feito pela rodovia pavimentada 

BR101 e PE- 041 (Fig. 02). 

O Empreendimento BRASIL KIRIN localiza-se no supracitado município, 

às margens da BR 101 norte, Km 37,3, coordenadas 07°47'48,46'' S e 

34º55’52,36’’ W, distando aproximadamente 6 km do centro de sua sede, 

Figura 02 mapa de localização do Empreendimento. 
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Figura 2 - Mapa de localização do empreendimento 

 

    Fonte: FIDEM, 2012 

 

 

            O processo genérico de fabricação de cerveja (pasteurizado) e 

chope (não pasteurizado) consiste em quatro estágios principais: 

- Malteação (baseado na germinação da cevada – não será realizado na 

nova unidade) 
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- Produção do mosto (trituração, extração e hidrolise dos compostos 

do malte com o uso de adjuntos ou não); 

- Fermentação; 

- Processo Downstream (filtração, estabilização – maturação, envase, 

pasteurização (exceto chope), etc.). 

Este é o processo genérico no qual se baseiam os diversos fabricantes 

de cerveja para aplicarem suas tecnologias próprias com o fim de 

implementarem e garantirem as características peculiares aos seus produtos. 

Desta forma, tanto as tecnologias próprias quanto os processos produtivos 

do empreendedor são considerados como segredos coorporativos.   

Em relação a alternativa de descarte do efluente tratado, a fábrica da 

BRASIL KIRIN gerará no ano de 2014 um volume médio de efluente tratado na 

ordem de 2.000m3/dia. Na etapa final do empreendimento, em 2020, o 

volume médio de efluente tratado será de aproximadamente 9.500m3/dia, os 

quais serão lançados no Rio Itapicuru. 
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4.  CARACTERIZAÇÃO DA ETAPA DE 
AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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4.1  DETALHAMENTOS GERAL DA ÁREA A SER CONSTRUÍDA 

 

Serão construídas: Guarita, Portaria, Apoio aos motoristas, Estação de 

bombas/filtração/decloração, Balança rodovia, Base para tanques água 

industrial (04 TQs), Base da torre de água, Base de tanques, Casa de 

máquinas, Base do tanque de água gelada, Base do tanque de estocagem 

CO2, Usina de CO2, Caldeiras, Ar comprimido, Filtração, Brassagem, 

Beneficiamento, Bases dos tanques de HM (02 TQs), Base de decloradores (02 

TQs), Bases dos tanques de água quente/fria (02 TQs), Tombador de MP, 

Bases dos tanques de silos (18 TQs), Base dos tanques de silios de resíduos 

(04 TQs) Base dos tanques de TFM (48 TQs), Bases dos tanques diversos (07 

TQs), Bases dos tanques de pressão (12 TQs), Envasamento, Lagoa de 

aeração+tanques, Lagoa de polimento, Laboratório E.T.D.I, Peneira estática, 

Pavimentação, Almoxarifado e Xaroparia. 

 

4.2  DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE AMPLIAÇÃO DO EMPREEDIMENTO 

 

Etapas do empreendimento dividido em: 

1° FASE 

Na primeira etapa estarão composta de estacionamento para 

caminhões, estacionamento de veículos, Beneficiamento, Brassagem, 

Fitração, Lagoa de Aeração, Duas Lagoas de polimento, Usina de co2, 

Caldeira, Ar comprimido,Casa de maquinas e gramado.  

2 °FASE 
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Bases dos tanques, Envasamento,Base dos tanques TFM. 

3° FASE  

A implatação das três novas linhas de envase de refrigerante  em 

garrafas PET,lata e  a nova linha de envase de refrigerante em garrafas 

retornáveis, Brassagem 2 e 3 , almoxarifado, xaroparia, Lagoa de Aeração, 

Beneficiamento, Área para ampliação dos tanques. 

A figuras 2 impressa em A3 mostra a fase 1 e a fase final do 

empreendimento. 

 

Segue abaixo o Quadro 2 ilustrando a área a ser adicionada às atuais edificações da 

fábrica da BRASIL KIRIN de Igarassu, já o Quadro 3 mostra a área total da construção. 

 

 

Quadro 2 -  Área de ampliação 

ÁREA
FASE-1

2014

FASE FINAL

2020

ENVASE 28.548        101.597      

CERVEJARIA 9.333          21.353        

UTILIDADES 9.518          13.649        

XAROPARIA -               2.500          

ALMOXARIFADO -               6.000          

EDIFICAÇÕES DIVERSAS 501              501              

TOTAL 47.900     145.600   

ÁREA CONSTRUTIVA AMPLIAÇÃO (m2)
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Quadro 3 - Área total da construção 

 

LEGENDA 

ITEM DESCRIÇÃO/PRÉDIO 

ÁREAS 

CONSTRUÍDAS 

1 GUARITA  96,00 m² 

2 PORTARIA 250,00 m² 

3 APOIO AOS MOTORISTAS 75,00 m² 

4 ESTAÇÃO DE BOMBAS_FILTRAÇÃO/DECLORAÇÃO 331,25 m² 

5 BALANÇA RODOVIA 80,00 m² 

6 BASE PARA TANQUES ÁGUA INDUSTRIAL (04 TQs) 482,48 m² 

7 BASE DA TORRE DE ÁGUA 25,00 m² 

8 BASE DE TANQUES 682,00 m² 

9 CASA DE MÁQUINAS 1.750,00 m² 

10 BASE DO TANQUE DE ÁGUA GELADA 300,00 m² 

11 BASE DO TANQUE DE ESTOCAGEM CO2 192,50 m² 

12 USINA DE CO2 790,00 m² 

13 CALDEIRAS 500,00 m² 

14 AR COMPRIMIDO 322,50 m² 

15 FILTRAÇÃO 2.000,00 m² 

16 BRASSAGEM 4.800,00 m² 

17 BENEFICIAMENTO 1.800,00 m² 

18 BASES DOS TANQUES DE HM (02 TQs) 84,00 m² 

19 BASES DOS DECLORADORES (02 TQs) 38,00 m² 

20 BASES DOS TANQUES DE ÁGUA QUENTE/FRIA (02 TQs) 85,24 m² 

21 TOMBADOR DE MP 83,48 m² 

22 BASES DOS TANQUES DE SILOS (18 TQs) 2.192,90 m² 

23 BASE DOS TANQUES DE SILIOS DE RESIDUOS (04 TQs) 165,68 m² 

24 BASE DOS TANQUES DE TFM (48 TQs) 3.574,14 m² 

25 BASES DOS TANQUES DIVERSOS (07 TQs) 217,00 m² 

26 BASES DOS TANQUES DE PRESSÃO (12 TQs) 414,00 m² 

27 ENVASAMENTO 101.640,00 m² 

28 LAGOA DE AERAÇÃO + TANQUES 14.151,00 m² 

29 LAGOA DE POLIMENTO 2.220,20 m² 

30 LAGOA DE POLIMENTO 2.220,20 m² 

31 LABORATÓRIO E.T.D.I 200,00 m² 
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32 PENEIRA ESTÁTICA 40,96 m² 

33 PAVIMENTAÇÃO 68.756,91 m² 

34 ALMOXARIFADO 6.025,00 m² 

35 XAROPARIA 5.000,00 m² 

TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA 152.829,53 m² 

TOTAL DE ÁREA DE TERRENO 898.801,60 m² 

TOTAL DE ÁREA LIVRE 745.972,07 m² 

 

 

4.3 PRAZO E CRONOGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Apresenta-se no Quadro 4 o cronograma de ampliação do 

empreendimento. O mesmo prevê que a nova indústria inicia sua produção 

em Julho de 2014.  
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Quadro 4 - Cronograma de ampliação 

 

 

 

4.4  CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 

 

 O Quadro 5 mostra os investimentos que serão realizados na 

fase-1 do   Empreendimento. 
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Quadro 5 -  Custos do empreedimento 

 
SETOR VALOR (R$) 

Aquisição do terreno e obras civis 110 milhões 

Processo Industrial 100 milhões 

Packaging 90 milhões 

Utilidades 60 milhões 

Meio Ambiente 25 milhões 

Tecnologia da Informação 25 milhões 

 

 

4.5  DETALHAMENTO DOS PROCESSOS A SEREM ADOTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO 
EMPREENDIMENTO 

 

4.5.1  ESCAVAÇÕES E REATERROS 

   

  Os trabalhos abrangidos as especificações a seguir, tem por objetivo 

estabelecer os requisitos técnicos básicos para escavação, remoção do 

material escavado, esgotamento, reaterro, escoramento e outros serviços 

necessários à preparação da concretagem das fundações. Esses trabalhos de 

escavação do solo deverão obedecer às cotas indicadas nos desenhos. 

Os mesmos serão executados somente nos locais destinados a receber 

as fundações e serviços de infraestrutura. Compreendem escavação, 

regularização dos fundos e das paredes laterais das cavas, reaterro e 

compactação até 95% PN. Todos os trabalhos não mencionados nesta 

Especificação e que se refiram a serviços dessa natureza, serão executados 

de acordo com as técnicas de engenharia consagradas pelo uso. 

   Serão indicados os marcos de referência, tanto para 

coordenadas como para níveis, que deverão ser utilizados para as locações e 
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profundidades das escavações a serem realizadas. Esses marcos serão 

conservados em seu estado original até a conclusão da obra. 

   Nos serviços de escavação será iniciada a delimitação das áreas 

de trabalho, com o objetivo de remover o solo até as cotas indicadas nos 

desenhos e/ou abaixo dessas cotas, caso necessário. 

   Os materiais inadequados à compactação serão removidos de 

imediato, evitando acúmulo no canteiro de obra. O solo proveniente das 

escavações será utilizado para reaterro e/ou lançado em bota-fora. 

Cuidados especiais serão tomados quando as escavações forem feitas 

próximas a estruturas existentes, para evitar danos à estabilidade das 

mesmas. 

O fundo das escavações será nivelado segundo as cotas indicadas no 

projeto, permitindo-se uma variação de cota de mais ou menos 1 (hum) cm. 

Será feito inspeção em todas as escavações antes da montagem das 

fôrmas e armações. 

Ao atingir as cotas previstas no projeto, será promovida conferência 

em toda área para confirmar a estabilidade de taludes e demais elementos 

adjacentes. 

 

4.5.1.1  DEPOSIÇÃO DO SOLO ESCAVADO 

 

O solo escavado considerado adequado para reaterro será amontoado 

em locais que não interfiram com a execução das fundações, outras obras e 

montagens, de modo a facilitar a sua reutilização e deverão estar inclusas a 
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sua retirada caso os mesmos fiquem impróprios para utilização, devendo 

estar previsto a importação de solo da jazida em operação. 

 Todo solo escavado que se enquadre numa das categorias abaixo 

mencionadas, será removido do local de trabalho: 

 

• Solo adequado e aceitável, mas não necessário, para o reaterro; 

• Solo inadequado para reaterros. 

 

O solo a ser removido do local de terraplenagem, com espessura de 

30cm,  será lançado em bota-fora previamente indicado, com até 2 km, e 

será realizada a manutenção e espalhamento dos mesmos durante o período 

da obra. 

 

4.5.1.2  REATERRO 

 

Após a retirada das formas das estruturas de fundação, será executado 

o reaterro dos vazios existentes entre os blocos e o talude da escavação 

executada, de acordo com as seguintes características: 

 

• O reaterro será executado em camadas de solo de no máximo 20 cm 

de espessura, medidas antes da compactação; 
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• As camadas de solo de reaterro serão compactadas até que seja 

obtido um grau de compactação mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) 

do Proctor Normal; 

• Poderá ser feito reaterro com areia, para facilitar e adiantar a 

liberação das fundações. 

 

4.5.1.3  CONTROLE DA UMIDADE 

 

Todo o trabalho de compactação será executado com a umidade do 

solo em torno da umidade ótima, determinada pelo ensaio de Proctor 

Normal, permitindo-se uma variação de mais ou menos 2,0%(dois por cento) 

da umidade ótima, para que seja obtido o grau de compactação requerido. 

 

4.5.1.4  EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO 

 

Na compactação do fundo da escavação e de todas as camadas de 

reaterro, serão utilizados compactadores manuais (soquetes pneumáticos ou 

vibratórios) ou compactadores mecânicos quando, as condições o 

permitirem. 

    

4.5.1.5  DRENAGEM E REMOÇÃO DE ÁGUA ACUMULADA 

 

Será executada uma drenagem adequada para todas as seções e áreas 

de operação, evitando assim o acúmulo de água, saturação do solo na cota 
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de trabalho, bem como erosões e desmoronamento das paredes laterais das 

cavas. 

  As áreas escavadas deverão estar livres do acúmulo de águas 

pluviais durante todo o tempo de execução dos serviços, e para isso esses 

locais deverão ser providos de poços para acúmulo de águas e posterior 

bombeamento. Serão mantidas no local, bombas e equipamentos adequados 

para drenagem em condições tais que possam ser utilizados quando 

necessários. 

 

4.5.1.6  ESCORAMENTO 

 

Se durante a realização das escavações, ficar constatado a necessidade 

de utilização de qualquer tipo de escoramento do terreno, o mesmo será 

providenciado, o projeto de escoramento será apresentado, juntamente com 

ART do cálculo especifico do escoramento. 

Executado o escoramento o mesmo deverá será inspecionado 

periodicamente para reparo ou reforço que forem necessários, a fim de 

garantir a segurança dos trabalhos. 

O escoramento será mantido até o início dos serviços de reaterro das 

cavas de fundação. 

  Está previsto escoramento para poço da Estação Elevatória de 

Esgoto e Moega 
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4.5.1.7  .TERRAPLENAGEM 

 

I. LIMPEZA DO TERRENO 

 

O solo a ser removido do local de terraplenagem, com espessura de 30 

cm será lançado em botafora previamente indicado, com até 2 km, sendo 

necessário a manutenção e espalhamento com equipamentos apropriados 

com conFiguração mínima esteira padrão D-6 CAT durante o período da 

obra. 

II. REATERRO 

 

Após a retirada da camada vegetal, será iniciado o reaterro 

compensado de acordo com as seguintes características: 

O reaterro será executado em camadas de solo de no máximo 20 cm 

de espessura, medidas antes da compactação; 

As camadas de solo de reaterro serão compactadas até que seja obtido 

um grau de compactação mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) do 

Proctor normal. 

III. CONTROLE DA UMIDADE 

 

Todo o trabalho de compactação será executado com a umidade do 

solo em torno da umidade ótima, determinada pelo ensaio de Proctor 

Normal, permitindo-se uma variação de mais ou menos 2,0% (dois por cento) 

da umidade ótima, para que seja obtido o grau de compactação requerido. 
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5.  DESCRIÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL 
DA CERVEJA E DO REFRIGERANTE 
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5.1  DESCRIÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL DA CERVEJA 

 

Para uma melhor compreensão a figura abaixo ilustra as etapas de 

fabricação de cerveja. 

 

   

 

                    

Figura 3 - Fluxograma do processo da fabricação da cerveja 
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5.1.1  RECEPÇÃO DE CEREIAIS 

 

O malte/gritz chegam em caminhões que são pesados e seguem para a 

área de descarga na moega.  

 

5.1.1.1  PESAGEM DOS CAMINHÕES 

 

• Descarrilhagem das carretas (somente bi-trens); 

• Pesagem do caminhão cheio; 

• Intervalo de descarga dos caminhões; 

• Pesagem do caminhão vazio. 

• O cálculo da massa da carga é pela diferença entre o peso do caminhão 

cheio e o peso do caminhão vazio. 

• Para bi-trem (caminhão composto de duas carretas) são realizadas 

pesagens e descargas individuais para cada carreta, onde se soma a 

massa encontrada nas duas pesagens para achar o peso total da carga. 

 

5.1.1.2  MOEGA 

 

Trata-se do local onde são depositados os grãos de malte/gritz 

durante sua recepção. O malte/gritz é levado para os elevadores através de 

um Túnel de Transporte, onde este tem regulagem automática de fluxo 

diferente de acordo com o material de transporte (malte ou gritz). 
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5.1.1.3  LIMPEZA DE PEDRAS E METAIS 

 

É um sistema composto de duas máquinas que realizam separação de 

interferentes (pedras, outros grãos, metaise etc.). Essas apresentam dois 

motores na parte traseira da máquina, fazendo com que através de vibração 

jogam os materiais presentes em seu interior (malte e interferentes) para 

frente da maquina, onde através de peneiras o malte é separado de sujeiras 

mais grossas (grande tamanho). Há ainda a presença de um eletroímã na 

entrada da matéria-prima para a separação de interferentes metálicos. 

 

5.1.1.4  SILOS 

 

 Trata-se do local onde são armazenados os grãos de malte até uso 

posterior. 

 

5.1.1.5  SEPARADORA DE PEDRAS 

 

Para se dar início à produção o malte armazenado no silo é direcionado 

para o silo diário (SD), mas antes passa pela separadora de pedras para uma 

limpeza mais fina. 

A separação ocorre através de motores na frente da máquina, fazendo 

com que esta vibre os materiais em seu interior (pedras, grãos de milho,...), 

seguem então para a parte traseira da máquina e os grãos de malte(mais 

leves), que através de sucção ficam em suspensão, caem para frente da 

máquina pela ação da gravidade. 
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5.1.1.6  SILOS INTERMEDIÁRIOS (SD) 

 

São Silos que tem a função de dosar e armazenar a quantidade 

determinada de malte para a produção de cerveja que se iniciará. 

O controle da carga pode ser acompanhado por uma balança digital 

ligada aos SDs. 

5.1.2  MOAGEM 

 

Para dar maior oportunidade às enzimas do malte, durante a 

maceração de agir sobre os componentes do malte e quebrá-los, o malte 

deve ser quebrado em pequenos fragmentos. Esse processo é denominado 

Moagem.  

Assim quanto maior a fragmentação do malte, maior será a superfície 

de contato para as enzimas e consequentemente maior será a extensão da 

quebra dos constituintes do malte. 

5.1.2.1  CAIXA DE MALTE MOÍDO 

 

É o reservatório para armazenar o malte moído até seu envio para o 

macerador. 

 

5.1.2.3  MACERADOR DE MALTE 

 

Este é o estágio enzimático da operação de brassagem. O malte moído 

é misturado com água, o que permite as enzimas começarem a agir. As 
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exigências essenciais deste estágio são que as partículas se hidratem 

eficientemente e esse controle cuidadoso seja exercido sobre períodos e 

temperaturas. 

O primeiro passo da operação de brassagem é o descarregamento da 

água de lastro (quantidade de água suficiente para cobrir os agitadores), essa 

irá ajudar na dispersão do malte dentro do macerador,diminuindo a 

formação de grumos que atrapalham os processos enzimáticos. Assim dar-

se-á inicio a descida do malte juntamente com a água para o início da 

maceração, que passa por estágios de tempo e temperaturas de acordo com 

cada enzima necessária ao processo, proveniente do malte. 

 

5.1.3  FILTRAÇÃO DE MOSTO 

 

Uma vez finalizada a etapa enzimática no macerador, é hora de separar 

o mosto resultante do bagaço. 

 

5.1.4  COZINHADOR DE MOSTO 

 

A fervura do mosto se dá para concentração do mosto no valor 

desejado e ideal, de acordo com as capacidades de armazenamento, sendo 

realizada, sobretudo, visando esterilização, isomerização de alfa ácidos do 

lúpulo, coagulação protéica e formação da cor desejada. 
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5.1.5  ROTAPOOL 

 

Também conhecidos como tanque ciclone, são tanques cilíndricos, em 

que o mosto é bombeado tangencialmente. O mosto é ajustado em um fluxo 

rotatório, que força os sólidos insolúveis em uma pilha cônica no centro do 

vaso. Após um período, o mosto é retirado através das tubulações na base 

do rotapool. 

 

5.1.6  RESFRIADOR 

 

Ao sair do rotapool a temperatura do mosto está demasiada quente 

para a sobrevivência do fermento. Por esta razão, o estágio final antes da 

fermentação deve ser o resfriamento, isto é conseguido usando trocador de 

calor de placa. O mosto flui turbulentamente em um lado das placas, com 

um meio refrigerante (água) no outro.    

    

5.1.7   TANQUE FERMENTADOR/MATURADOR 

 

O mosto após passar pelo trocador de placas se dirige a um tanque 

F/M. Durante o enchimento do tanque, ocorre a inoculação do fermento. 

Acabando a fermentação, o fermento (agora já decantado), é removido e a 

cerveja é resfriada para que se inicie a maturação. 

 

5.1.8  CENTRÍFUGA 
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A centrífuga tem a função de abaixar a carga de fermento da cerveja 

antes da filtração, evitando saturação precoce desta etapa. 

 

5.1.9  FILTRAÇÃO DE CERVEJA 

 

O propósito da filtração é tornar a cerveja tão estável que nenhuma 

modificação visível ocorra por um longo período. 

Assim a cerveja ao sair da centrífuga irá passar por um filtro de velas. 

Este é um tanque vertical, cilíndrico com fundo cônico, contendo 

internamente velas filtrantes suspensas. Para ajudar a filtração utiliza-se 

terra diatomácea. Antes de iniciar a filtração é preciso injetar uma camada de 

terra diatomácea no filtro. Essa é chamada de pré-camada. 

 

5.1.10  ESTABILIZAÇÃO 

 

Duas das maneiras de deterioração da cerveja com o tempo são a 

oxidação e o turvamento. Dessa forma durante a etapa de filtração podem 

ser adicionados estabilizantes à cerveja que irão retardar alterações na 

mesma. 

A oxidação é o principal agente de modificação do flavor da cerveja 

durante sua vida útil. 

 

 

5.1.11  CARBONATAÇÃO 
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Geralmente a cerveja ao sair da filtração já decresceu seu teor de CO2 

dissolvido, assim antes de seguir para os tanques de pressão, a cerveja é 

carbonatada. 

5.1.12  TANQUE DE PRESSÃO 

 

Tanques de Pressão são tanques similares aos Tanques F/M com 

capacidades menores e com a função de armazenar a cerveja antes de esta 

seguir para o envasamento. 

 

5.2  ETAPAS DA FABRICAÇÃO DO REFRIGERANTE 

 

Para uma melhor compreensão, a figura abaixo ilustra as etapas do 

processo de fabricação de refrigerantes e bebidas mistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4 -  Fluxograma do processo da fabricação de refrigerante e bebida mista 

 

5.2.1  RECEPÇÃO DE AÇÚCAR 

 

Bebida Mista 
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O açúcar chega à fábrica em Carretas e armazenados em Big-bags de 

aproximadamente 1.250 Kg cada. Os bags são retirados da carreta através 

de ponte-rolante e depositados sob pallets no depósito de açúcar. Cada lote 

de açúcar é identificado para permitir o controle de FIFO e rastreabilidade. 

  

5.2.2  RECEPÇÃO DE INSUMOS 

 

Os insumos são armazenados no Almoxarifado e enviados para a 

Xaroparia anteriormente ao início da produção e na quantidade suficiente 

para o atendimento da semana.Os insumos são identificados para permitir o 

controle de FEFO e rastreabilidade. 

 

5.2.3  PRODUÇÃO DE XAROPE SIMPLES (BS) 

 

5.2.3.1   DISSOLVIMENTO DE AÇÚCAR (Preparo de BS) 

 

Os bags de açúcar são elevados através de ponte-rolante até os 

tanques reatores, onde são dosados em água quente (aprox. 60°C) e 

aquecidos até aprox. 85°C.São adicionados carvão ativo, terra infusória e 

ácido cítrico. 

 

5.2.3.2 FILTRAÇÃO DE BS 

 

O BS (açúcar dissolvido) após repouso e já com todos aditivos dosados 

(terra, carvão...) é filtrado através de filtros de Placas, de forma a retirar 
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partículas e reduzir a turbidez do BS. O BS filtrado é armazenado em Tanque 

Pulmão. 

    

5.2.4  PRODUÇÃO DE XAROPE COMPOSTO (BC) 

 

Para o preparo de BC inicialmente é transferido BS do tanque pulmão 

para um dos tanques de BC e dosado conservante. Em seguida são dosados 

sucos, concentrados, acidulantes e antioxidantes. 

Após todos os insumos dosados o BC está pronto para ser enviado 

para as linhas de envase. 

 

5.3  CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

5.3.1   CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

 

A água a ser utilizada no processo produtivo é de origem subterrânea. 

Na fase-1 do empreendimento, a água será captada de três poços pré-

existentes na unidade fabril, poços estes que operarão atendendo aos 

requisitos de outorga para abastecimento dos reservatórios da estação de 

tratamento de água (E.T.A.). 

As demais fases do projeto demandarão novos poços, cujas 

perfurações e captações serão realizadas atendendo a todos os requisitos 

legais de licenciamentos e outorgas. 
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5.3.2  ARMAZENAGEM E CLORAÇÃO DA ÁGUA 

 

A água captada é armazenada em reservatórios metálicos, com 

capacidade de 1000 m³ cada. A desinfecção da água é feita através da 

cloração, através de bombas dosadoras que adicionam gás cloro na água de 

entrada dos reservatórios, mantendo uma concentração de 1,5 mg/L na água 

armazenada. 

Em sequência, a água armazenada nos reservatórios é bombeada para 

as caixas d’água, sendo dividida em Caixa cervejeira e Caixa industrial. 

 

5.4  DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição da água entre as áreas e processo é feita por gravidade 

e/ou bombeamento, sendo que a água contida na caixa industrial é 

diretamente distribuída para diversas áreas mantendo a concentração inicial 

de cloro. Antes da utilização no processo produtivo, a água é declorada com 

a utilização de filtros de carvão ativo. 

 

5.5  ABRANDADOR DE ÁGUA 

 

A água cervejeira, após ser declorada nos filtros de carvão, passa pelo 

abrandador, que tem a função de retirar a dureza da água (excesso de íons, 

em especial os de cálcio e magnésio), e abastece a caldeira e as esteiras 

transportadoras. 
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5.6  TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

As especificações abaixo se referem às instalações da fase-1 do 

projeto. Na fase final, a E.T.D.I. estará duplicada. 

O tratamento de efluentes líquidos será realizado através de um 

processo misto, com etapas anaeróbias e aeróbias. 

 

5.6.1  FLUXOGRAMA OPERACIONAL E PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO 

 

O fluxograma operacional principal será o seguinte:  

 

- Grade metálica / Desarenador / Calha Parshall 

- Peneiras Estáticas.  

- Tanque de Equalização/Acidificação  

- Tanque de Emergência  

- Tanque de Condicionamento.  

- Reator Anaeróbio IC.  

- Tanque de Lodo Anaeróbio Excedente  

- Tanque de Aeração (Lagoa). . . .  

- Decantador Secundário  

- Adensador de Lodos  

- Centrifugas Desaguadoras de Lodos.  

- Calha Parshall Final  
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Este fluxograma alia as vantagens dos processos anaeróbios (pequena 

massa de lodo excedente gerada, pequeno consumo de energia elétrica, 

menor consumo de nutrientes) às do pós-tratamento aeróbio com lodos 

ativados (boa qualidade do efluente tratado final). 

 

5.6.2 CAPACIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (E.T.D.I) 

 

Seguem abaixo as parâmetros utilizados para dimensionamento da 

E.T.D.I (capacidade de projeto): 

Quadro 06 - Parâmetros utilizados para dimensionamento da E.T.D.I (capacidade de projeto) 

Parâmetro Efluente Bruto 

Vazão 7.200 m³/dia 

Vazão máx 300 m³/hora 

(*) Vazão máxima (picos) 400 m³/hora 

DQO 2.885 mg/l 

DBO 1.715 mg/l 

Sólidos Suspensos Totais 500 mg/l 

Nitrogênio 20 mg/l 

Fosforo 10 mg/l 

Temperatura 28 – 40°C 

PH 5 –11 

 
 

 

 

 

5.6.3 FLUXOGRAMA DE PROCESSO E.T.D.I. 
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EFLUENTE BRUTO

GRANDE METÁLICA 

CAIXA DE AREIA

PANEIRA ESTÁTICA

CALHA PARSHALL

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO / ACIDIFICAÇÃO 

TANQUE DE CONDICIONAMENTO  

TANQUE DE AERAÇÃO

TANQUE DE EMERGÊNCIA 
agitação

bombas

GASOMETRO

TANQUE LODO EXCEDENTE

FLARE

bombas

aeração

DECANTADOR SECUNDÁRIO

FeCl3 / bombas

UTILIDADES

CALHA PARSHALL

CORPO RECEPTOR

elevatória

CENTRIFUGAS

bombas

agitação
agitação

OH , +H+ , N

bombas

POLÍMEROS

bombas

REATOR   ANAERÓBICO   IC  

ADENSADOR 
DE LODOS

LODO

    

Figura 05 - Fluxograma de processo E.T.D.I. 
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5.6.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO 

 

5.6.4.1 PRÉ TRATAMENTO 
 

Os efluentes industriais chegarão por gravidade até a E.T.D.I., 

passando por grade metálica manual para remoção de sólidos grosseiros, 

por desarenador tipo canal para remoção de areia e outros sólidos pesados, 

por peneira estática e será efetuada a medição de vazão na calha Parshall.  

Os sólidos peneirados serão coletados em silo metálico e o efluente 

oriundo da calha Parshall seguirá por gravidade para o Tanque de 

Equalização / Acidificação ou será desviado automaticamente para o Tanque 

de Emergência caso esteja fora da faixa de pH especificada para a E.T.D.I.. 

No tanque de equalização/acidificação o efluente será homogeneizado, 

condição necessária para garantir a estabilidade dos processos biológicos e a 

para obtenção de ácidos voláteis, principalmente ácido acético, oriundos da 

conversão da matéria orgânica.  

O efluente desviado para o tanque de emergência será dosado 

gradualmente no tanque de equalização ou no tanque de aeração.  

O efluente homogeneizado terá temperatura inferior a 38°C, limite 

seguro para operação do sistema anaeróbio.  

Após equalização/acidificação, bombas centrífugas recalcarão o 

efluente com vazão medida e controlada para o tanque de condicionamento.  
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5.6.4.2 TRATAMENTO ANAERÓBIO 

 

O efluente pré-acidificado, será recalcado para o tanque de 

condicionamento. Esta vazão será controlada por medição eletromagnética e 

inversores de frequência nas bombas. 

No tanque de condicionamento, será adicionado o nutriente (N) através 

de bomba dosadora e se efetuará o controle do pH, utilizando agente 

alcalino/ácido (hidróxido de sódio / ácido clorídrico) para as correções 

necessárias. 

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, ou ácido, para a correção. 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 E.T.D.I.  

O efluente pré-acidificado, com pH e nutrientes otimizados, será 

recalcado por bombas centrífugas, com vazão controlada, para conversão 

biológica no Reator Anaeróbio de Circulação Interna (IC). 

A biodigestão anaeróbia consiste na degradação do material orgânico 

feita por bactérias granulares que produzem uma pequena quantidade de 

lodo e biogás, rico em energia, formado por dióxido de carbono e gás 

metano. 
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 Na parte superior do reator existe um separador trifásico, que 

coleta os gases em suspensão, enquanto o lodo retorna ao leito bacteriano 

por ação da gravidade e o efluente purificado é conduzido para as calhas de 

coleta e destinado para a próxima etapa do tratamento. 

 

5.6.4.3 TRATAMENTO AERÓBIO 

 

O efluente tratado no reator anaeróbio será encaminhado por 

gravidade ao tratamento aeróbio.  

Considerando que as exigências da legislação ambiental são bastante 

restritas para os parâmetros DQO e DBO, optou-se pela utilização do 

processo de lodos ativados com aeração prolongada, além de baixa relação 

alimento/lodo, altos valores para idade do lodo e com volume suficiente para 

promover a remoção da matéria orgânica.  

Está previsto a instalação de um tanque de aeração tipo lagoa para 

garantir maior tempo de detenção. A aeração é realizada por sopradores de 

ar (roots) e difusores de bolhas finas tubulares dispostos em cadeias 

flutuantes.  

A lagoa de aeração tem por objetivo remover a matéria orgânica que 

não foi retirada no processo anaeróbio (10 - 15%). Os micro-organismos 

oxidam a matéria orgânica em formas mais simples a fim de sintetizar essas 

formas simples em novas matérias orgânicas e novas células de bactérias. 

Para essa oxidação, os microorganismos utilizam o oxigênio dissolvido no 

sistema biológico, introduzido no tanque de aeração por intermédio dos 

sopradores de ar e dos difusores. 
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O licor misto (efluente + lodo biológico) sairá da lagoa de aeração e 

será destinado ao decantador secundário, onde o lodo biológico 

sedimentaráserá recolhido na elevatória de reciclo e reciclado com bomba 

centrífuga de baixa rotação para a entrada da lagoa de aeração, 

caracterizando-se o processo de lodos ativados.  

Na entrada do decantador secundário será dosada solução de Cloreto 

Férrico para precipitação/remoção de fósforo.  

O efluente clarificado, sem a presença de lodo biológico, será extraído 

pela parte superior do decantador, será medido por uma calha parshall e 

será destinado ao corpo receptor. 

 

5.6.4.4 DESAGUAMENTO DE LODOS 

 

O balanço de sólidos voláteis no processo será a ferramenta utilizada 

para se detectar a massa de lodo biológico excedente que deverá ser 

descartada do processo.  

O lodo em excesso será periodicamente descartado automaticamente 

(válvulas on-off) das tubulações de reciclo de lodo, indo diretamente ao 

adensador de lodos onde, por gravidade, terá sua concentração de sólidos 

aumentada no fundo do adensador, reduzindo, desta forma, a vazão a ser 

desaguada.  

Bombas helicoidais, com vazão variável, enviarão o lodo adensado até 

a centrífuga desaguadora de lodos.  
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Buscando auxiliar a floculação/desaguamento, uma solução de 

polieletrólito será continuamente dosada na entrada da centrífuga onde, pela 

ação mecânica, ocorrerá a separação da fase mais pesada (lodo excedente) 

da fase mais leve (clarificado). O lodo desaguado na centrífuga, com 

aproximadamente 18% de sólidos, será coletado e enviado por gravidade em 

um silo metálico enquanto o clarificado será direcionado para a lagoa de 

aeração (tratamento aeróbio) ou ao para o decantador secundário.  

O lodo desaguado será adequadamente destinado por transporte 

rodoviário. 

 

 

5.6.5   BIOGÁS E RESIDUAIS 

 

5.6.5.1   BIOGÁS E LODO ANAERÓBIO EXCEDENTE 

 

A matéria orgânica poluente é convertida pelas bactérias anaeróbias 

em biogás e pequenas quantidade de lodo anaeróbico excedente. 75% a 85% 

da DQO no efluente bruto será transformado em biogás (CH4 e CO2), 5% a 

10% em lodo excedente e 10% a 15% permanece no efluente e serão 

degradados no tratamento aeróbio.  

Para a instalação projetada, tralhando em plena carga, são previstas as 

seguintes quantidades de biogás e resíduos, considerando a capacidade 

nominal de 20.770 Kg DQO/dia:  

- biogás: 7.000 m³/dia.  

- metano: 4.900 m³/dia.  
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- lodo anaeróbio excedente máximo (sólidos totais): 240 Kg/dia.  

- concentração de lodo anaeróbico excedente: 80 Kg ST/m³.  

- volume de lodo anaeróbio excedente: 3,0 m³/dia.  

O biogás será utilizado no processo industrial, em substituição ao gás 

natural, energia elétrica ou outros combustíveis.  

O lodo anaeróbio excedente servirá como material inoculante para 

outras plantas. 

 

5.6.5.2 LODO PRIMÁRIO/AERÓBIO EXCEDENTE 

 

A matéria orgânica poluente remanescente da etapa anaeróbia será 

convertida pelas bactérias em CO2 e lodo excedente.  

Da quantidade total afluente as seguintes quantidades excedentes 

serão geradas considerando a E.T.D.I trabalhando em sua capacidade de 

projeto: (lodo biológico aeróbio + sólidos suspensos não degradados)  

Lodo aeróbio excedente máximo: 2.500 Kg ST/dia.  

Concentração do lodo aeróbio excedente: 180 Kg ST/m³  

Volume de lodo aeróbio excedente: ~ 14,0 m³/dia. 

 

5.6.6 EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PROPOSTO 

 

O efluente destinado ao corpo receptor apresentará as seguintes 

características: 
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OBS: os dados abaixo são baseados na máxima capacidade do projeto 

da E.T.D.I. 

 

5.6.6.1 FASE 1 DO EMPREENDIMENTO 

 

Vazão (Qe): Max 300 m3/h (dimensionamento da ETDI) 

DBO5(DBOe): menor ou igual a 20 mg/l.  

OD (ODe): min. 5 mg/l 

Nitrogênio TK: menor que 10 mg/l  

Fósforo Total: menor que 1 mg/l  

pH:  6,0 - 9,0.  

Temperatura: máxima 40°C.  

Sólidos Sedimentáveis: menor ou igual 1,0 ml/l.h.  

Coliformes fecais: menor ou igual 1000 NMP/100 ml. 

 

5.6.6.2 FASE FINAL DO EMPREENDIMENTO 

 

Vazão (Qe): Max 600 m3/h (dimensionamento da ETDI) 

DBO5(DBOe): menor ou igual a 17 mg/l.  

OD (ODe): min. 5 mg/l 

Nitrogênio TK: menor que 10 mg/l  

Fósforo Total: menor que 1 mg/l  

pH:  6,0 - 9,0.  
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Temperatura: máxima 40°C.  

Sólidos Sedimentáveis: menor ou igual 1,0 ml/l.h.  

Coliformes fecais: menor ou igual 1000 NMP/100 ml. 

 

5.7  REFRIGERAÇÃO 

 

5.7.1  RESFRIAMENTO DE TANQUES 

 

A amônia líquida contida no Separador de líquido é bombeada até os 

tanques de Fermentação e Maturação (cervejaria), onde é expandida, 

trocando calor com o produto, se transformando em gás, e retornando para 

o Separador. A parte gasosa é succionada pelos compressores, que elevam a 

pressão do gás e enviam para os condensadores evaporativos (neste 

resfriado com água industrial), onde ocorre a condensação da amônia. Do 

condensador a amônia líquida retorna para o vaso de pressão (tanque de 

armazenamento) e realimenta o separador de líquido. 

 

5.7.2  RESFRIAMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL 

 

A água industrial (com injeção de produtos químicos) contida no 

tanque de armazenamento é bombeada para um trocador de calor a placas e 

realiza, neste, troca térmica junto com a amônia líquida que vem do 

reservatório de líquido, que se expande e evapora, resfriando a água 

industrial que retorna para o tanque de armazenamento sendo enviada para 

as áreas produtivas, utilidades e sistemas de ar condicionados. 
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5.7.3  RESFRIAMENTO DE ÁGUA CERVEJEIRA 

 

A água cervejeira (declorada) passa por um trocador de calor a placas 

que realiza o resfriamento desta água através de troca térmica coma amônia 

líquida (expandida e evaporada), sendo recalcada para o tanque de água 

gelada cervejeira (cervejaria) e utilizada para resfriamento de mosto. 

 

5.8  GERAÇÃO DE VAPOR 

 

O tanque de condensado, alimentado pelo retorno de condensado da 

fábrica e água de reposição da ETA (abrandada), fornece água para a caldeira 

(com injeção de produtos químicos), onde através da combustão de gás 

natural, a água é evaporada e se transforma em vapor saturado, que é 

encaminhado até um coletor onde é distribuído para áreas produtivas. O 

vapor é distribuído a 10 Bar e cerca de 90% do condensado gerado retorna 

para a caldeira. 

Em caso emergencial a primeira opção de utilização de combustível 

será o BPF e a segunda será o óleo diesel. 

5.9  ENERGIA ELÉTRICA 

    

5.9.1  FORNECIMENTO 

A energia elétrica será fornecida pela concessionária local na tensão de 

69.000 volts. A concessionária realizará a instalação da linha de transmissão 

até a subestação (SE) principal da Brasil Kirin. 

I. ALTA TENSÃO / MEDIA TENSÃO 
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Na Subestação (SE) Principal, a e energia elétrica fornecida pela 

concessionária em 69KV será rebaixada para 13,8KV através de um 

transformador de 15MVA. 

A distribuição da energia em 13,8KV para a fábrica é realizada através 

de cabos subterrâneos conduzidos para as Subestações (SE) secundárias 

dentro dutos plásticos corrugados (Canaflex). 

 

II. MÉDIA TENSÃO / BAIXA TENSÃO 

    

Na SE secundária de entrada da alimentação em 13,8KV, serão 

instalados dois painéis de distribuição em média tensão para alimentação 

das seguintes subestações secundárias: 

• SE secundaria (abaixadora) para alimentação da Cervejaria em 

2,5MVA (entrada em 13,8KV e saída em 380V); 

• SE secundaria (abaixadora) para alimentação da usina de COusina de COusina de COusina de CO2222    e e e e 

caldeirascaldeirascaldeirascaldeiras em 2 MVA (entrada em 13,8KV e saída em 380V); 

• 3 SE’s secundarias (abaixadoras) para alimentação da casa de casa de casa de casa de 

maquinasmaquinasmaquinasmaquinas 2,5MVA (entrada em 13,8KV e saída em 380V); 

• SE secundaria (abaixadora) para alimentação da linha de envaselinha de envaselinha de envaselinha de envase em 

2,5MVA (entrada em 13,8KV e saída em 380V). 
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5.10  ENVASE 

 

A seguir será reportado o processo de envase de produtos nas 3 

tecnologias que serão implementadas nesta ampliação. 

        

5.10.1  ENVASE LATAS  

 

Abaixo é apresentada a sequência de etapas que compõem o processo 

de envase de latas. 

 

5.10.2  DESPALETIZADOR DE LATAS VAZIAS 

 

Desfaz as camadas de latas vazias dos pallets e envia as mesmas para 

o transportador aéreo 

5.10.3  TRANSPORTE AÉREO 

 

Transporta as latas vazias do despaletizador até o rinser. 

5.10.4  INSPETOR DE LATAS VAZIAS 

 

Inspeciona o contorno, a impressão, a integridade física e a limpeza 

interna da lata. 

    

5.10.5  RINSER 
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Lava as latas internamente. 

 

5.10.6  ENCHEDORA 

 

Realiza o enchimento das latas com produto (cerveja, refrigerante, etc).  

 

5.10.7  RECRAVADORA 

 

Aplica as tampas metálicas nas latas cheias e realiza a fixação das 

mesmas pelo processo de recravação mecânica. 

 

5.10.8  INSPETOR DE LATAS CHEIAS 

 

Inspeciona o nível de enchimento das latas, desviando do processo as 

latas com nível não conforme. 

5.10.9   PASTEURIZADOR 

 

Pasteuriza a cerveja enlatada. 

    

5.10.10  CODIFICADOR 

 

Imprime número do lote e data de validade nas latas. 
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5.10.11  EMBALADORA 

 

Agrupa as garrafas PET, forma os pacotes e aplica o filme plástico nos 

pacotes. 

    

5.10.12  FORNO 

 

Aquece os pacotes formados na embaladora, selando o filme plástico 

aplicado, garantindo a vedação e a resistência física dos pacotes de garrafas 

PET. 

 

5.10.13  PALETIZADORA 

 

Agrupa os pacotes de garrafas PET em camadas e posiciona estas 

camadas nos pallets. 

 

5.10.14  ENVOLVIDORA 

 

Envolve as camadas de garrafas PET sobre o pallet com filme plástico, 

garantindo a estabilidade do pallet formado. 
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5.10.15  TRANSPORTADORES 

 

Realizam o transporte de garrafas PET, pacotes e pallets entre os 

equipamentos que compõem a linha de garrafas PET. 

 

5.11  ENVASE VIDRO 

 

Abaixo é apresentada a sequência de etapas que compõem o processo 

de envase em garrafas de vidro: 

 

5.11.1  DESPALETIZADOR 

 

Extrai dos pallets as caixas plásticas com garrafas vazias. 

    

5.11.2  INSPETOR DE CAIXAS COM GARRAFAS VAZIAS 

 

Confirma a quantidade de garrafas vazias dentro de cada caixa. 

    

5.11.3  DESENCAIXOTADORA 

 

Extrai as garrafas de dentro das caixas plásticas. 
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5.11.4  LAVADORA DE CAIXAS VAZIAS 

 

Lava as caixas vazias oriundas da desencaixotadora. 

    

5.11.5  MAGAZINE DE CAIXAS 

 

Armazena as caixas vazias oriundas da lavadora e as envia para a 

encaixotadora. 

    

5.11.6  LAVADORA DE GARRAFAS 

 

Lava e desinfecta as garrafas interna e externamente. 

 

5.11.7  INSPETOR DE GARRAFAS VAZIAS 

 

Inspeciona a limpeza das garrafas e a integridade física das mesmas. 

As garrafas não conforme são desviadas do processo. 

 

5.11.8  ENCHEDORA 

 

Realiza o enchimento das garrafas com produto (cerveja, refrigerante, 

etc). 

5.11.9  ARROLHADOR 
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Aplica as tampas (rolhas) nas garrafas, lacrando as mesmas. 

5.11.10   INSPETOR DE GARRAFAS CHEIAS 

 

Inspeciona o nível de enchimento das garrafas e a eficiência na 

aplicação das rolhas, garrafas não conforme são desviadas do processo. 

 

5.11.11  PASTEURIZADOR 

 

Pasteuriza a cerveja engarrafada. 

5.11.12  ROTULADORA 

 

Aplica os rótulos nas garrafas e imprime o número do lote e a data de 

validade nos rótulos aplicados. 

5.11.13  INSPETOR DE GARRAFAS    ROTULADAS 

 

Inspeciona e eficiência da rotulagem e o nível de enchimento das 

garrafas. Garrafas não conforme são desviadas do processo. 

    

5.11.14  ENCAIXOTADORA 

 

Carrega as caixas plásticas com garrafas cheias. 
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5.11.15INSPETOR DE CAIXAS COM GARRAFAS CHEIAS 

 

Inspeciona a quantidade de garrafas nas caixas. Caixas não conforme 

são desviadas do processo. 

5.11.16  PALETIZADORA 

 

Agrupa as caixas plásticas em camadas e posiciona estas camadas nos 

pallets. 

5.11.17  CINTADORA 

 

Aplica cordão (barbante) no pallet de caixas, garantindo a estabilidade 

do mesmo. 

5.11.18  TRANSPORTADORES 

 

Realizam o transporte de garrafas, caixas plásticas e pallets entre os 

equipamentos que compõem a linha de garrafas de vidro. 

 

5.12  ENVASE PET 

 

Abaixo é apresentada a sequência de etapas que compõem o processo 

de envase em garrafas PET 

    

5.12.1  TOMBADOR 
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Transfere as preformas PET dos Bags para o silo de preformas. 

 

5.12.2  ESTEIRA DE ELEVAÇÃO 

 

Transfere as preformas do silo para o transporte horizontal. 

 

5.12.3  TRANSPORTE HORIZONTAL 

 

Alinha as preformas e transfere as mesmas para a sopradora. 

    

5.12.4   SOPRADORA 

 

Aquecimento as preformas e sopra as mesmas contra os moldes das 

garrafas. Neste processo se utiliza ar de sopro (item 4.8.2). 

5.12.5  SISTEMA DE RESFRIAMENTO 

 

Resfria a base das garrafas sopradas e transfere as mesmas para a 

enchedora através da estrela. 

5.12.6  ESTRELA 

 

Transfere e posiciona as garrafas na entrada da enchedora. 
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5.12.7   ENCHEDORA 

 

Realiza o enchimento das garrafas PET com produto (refrigerante, 

bebida mista, sucos, etc) 

5.12.8  ARROLHADOR 

 

Aplica as tampas plásticas nas garrafas PET, lacrando as mesmas. 

5.12.9  INSPETOR DE GARRAFAS PET 

 

Inspeciona o nível de enchimento das garrafas e a eficiência na 

aplicação das tampas plásticas. Garrafas não conforme são desviadas do 

processo. 

5.12.10  ROTULADORA 

 

Aplica os rótulos nas garrafas PET. 

5.12.11  CODIFICADOR 

 

Responsável pela impressão do lote e data de validade do produto nas 

garrafas PET. 

5.12.12  EMBALADORA 

 

Agrupa as garrafas PET, forma os pacotes e aplica o filme plástico nos 

pacotes. 
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5.12.13  FORNO 

 

Aquece os pacotes formados na embaladora, selando o filme plástico 

aplicado, garantindo a vedação e a resistência física dos pacotes de garrafas 

PET. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DA ETAPA DE 
OPERAÇÃO 
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Hoje, a unidade de Igarassu produz atualmente apenas cervejas. A 

ampliação fabril proposta, além de incrementar a capacidade produtiva de 

cervejas, possibilitará também a fabricação de outros tipos de bebidas como 

refrigerantes, bebidas mistas e água mineral. 

A fábrica operará 24 horas por dia, trinta dias por mês, doze meses 

por ano.  

Este empreendimento incrementará a capacidade produtiva da unidade 

de Igarassu, da Brasil Kirin, em 10 milhões de hectolitros de bebidas por ano. 

 

O quadro 07 abaixo apresenta o volume incremental de produtos 

produzidos anualmente nas unidades de processo do empreendimento 

(cervejaria e Xaroparia) 

 
Quadro 7 - volume incremental de produtos produzidos anualmente nas unidades de processo do empreendimento 

(cervejaria e Xaroparia) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cervejaria Cerveja 0,6 1,5 3,0 4,5 4,5 4,5 6,0

Xaroparia Xarope (Refr/Bebida Mista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8

0,6 1,5 3,0 4,5 4,5 4,7 6,8

Produção Anual ( MM hl / ano )
Processo Produtivo Produto

TOTAL  

 

O quadro 08 abaixo apresentao volume incremental de produtos 

envasados (oriundos das unidades de processo) anualmente na área de 

envase do empreendimento. O quadro mostra o plano de volumes dividido 

por tecnologia de embalagem (latas, vidros e PET). 
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Quadro 8 -  volume incremental de produtos envasados 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 Linha de Latas 128.000 latas por hora Cerveja 0,6 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 2,0

2016 Linha de Garrafas Vidro 72.000 garrafas por hora (600 ml) Cerveja 1,5 1,7 1,7 1,5 2,0

2018 Linha de Garrafas Vidro 60.000 garrafas por hora (600 ml) Cerveja 1,1 1,1 1,5

2019 Linha de latas 30.000 latas hora 30.000 latas por hora Cerveja / Refrigerante 0,4 0,4

2019 Linha Garrafas PET 20.000 garrafas por hora Água Mineral 0,5 1,0

2019 Embarriladora Choppe 100 barris/hora Choppe 0,1 0,1

2019 Linha Garrafas PET 36.000 garrafas por hora Refrigerante 0,2 2,0

2020 Linha Garrafas PET 36.000 garrafas por hora Bebida Mista 1,5

0,6 1,5 3,0 3,4 4,5 5,3 10,5

Start-Up

TOTAL ANO

Volume Envasado ( MM hl / ano )

Produto EnvasadoCapacidadeLinhas de Envase

 

 

6.1 DIRETRIZES INFRAESTRUTURAIS PARA A OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 A Figura 6 ilustra as diversas fases de operação das etapas de 

produção e envase da cerveja e do refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 -  Diversas fases de produção e envase dos produtos. 
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ADIÇÃO  DE  ÁGUA  CARBONATADA 

ENVASE 

ETDI 
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6.1.1  ÁGUA 

 

A água a ser utilizada na fase-1 do empreendimento será captada de 

três poços tubulares profundos já existentes (anexo 03,04 e 05), para uma 

demanda média de aproximada de 2.500 m3/dia. No final do 

empreendimento, em 2020, a demanda média estimada será de 13.000 

m3/dia. 

As demais fases do projeto demandarão novos poços, cujas 

perfurações e captações serão realizadas atendendo a todos os requisitos 

legais de licenciamento e outorga. Estima-se a perfuração de mais 7 (sete) 

poços. 

Em cumprimento a Lei Estadual nº 12.984, art.º, ressalta-se que todos 

os poços existentes contam com as outorgas devidamente deferidas pela 

Agência Pernambucana de Águas e Clima, conforme obsevado no Anexo 03. 

 

6.1.2   DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS EFLUENTES 

 

6.1.2.1   EFLUENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL 

 

No geral, as emissões terão regime de geração continua que será 

equalizada na Estação de tratamento de Efluentes Industriais (E.T.D.I.) e 

serão originarias de fontes distintas. 

As principais atividades geradoras de efluentes industriais são: 

- Higienização de garrafas de vidro e caixas plásticas. 
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- Pasteurização de garrafas de vidro e latas, 

- Lavagem dos equipamentos (assepsia), 

- Beneficiamento de CO2, limpeza das caldeiras, purgas e refrigeração 

de equipamento; 

- Limpeza de instalações operacionais e administrativas; 

- Derramamento ocasional de mosto, cerveja, fermento, refrigerante, 

xarope. 

 

Todo o efluente industrial será coletado em rede confinada. As 

soluções ácidas, soluções alcalinas e detergentes são providas de dispositivo 

de armazenagem (tanques apropriados com bacias de contenção). As 

estimativas da geração médiade efluentes industriais no empreendimentosão 

de 2.000 m3/diada fase-1 (2014) e 9.500 m3/diano final (2020). 

 

O efluente industrial será encaminhado para tratamento na E.T.D.I. 

para um tratamentomisto (anaeróbio + aeróbio), composto pelos seguintes 

dispositivos: 

(I)  Grade metálica / Desarenador / Calha Parshall 

(II)  Peneiras Estáticas.  

(III)  Tanque de Equalização/Acidificação  

(IV)  Tanque de Emergência  

(V)  Tanque de Condicionamento.  
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(VI)  Reator Anaeróbio IC.  

(VII)  Tanque de Lodo Anaeróbio Excedente  

(VIII)  Tanque de Aeração (Lagoa).  

(IX)  Decantador Secundário  

(X)  Adensador de Lodos  

(XI)  Centrifugas Desaguadoras de Lodos.  

(XII)  Calha Parshall Final  

O Efluente tratado serálançado no Rio Itapicuru, em conformidade com 

os padrões exigidos na resolução CONAMA n 357/2005 para lançamento de 

efluentes. Será realizado o monitoramento dos parâmetrosfísico-químicos de 

tratamento, baseado no Standard Methods for Examinationofwater. 

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. 

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 especifica 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. 
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O efluente da caixa separadora, após tratamento, será direcionado 

para a ETEI, para posterior lançamento no rio Itapicuru, 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 no Anexo 4. 

6.1.2.2 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Os efluentes sanitários gerados serão provenientes das instalações 

sanitárias e do refeitório da unidade. Todo esgotamento sanitário será 

direcionado a estação de tratamento de efluente  

    

6.1.2.3  DRENAGEM PLUVIAL 

 

As redes de drenagem de águas pluviais do empreendimento serão 

segregadas das redes de drenagem dos efluentes industriais e sanitários. A 

águas pluviais serão coletadas por meio de calhas e tubulações e 

encaminhadas para a ETEI.     A Figura 7 mostra o sistema de drenagem pluvial 

do empreendimento BRASIL KIRIN 
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Terreno do empreendimentoDrenagem Área construída

 
Figura 7 -  Sistema de drenagem pluvial do empreendimento BRASIL KIRIN 

 

 

6.2 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/Resíduo. 

Os descartes denominados “Subprodutos” são todos aqueles que 

podem ser selecionados, coletados, e reaproveitados. Aqueles denominados 
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resíduos são quaisquer restos, sobras e rejeitos do processo fabril, em 

estado sólido, líquido ou pastoso, inerte ou orgânico, que não podem ser 

reaproveitados. 

 

6.2.1  A GESTÃO DE SUBPRODUTOS 

 

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 

inicio das atividades, nos locais de destinação, pela área de meio: 

• 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 1 e aqueles destinados ao aterro 

industrial, deve haver certificados de destinação emitidos pelo 

receptor devidamente licenciado no órgão ambiental. 

A central de reciclagem será construída em conformidade com as 

normas da ABNT, NBR 12.235 (Armazenamento de resíduos sólidos 
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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 

BRASIL KIRIN - 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, está apresentado em 

A3. 
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6.2.2   EXIGÊNCIA PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUO 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. 

 

6.2.3   PROCEDIMENTO PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NA ÁREA INDUSTRIAL 

 

A BRASIL KIRIN 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. 

 

6.2.4  ÁREAS DE ARMAZENAMENTO DE INSUMOS E DE PRODUTOS ACABADOS 

 

Os insumos/ matérias-primas 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. 
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6.3  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 ás inspeções, limpeza melhor 

arejamento e espaço para as operações de controle de pragas. 

Os produtos acabados, após saírem da linha de produção, serão 

transportados para os armazéns através de empilhadeiras. 

O armazenamento será feito em boxe cobertos, respeitando também o 

recuo de 45 cm do produto da parede. A estocagem deverá ser feita com no 

máximo de 03 palets de altura. 

    

6.4  DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE TANCAGEM 

    

Todo material líquido (produtos químicos e 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: 
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- Capacidade: as bacias possuirão a capacidade adequada para poder 

conter todo o volume do líquido nela armazenado; 

- Estanqueidade: a base e paredes das bacias: livre de rachaduras e/ou 

buracos e suficientemente impermeabilizadas para conter e resistir a 

vazamentos; 

-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 vazamento; 

- 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 de 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. 

- 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; 

- Identificação: os tanques, as bombonas, tambores, produtos e granel 

e as bacias: identificados conforme normas ABNT; 

- Material absorvente (serragem ou areia): mantidos próximos ás áreas 

de estocagem para recolhimentos em um eventual acidente; 
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- Caixas separadoras de água e óleo: mantidas em pontes de 

armazenamento ou manipulação de óleo ou produtos oleosos, com risco de 

vazamento ou mistura com efluente para ETEI. 

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. 

 

 

6.5 PROCEDIMENTOS E ROTINAS OPERACIONAIS, DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. 

 

O programa de manutenção que será implantado pela BRASIL KIRIN, 

inicia-se com a classificação dos equipamentos quanto a sua criticidade. São 

observados os seguintes aspectos: Produtividade, Qualidade, Manutenção, 

Segurança e Custo. Com isso classificamos os equipamentos em “A” (maior 

criticidade), “B” (Crítico) e “C” (menor criticidade). 

Definida a criticidade aplicamos as estratégias de manutenção para 

cada equipamento, Quadro 9. 
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 CRITICIDADE  DO 

EQUIPAMENTO 

TIPO DE MANUTENÇÃO A B C 

MANUTENÇÃO PELA OPERAÇÃO X X X 

INSPEÇÃO BASEADA NA CONDIÇÃO 

(UTILIZANDO OS 5 SENTIDOS) 
X X X 

MANUTENÇÃO CORRETIVA 

PROGRAMADA 
X X X 

MANUTENÇÃO BASEADA NO TEMPO X X 
 

INSPEÇÃO BASEADA NA CONDIÇÃO 

(UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE 

MEDIÇÃO) 

X 
  

   

Quadro 9 - Estratégias de manutenção para cada equipamento 

 

Os planos de manutenção são aplicados aos equipamentos “A” e “B” e consta no 

Master Plan do pilar MP. Este Master plan é revisado anualmente, contudo, sofre 

modificações oriundas das ações geradas nas AQF’s – Análise de Quebra/Falha. 

O planejamento anual é realizado entre novembro e dezembro, período no qual são 

elencados todos os planos desenvolvidos. 

Um dos fatores que observamos no planejamento (fig 09) são as datas das GM’s - 

Grandes Manutenções - que ocorrem uma vez no ano com durações descritas abaixo: 

 

Linhas de Retornáveis – 15 dias  

            Linhas de descartáveis – 10 dias 

  Áreas de Processos Industriais – 15 dias. 
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FIGURA 08 -  ETAPAS DO PROCESSO 

 

 

6.6  ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL DO EMPREENDIMENTO 

 

 A nova unidade fabril da Indústria de bebidas Igarassu – 

Pernambuco foi projetada para um período de operação de 50 a 100 anos. 

Durante sua vida útil poderá sofrer atualizações tecnológicas e substituições 

de equipamentos. 
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7. ANÁLISE JURÍDICA 
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 A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida no Brasil pela Lei 

Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 determina, organiza e põe em 

prática diversas ações para a manutenção e a melhoria da qualidade 

ambiental, visando, dentre outros objetivos, o licenciamento e a fiscalização 

das fontes de poluição. 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 reza: 

“Art. 225 Todos t“Art. 225 Todos t“Art. 225 Todos t“Art. 225 Todos têm direito a um meio ambiente êm direito a um meio ambiente êm direito a um meio ambiente êm direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial a sadia qualidade de vida, impondoe essencial a sadia qualidade de vida, impondoe essencial a sadia qualidade de vida, impondoe essencial a sadia qualidade de vida, impondo----se ao se ao se ao se ao 

Poder Público e a coletividade o dever de defendêPoder Público e a coletividade o dever de defendêPoder Público e a coletividade o dever de defendêPoder Público e a coletividade o dever de defendê----lo e lo e lo e lo e 

preservápreservápreservápreservá----lo para as presentes e futuras gerações”lo para as presentes e futuras gerações”lo para as presentes e futuras gerações”lo para as presentes e futuras gerações”    

 

7.1  O LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

 

 A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetivos e potencialmentes poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízos 

de outras licenças exigíveis.       



 

89 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

A sua previsão legal está explicitada na Lei n. 6.938/1991 - Lei 

Nacional de Política Ambiental - nos art.9º inciso IV, e art. 10, na Resolução 

CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997, com as devidas modificações 

advindas da Lei Complementar nº 140/2011; no âmbito Federal, bem como 

na Legislação específica do Estado de Pernambuco - Lei nº 14.249/2010, 

com as recentes alterações advindas pela Lei Estadual nº 14.549/2011. 

A competência para o licenciamento ambiental do qual trata esse 

estudo diz respeito à Agência Estadual de Meio Ambiente; trata-se de uma 

competência estadual, art. 8º da Lei nº140/2011, haja vista que a 

competência federal do IBAMA fica restrita aos casos enumerados no art. 7º 

inciso XIV, da referida Lei. Já aos Municípios, com base no art.9º, inciso XIV 

da mesma Lei, cabe licenciar empreendimentos e atividades que causem ou 

possam causar impacto ao meio ambiente de âmbito local, de acordo com 

tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 

atividade, ou os localizados em Unidades de Conservação instituídas pelo 

Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental. 

São três as espécies de licenças, que poderão ser concedidas isolada 

ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases do 

empreendimento ou atividade, são elas: 

a) Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade; 

b) Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento 

ou da atividade; 
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c) Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou do 

empreendimento. 

Segundo a Lei nº 14.249/2010 do Estado de Pernambuco, os prazos 

máximos de validade para as licenças são: Licença Prévia (LP), não poderá 

ultrapassar a 05 (cinco) anos; Licença de instalação (LI), não poderá 

ultrapassa a 04 (quatro) anos e Licença de Operação (LP), deverá ser de (01) 

um ano, no mínimo, e 10 (dez) anos, no máximo. Ainda de acordo com a 

citada lei em seu Art. 4º, a Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), 

poderão ter seus prazos de validade prorrogados, uma única vez, desde que 

os somatórios dos prazos das licenças concedidas não ultrapassem os 

limites máximos acima descriminados. O que não se aplica no caso da 

BRASIL KIRIN. 

Atendendo aos anseios das legislações aplicáveis, a KIRIM DO BRASIL já 

iniciou o processo de licenciamento ambiental junto a Agência Estadual de 

Meio Ambiente – CPRH , requerendo a Licença Prévia – anexo 02, e está 

sendo elaborado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS, de acordo com o 

TR GT Nº 03/13. 

 

7.2  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

    

ÁREA OBJETOÁREA OBJETOÁREA OBJETOÁREA OBJETO: Imóvel rural denominado “Gleba 1 “ , desmembrado da 

Fazenda    Santa Helena, situado do Km 37,3 da rodovia BR 101-Norte, Chã 

de Tabatinga, medindo 16,5017 ha., no município de Igarassu / PE. 
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USO PRETENDIDO:USO PRETENDIDO:USO PRETENDIDO:USO PRETENDIDO: Implantação de indústria. 

A Legislação que reza sobre o uso e ocupação do solo é a Lei Federal 

nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano; A 

Instrução Normativa 17- B, DO INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, que dispõe sobre o parcelamento de imóveis rurais e a Lei 

Complementar Municipal   Nº 2629/2006 – que institui o Plano Diretor do 

Município de Igarassu do município de Igarassu. 

A supracitada Lei nº 6.766/1979 é bastante clara quando prevê a 

possibilidade dos Estados e Municípios editarem leis para em caráter 

complementar, disporem sobre esse tema. 

Em seu art. 3º reza: 

    “Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo “Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo “Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo “Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo 

para fins urbanpara fins urbanpara fins urbanpara fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana os em zonas urbanas, de expansão urbana os em zonas urbanas, de expansão urbana os em zonas urbanas, de expansão urbana 

ou de expansão específica, assim definidas pelo plano ou de expansão específica, assim definidas pelo plano ou de expansão específica, assim definidas pelo plano ou de expansão específica, assim definidas pelo plano 

diretor ou aprovadas por Lei Municipal”. diretor ou aprovadas por Lei Municipal”. diretor ou aprovadas por Lei Municipal”. diretor ou aprovadas por Lei Municipal”.     

Conforme se percebe no Plano Diretor do Minicípio de Igarassu. 

Já em relação à Instrução Normativa nº 17 – B do INCRA, no seu item -  

2,  nota-se claramente a possibilidade do parcelamento, para fins urbanos, 

de imóvel rural localizado em zona urbana ou de expansão urbana, sendo 

esse o caso do empreendimento. 

ESTRUTURA URBANA ESTRUTURA URBANA ESTRUTURA URBANA ESTRUTURA URBANA ––––    METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA METROPOLITANA integrada ao Plano Diretor do 

Município do Igarassú e ao Plano Diretor Metropolitano – PDRMR aprovado 

pelo conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – 

CONDERM, através da resolução n 40, datada de 23/08/98:  
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- Zona Rural – Não Urbanizável. 

 

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE IGARASSUDE IGARASSUDE IGARASSUDE IGARASSU    

De acordo com a Lei do Zoneamento Territorial nº 2.208 de 

14/03/1996 e recomendações da Planta Diretora – Lei Municipal nº 

2.466/2003, alterada pela Lei Municipal nº 2.629/2006 – Plano Diretor de 

Igarassu a Área do Empreendimento está inserida na Zona Rural da sede do 

Município de Igarassu. 

ÁREA DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAISÁREA DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAISÁREA DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAISÁREA DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS – Lei Estadual n 9860/86 de 

12/08/1986: 

Parte da área do Empreendimento localiza-se em trechos classificados 

como de Categoria M1 M1 M1 M1 e M2M2M2M2(limite da área de proteção dos mananciais),    

devendo obedecer ao explicitado nos Quadros 4, 5 e 6, do Anexo II da Lei 

Estadual mencionada, bem como o contido no Arts. 90 ao15. (Das Normas de 

Parcelamento, Uso e Ocupação). 

Vale Salientar que nas áreas inseridas em Proteção dos Mananciais, uso 

industrial é proibido nas áreas de categoria M1 M1 M1 M1 e tolerado nas áreas de 

categoria M2, M2, M2, M2, conforme explicitado no QUADRO 6 – ANEXO II da Lei de 

Proteção dos Mananciais, com as seguintes observações: 

(8) Desde que utilize matéria prima local, resulte em efluente 

biodegradável e         fique assegurada a capacidade de autodepuração do 

corpo receptor. 
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(2) Os usos tolerados estão sujeitos à análise especial dos órgãos 

competentes    de acordo com o estabelecimento na Lei de Proteção dos 

Mananciais. 

 

ZONEAMENTO ECOLÓGICZONEAMENTO ECOLÓGICZONEAMENTO ECOLÓGICZONEAMENTO ECOLÓGICO O O O ––––    ECONÔMICO COSTEIRO ECONÔMICO COSTEIRO ECONÔMICO COSTEIRO ECONÔMICO COSTEIRO do litoral Norte de 

Pernambuco (Decreto Estadual n 24017/2002, instrumento legal proposto 

pelo GERCOGERCOGERCOGERCO  -  Gerenciamento Costeiro, sob a tutela da CPRH: 

• Área inserida na Zona Agroindustrial Zona Agroindustrial Zona Agroindustrial Zona Agroindustrial ––––    “E”“E”“E”“E”    

• Subzona para incentivo à Diversificação de usos e à Proteção dos 

Mananciais – “E1”“E1”“E1”“E1”    

São tolerados nessa Subzona, entre outros: 

• Culturas de ciclo curto em áreas de média declividade, mediante 

técnicas de controle de erosão; 

• Mineração, mediante licenciamento dos órgãos competentes e 

recuperação das áreas degradadas pela atividade; e 

• Aterro sanitário e /ou usina de triagem e compostagem, mediante 

licenciamento ambiental. 

• Proibem-se nessa subzona: 

• Destruição/ degradação de remanescente da Mata Atlântica, em 

qualquer estágio de regeneração; 

• Caça da fauna silvestre; 

• Pesca predatória, nos corpos d`água; 
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• Uso e ocupação da faixa de proteção do relevo e dos corpos d`água 

prevista em lei; 

• Práticas agrícolas que provoquem degradação do solo e dos recursos 

hídricos; 

• Lançamento de resíduos industriais e domésticos no solo e nos corpos 

de água sem o tratamento adequado;  

• Utilização de agrotóxico e outros produtos que ofereçam riscos à 

saúde humana e animal. 

Além das diretrizes acima mencionadas, o projeto da indústria 

pretendido observará as seguintes restrições: 

 De acordo com Carta Temática de Declividades da Agência 

CONDEPE/FIDEM , a área em questão apresenta grandes trechos com 

declividades superiores a 30%, devendo portanto serem obedecidas as 

restrições, quanto ao uso e ocupação dessas áreas, contidas na Lei Estadual 

n 9990/87 – Arts. 14 a 16 – Da Preservação do Relevo e da Vegetação; 

Reserva de faixa “non aedificandi”“non aedificandi”“non aedificandi”“non aedificandi” com 15,00 metros de largura ao 

longo das margens dos drenos que seccionam a área, bem como ao longo da 

faixa de domínio da rodovia BR 101 Norte. (Lei Federal n 6766/79 – Art. 40 – 

Inciso III); 

O acesso ao empreendimento através da rodovia BR 101 Norte, deve 

obedecer às normas estabelecidas pelo DNIT, DNIT, DNIT, DNIT, contidas nas “Instruções para 

Autorização e Construção de Acessos às Rodovias Federais”; 
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As interferências de natureza ambiental que porventura incidam na 

área objeto do empreendimento em questão, ficarão sujeitas a análise e 

parecer da CPRHCPRHCPRHCPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente. 

Portanto, o Emprendimento não fere nenhum dispositivo legal 

elencado acima, estando desta forma, perfeitamente sintonizado com as 

exigências impostas para  seu correto funcionamento. 

No Anexo 5 observa-se a CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

emitida pela URB-Igarassu, atestando que não existe nenhuma reserva 

indígena nem movimentos sindicais circunscritos na área do 

empreendimento. 

  

7.3  CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 

A Lei Federal nº 6.938/1981reza: 

““““ArtArtArtArt.3º inciso I .3º inciso I .3º inciso I .3º inciso I se entende por meio ambiente se entende por meio ambiente se entende por meio ambiente se entende por meio ambiente 

o conjunto de condições, leis, influências e o conjunto de condições, leis, influências e o conjunto de condições, leis, influências e o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, física, química e interações de ordem física, física, química e interações de ordem física, física, química e interações de ordem física, física, química e 

bbbbiológica, que permite, abriga e rege a vida em todas iológica, que permite, abriga e rege a vida em todas iológica, que permite, abriga e rege a vida em todas iológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formasas suas formasas suas formasas suas formas””””. . . .     

    “Art. 3º incisos II e III“Art. 3º incisos II e III“Art. 3º incisos II e III“Art. 3º incisos II e III    degradação da qualidade degradação da qualidade degradação da qualidade degradação da qualidade 

ambiental é a alteração adversa das características ambiental é a alteração adversa das características ambiental é a alteração adversa das características ambiental é a alteração adversa das características 

do meio ambiente;do meio ambiente;do meio ambiente;do meio ambiente;    e poluiçãoe poluiçãoe poluiçãoe poluição    a degradação da a degradação da a degradação da a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atiqualidade ambiental resultante de atiqualidade ambiental resultante de atiqualidade ambiental resultante de atividades que vidades que vidades que vidades que 

direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 
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segurança e o bem estar da população; criem segurança e o bem estar da população; criem segurança e o bem estar da população; criem segurança e o bem estar da população; criem 

condições adversas às atividades sociais e condições adversas às atividades sociais e condições adversas às atividades sociais e condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; laambiente; laambiente; laambiente; lancem matérias ou energia em desacordo ncem matérias ou energia em desacordo ncem matérias ou energia em desacordo ncem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidoscom os padrões ambientais estabelecidoscom os padrões ambientais estabelecidoscom os padrões ambientais estabelecidos””””....    

                                        ““““Art.15 impõe pena de reclusão e multa ao Art.15 impõe pena de reclusão e multa ao Art.15 impõe pena de reclusão e multa ao Art.15 impõe pena de reclusão e multa ao 

poluidor que expuser a perigo a incolumidade, poluidor que expuser a perigo a incolumidade, poluidor que expuser a perigo a incolumidade, poluidor que expuser a perigo a incolumidade, 

animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave 

situação de perigo já existesituação de perigo já existesituação de perigo já existesituação de perigo já existente, agravandonte, agravandonte, agravandonte, agravando----se a pena se a pena se a pena se a pena 

caso resulte: dano irreversível à fauna, a flora e ao caso resulte: dano irreversível à fauna, a flora e ao caso resulte: dano irreversível à fauna, a flora e ao caso resulte: dano irreversível à fauna, a flora e ao 

meio ambiente; lesão corporal grave, ou quando a meio ambiente; lesão corporal grave, ou quando a meio ambiente; lesão corporal grave, ou quando a meio ambiente; lesão corporal grave, ou quando a 

poluição é decorrente de atividade industrial ou de poluição é decorrente de atividade industrial ou de poluição é decorrente de atividade industrial ou de poluição é decorrente de atividade industrial ou de 

transportetransportetransportetransporte””””....    

    ““““Art.17Art.17Art.17Art.17    inciso II inciso II inciso II inciso II Criação do Cadastro Técnico Criação do Cadastro Técnico Criação do Cadastro Técnico Criação do Cadastro Técnico 

Federal de AtiviFederal de AtiviFederal de AtiviFederal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou dades Potencialmente Poluidoras ou dades Potencialmente Poluidoras ou dades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos AmbientaisUtilizadoras de Recursos AmbientaisUtilizadoras de Recursos AmbientaisUtilizadoras de Recursos Ambientais””””. . . .     

                

7.4  POLUÍÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

No que tange a poluição atmosférica tem-se: a RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 05/1989 que criou o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

(PRONAR), que limita os níveis de emissão de poluentes por fontes se 

poluição atmosférica; a Resolução CONAMA nº 03/1990 que dispõe sobre os 
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padrões de qualidade do ar previsto no PRONAR. Esta Resolução prevê um 

Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, cujo objetivo 

é prevenir os riscos iminentes e graves que possa afetar a saúde da 

população, estipulando desta forma os níveis de Atenção, Alerta e 

Emergência; A Portaria do IBAMA Nº 348/1990 que dispõe sobre os padrões 

de qualidade do ar e concentrações e poluentes atmosféricos; a Resolução 

CONAMA Nº 382/2006; Resolução CONAMA nº03/1990 a e o Decreto do 

Estado de Pernambuco nº 7.269/1980 que regulamenta a Lei nº 8.361/1990 

que reza sobre o sistema estadual de atividades potencialmente poluidoras. 

Em consonância com a Legislação em vigor, a BRASIL KIRIN  utilizará de 

caldeira a gás como combustível principal e caldeira a óleo como combustível 

de emergência. 

    

7.5   RUÍDOS 

 

 A Resolução nº 01/1990 do CONAMA bisca disciplinar a emissão de 

ruídos originários de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, bem como a propaganda política. 

Já a Resolução CONAMA nº02/1990 criou o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Poluição Sonora, que tem como objetivo maior a 

conscientização da população em geral quanto aos efeitos da poluição 

sonora, bem como cobrar um maior controle por parte dos governantes.  

Em concordância e complementando a legislação federal, existe a 

legislação do estado de Pernambuco: Lei Estadual nº 12.789/2005 que 
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dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do 

sossego público. 

A BRASIL KIRIN como forma de mitigar os possíveis desconfortos 

advindos das máquinas e equipamentos eletromecânicos, bem como os 

gerados nas movimentações dos veículos de uma forma geral, e em 

atendimento a legislação trabalhista no que diz respeito à segurança do 

trabalho, fornecerá aos seus trabalhadores protetores auriculares, em 

conjunto com um programa de manutenção do seu maquinário, a fim de 

reduzir ao máximo o desconforto gerado pelas suas atividades. 

 

7.6  RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Em relação as Resíduos Sólidos, têm-se a Lei Federal nº 12.305/2010, 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde o seu art. 20 

inciso I reza que estarão obrigados a elaborar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, os produtores de resíduos sólidos de origem industrial. 

(Art. 13 inciso I alínea “f” da referida Lei). 

A Resolução CONAMA Nº 313/2002 instituiu O Inventário Nacional dos 

Resíduos Sólidos Industriais; a Instrução Normativa nº 002/003, que regula o 

Art. 4º § 2º, da referida Resolução e os Procedimentos Técnicos Ambientais – 

PTA’s, que indica as diretrizes para o cumprimento do Programa de Coleta 

Seletiva. 
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A Lei nº 14.236/2010 do Estado de Pernambuco em combinação com a 

já citada Lei federal nº 12.305/2010, subsidiam o Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos de Pernambuco. 

No Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da BRASIL KIRIN, se 

observará como se efetuará a retirada, o tratamento e a correta destinação 

dos resíduos gerados em sua fábrica. 

 

7.7  POLUIÇÃO HÍDRICA 

 

Em relação á poluição hídrica, tem-se no ordenamento pátrio uma 

legislação específica do assunto, como o Decreto Feral nº 50.877/1961 que 

em seu art. 1º proíbe o lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, 

domiciliares ou industriais às águas que impliquem na poluição das águas 

receptoras. Em caso de lançamento de resíduos poluidores nas águas 

interiores, as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis terão um prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para tomarem as providências no sentido de reter 

ou tratar os resíduos, e assim que reza o seu art. 8º; a Lei Federal nº 

9433/1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos; a Lei 

Federal nº 11.445/2007 que instituiu diretrizes para o saneamento básico e 

a Lei Federal nº 9.966/2000 que reza sobre a prevenção, controle e 

fiscalização causada por lançamento de óleo e substâncias nocivas em águas 

nacionais. Existe ainda o Decreto nº 4.136/2002, que especifica as sanções 

aplicáveis às infrações e às regras de prevenção que estão embutidas na 

citada Lei 9.966/2000. 
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 Em relação à Lei Estadual nº 9.860/1986 que prevê o uso dos recursos 

hídricos para fins industriais, a não ser que não prejudique o abastecimento 

da população, bem como a Lei Estadual nº 12.984/2005 que em seu art. 65, 

prevê que todos os poços a serem perfurados e utilizados para captação de 

água na RMR deverão se submeter a outorgas da Agência Pernambucana de 

Águas e Climas, não se aplica ao empreendimento da BRASIL KIRIN, já que os 

poços existentes já são outorgados pela Agência conforme Anexos 3. 

Portanto, não existe nenhuma vedação legal vislumbrada para a empresa. 

 Em consonância com toda essa legislação, a BRASIL KIRIN contará com 

uma Estação de Tratamento de Efluentes própria, contando com o 

procedimento de reuso das águas, contribuindo assim para um meio 

ambiente mais sadio. 

 

7.8  ESPAÇOS LEGALMENTES PROTEGIDO 

7.8.1  ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

 A Lei Federal nº 12.651/2012 é a responsável por disciplinar as Áreas 

de Preservação Permanente, onde em seu art. 4º as delimita, bem como e a 

Resolução CONAMA 369/2006 que é o instrumento que disciplina os casos 

excepcionais de intervenção nas Áreas de Preservação Permanente não são 

aplicáveis ao Empreendimento, já que o mesmo, através do diagnóstico 

ambiental mostra ser uma área plana situada às margens da BR-101, no 

litoral norte do Estado de Pernambuco, desprovida assim de qualquer 
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restrição ambiental que justifiquem a incidência dos referidos diplomas 

legais. 

A Lei nº 11.428/2006 em seu Art. 2º reza: 

 “Art. 2º Os novos Empreendimentos que impliquem “Art. 2º Os novos Empreendimentos que impliquem “Art. 2º Os novos Empreendimentos que impliquem “Art. 2º Os novos Empreendimentos que impliquem 

o corte ou a supressão da vegetação do Bioma Mata o corte ou a supressão da vegetação do Bioma Mata o corte ou a supressão da vegetação do Bioma Mata o corte ou a supressão da vegetação do Bioma Mata 

Atlântica deverão ser implantados preferencialmente Atlântica deverão ser implantados preferencialmente Atlântica deverão ser implantados preferencialmente Atlântica deverão ser implantados preferencialmente 

em áreas já substancialmente alteradas ou em áreas já substancialmente alteradas ou em áreas já substancialmente alteradas ou em áreas já substancialmente alteradas ou 

degradadas”degradadas”degradadas”degradadas”.  

Como a vegetação existente no empreendimento antes da 

terraplenagem era tão somente cana-de-açúcar, as restrições legais 

impostas não se aplicam ao caso da BRASIL KIRIN.  

 No que diz respeito a já citada Lei Federal 12.651/2012 (novo Código 

Florestal) em seus Arts. 26, 27 e 28 quando trata da supressão vegetal para 

uso alternativo, bem como o art. 25 da também já citada Lei Federal nº 

11.428/2006, que  prevê a supressão e a exploração da vegetação 

secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica,  não 

são aplicáveis ao empreendimento, pois, como já citado alhures, o mesmo se 

encontrava em área totalmente destinada a cana-de-açúcar, e a única 

vegetação secundária encontrada tratava-se tão somente de erva daninha. 

No âmbito Estadual pode-se citar a Lei nº 11206/1995, que disciplina 

a Política Florestal do Estado de Pernambuco, onde o seu Art. 15 explicita 

que a cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica fica sujeita à 

proteção estabelecida em Lei.   
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As restrições impostas por esses diplomas legais não se aplicam ao 

empreendimento pelos motivos expostos anteriormente. 

    

7.8.2  A RESERVA LEGAL  

 

Trata-se de um importante instituto para o sistema jurídico ambiental 

recepcionado pelo Código Florestal de 1965 – Lei 4.771/1965. Têm como 

fundamento o direito ao meio ambiente equilibrado e a função social da 

propriedade.  Definido no art. 1º,§ 2º, III como: 

    “Art. 1º,§ 2º, III Área localizada no interior de uma “Art. 1º,§ 2º, III Área localizada no interior de uma “Art. 1º,§ 2º, III Área localizada no interior de uma “Art. 1º,§ 2º, III Área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentável dpermanente, necessária ao uso sustentável dpermanente, necessária ao uso sustentável dpermanente, necessária ao uso sustentável dos recursos os recursos os recursos os recursos 

naturais à conservação e a reabilitação dos processos naturais à conservação e a reabilitação dos processos naturais à conservação e a reabilitação dos processos naturais à conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da bidiversidade a ao abrigo e ecológicos, à conservação da bidiversidade a ao abrigo e ecológicos, à conservação da bidiversidade a ao abrigo e ecológicos, à conservação da bidiversidade a ao abrigo e 

proteção da fauna e flora nativas”.proteção da fauna e flora nativas”.proteção da fauna e flora nativas”.proteção da fauna e flora nativas”.    

 

 A BRASIL KIRIN informa que será mapeada e averbada a Reserva Legal. 

    

7.8.3  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A Lei Federal nº 9.985/2000 regulamenta o art. 225.§ 1º. incisos I, II, 

III e IV da Constituição Federal de 1988, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC; e o Decreto Federal n. 
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4.340/2020 que regulamenta a Lei n. 9.985/2000 em seu art. 22, prevê que 

as Unidades de Conservação serão criadas por atos do Poder Público.    

Essas unidades de conservação tem como objetivo básico, 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto de parcela dos 

seus recursos naturais.    

Em relação à Lei Estadual nº 9.931/1986, que define como APA as 

reservas biológicas constituídas pelas áreas estuarinas do Estado de 

Pernambuco, bem como a Lei Estadual nº 9.989/1987, que define as reservas 

ecológicas da Região Metropolitana do Recife, não se mostram aplicáveis ao 

empreendimento, pois, a área utilizada pela BRASIL KIRIN está situada na MZ 

1 MACRO ZONA RURAL E DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS.  

Portanto, o empreendimento ora analisado, não se encontra inserido 

em qualquer modalidade de Unidade de Conservação.  

É importante ressaltar que na Área de Influência Indireta do 

emprendimento  existe a APA - Área de Proteção Ambiental Santa Cruz 

criada pelo Decreto Estadual nº 32.488/08 que declara como  Área de 

Proteção Ambiental a região que compreende os Municípios de Itamaracá, 

Itapissuma e parte do Município de Goiana. 

    

7.9  COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Não houve supressão por parte do empreendedor de qualquer 

vegetação nativa, inexistindo na área qualquer forma de Unidades de 

Conservação ou Área de Proteção Ambiental – APA. 
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Na sua fase de implantação e na de operação, o empreendimento não 

causou nem causará qualquer dano ambiental nos meios físico e bióticos que 

não possa ser mitigado, e o mais importante, foi implantado em uma área 

integralmente antropizada. Nota-se, portanto, que os impactos ambientais 

negativos durante a fase de ampliação e operação do Empreendimento foram 

reduzidíssimos. 

Ressalta-se ainda que, quanto à geração de efluentes e resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e poluição hídrica, a BRASIL KIRIN se 

compromete a utilizar a melhor e mais avançada tecnologia  existente para 

atender, desta forma, a legislação pertinente. 

 

7.10  AS RESPONSABILIDADES POR DANOS AMBIENTAIS 

 

Entende-se responsabilidade como a obrigação de cada um em 

assumir as consequências dos atos praticados, e para o termo 

“responsabilização”, englobaria  todas as responsabilidades decorrentes da 

contaminação de uma área quais sejam os procedimentos referentes à 

necessidade de legislação específica que definam os responsáveis pela 

contaminação, para o estabelecimento das obrigações dos responsáveis pelo 

dano causado ao meio ambiente e a saúde pública (custos e serviços para o 

gerenciamento da área afetada e a remediação) e do órgão gestor. 

O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade de 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente. A responsabilidade por dano ambiental não é subjetiva porque não 
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necessita da prova de culpa ou dolo por parte do agente causador do dano, 

ou seja, não é necessário que o agente tenha agido com a intenção de causar 

o dano, nem mesmo é necessária à prova de que o mesmo agiu com 

negligência imprudência ou imperícia. 

A responsabilidade ambiental é objetiva, pois, fundamenta-se na teoria 

do risco, segundo a qual toda a pessoa que exerce alguma atividade cria 

riscos para terceiros e deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta 

seja isenta de culpa. O dano é indenizável se houver o nexo de causalidade 

entre a ação e a omissão. Tal responsabilidade se baseia no princípio da 

equidade, ou seja, quem se beneficia com atividade deverá responder pelos 

riscos ou pelas desvantagens desses resultantes. 

           A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 § 3º estabelece 

que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independente da obrigação de reparar os danos. 

 

7.10.1  A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 

 

A responsabilidade civil pelo dano ambiental independe da penal e da 

administrativa, podendo, no entanto, ser cumulativa, além do que o Direito 

Ambiental age preventivamente (risco de dano) e também posteriormente, no 

âmbito reparatório e repressivo (dano já realizado). 
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Na teoria da responsabilidade civil não há como falar em dever de 

indenizar sem a ocorrência do dano, o que constitui em um dos alicerces 

essenciais da referida responsabilidade. 

No passado, de acordo com o Código Civil de 1916, a reparação do 

dano ambiental resumia-se em conflito de vizinhança, quando se enfocava 

apenas o interesse individual do cidadão em proteger sua propriedade de 

qualquer ato nocivo praticado por seu vizinho. Prevalecia a responsabilidade 

subjetiva, ou seja, aquela que exigia a demonstração exata do culpado 

agente causador, a comprovação do dano e o nexo de causalidade. No 

tocante à responsabilidade subjetiva, ela ainda é aplicável na atualidade 

quando o Estado, devendo prevenir um dano que pode ser evitado, omite-se, 

faltando ao dever legal de agir com diligência, prudência e perícia capazes de 

impedir a lesão produzida por terceiros ou por fato da natureza. Apenas 

exime-se da responsabilidade se não houver culpa ou dolo ou, quando uma 

força maior causa um dano inevitável, sendo em vão qualquer esforço para 

remediá-lo. 

No Código Civil de 2002, artigo 927º, parágrafo único, consta que 

haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de 

outros. 

 A Lei nº 6.938/81 sobre Política Nacional de Meio Ambiente define 

que o poluidor deve ser responsável pela indenização e/ou reparação dos 



 

107 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade, 

independentemente da existência de culpa. 

Face à Lei Federal nº 7.347/85 de Ação Civil Pública, aplica-se também 

a responsabilidade objetiva, bastando como prova da conduta do agente 

causador, o nexo causal e o dano ao meio ambiente propriamente dito. 

O Direito Ambiental engloba as duas funções da responsabilidade civil 

objetiva, quais sejam: a reconstituir e/ou indenizar os prejuízos. Um 

exemplo da aplicação do regime da solidariedade é o artigo 8º da Resolução 

nº 273, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que 

regulamenta as atividades de postos revendedores de derivados de petróleo 

e de outros combustíveis para fins automotivos. Neste artigo determina-se a 

responsabilidade solidária entre os proprietários, arrendatários ou 

responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos / sistemas e os 

fornecedores de combustível em relação à adoção de medidas para controle 

e remediação da área contaminada. 

Portanto, a responsabilidade civil continua a ser regida pela Lei 

6938/81, que adotou a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do 

risco. Contudo, a responsabilidade penal e administrativa exige a 

demonstração da culpa para ser imputada ao agente.    

Portanto, para a responsabilização penal e administrativa por dano 

ambiental a responsabilidade é subjetiva. Isto é, o causador do dano deve ter 

agido com a intenção de causar o dano, ou deve ter agido com imprudência, 

negligência ou imperícia. 
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Diante disso, a BRASIL KIRIN, na execução de suas atividades, segue a 

risca o que reza a referida lei, onde os programas de monitoramento 

elaborados pela empresa visam atender o objetivo precípuo de evitar 

possíveis danos ao meio ambiente. 

 

7.10.2  RESPONSABILDADE PENAL POR DANO AMBIENTAL LEI DOS CRIMES 
AMBIENTAIS - LEI 9605/98 

 

O Empreendimento está sujeito a Lei 9605/1998 que reza sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, trazendo como inovação formas alternativas de sanção e 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas. A Lei regulamentou o Art. 225 

da Constituição da República de 1988 que estabelece que as pessoas 

jurídicas sejam responsabilizadas administrativas, civil e penalmente 

conforme o disposto na lei, nos casos em que a infração seja cometida por 

decisão do seu representante legal ou contratual, ou do seu órgão colegiado, 

no interesse ou benefício de sua entidade. A responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui o das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do 

mesmo fato. 

Para as infrações de menor potencial ofensivo, serão aplicadas as 

disposições do art. 76 da Lei Federal n. 9.099/1995.  No entanto, o agente 

só terá direito à aplicação de tal dispositivo, caso repare o dano ambiental 

causado, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo. 

A Lei dos Crimes Ambientais possui forte caráter ressocializador, 

adotando penas alternativas à privação de liberdade. Garantiu-se a 
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substituição da pena para todos os delitos culposos, seguindo o que reza o 

art. 44 inciso I do Código de Processo Penal. 

A extinção da punibilidade dependerá da reparação integral dos danos, 

mediante laudo comprobatório, assim como reza o art. 28 inciso I, da Lei de 

Crimes Ambientais, adotando-se a postura do que é imposto pelo art. 89  

inciso § 5º da já citada Lei 9.099/1995.   

    

7.10.3  RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL 

    

Quanto à responsabilidade administrativa, é aplicada a Lei nº 6.938/81 

sobre Política Nacional do Meio Ambiente, onde, por meio do artigo 14º 

consta que sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores a penalidades 

como: 

Multa simples ou diária, nos valores correspondentes prescritos, 

agravada em casos de reincidência específica; 

Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 

Poder Público; 

Perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito e; 

Suspensão de sua atividade. 
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Aplica-se também o artigo 70, da Lei nº 9.605/98 sobre Crimes 

Ambientais, onde haverá a possibilidade de imposição administrativa pelo 

órgão competente, devendo a mesma sempre estar prevista em lei, em 

obediência ao princípio da legalidade, informador dos atos administrativos. 

Neste mesmo raciocínio a Agência Estadual de Meio Ambiente do 

Estado de Pernambuco – CPRH instituiu as infrações ambientais a suas 

respectivas sansões que podem ser visualizadas no Capítulo VII da Lei 

Estadual nº 14.249/2010. 

Diante disso, a BRASIL KIRIN, na execução de suas atividades, segue a 

risca o que reza a referida lei, onde os programas de monitoramento 

elaborados pela empresa visam atender o objetivo precípuo de evitar 

possíveis danos ao meio ambiente. 

 

7.11  ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

         

A BRASIL KIRIN será abastecida por poços tubulares profundos, 

captando água do aquífero Beberibe. Para isso obedecerá as legislações 

vigentes sobre o assunto que são: 

�  Lei Federal nº 9433/1997, onde reza em seu art. 21  que estão sujeitas à 

outorga do Poder Público a extração de água de aquífero subterrâneo para 

consumo final ou insumo de processo produtivo; 

 

� Resolução nº 16/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 

que estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos; 
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� As Leis nº 11.426 e 11.427, regulamentadas pelos respectivos Decretos nºs 

20.269, de 24.12.97 e 20.423, de 26.03.98 que dispõem sobre a Política e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, instituem o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e da outras providências; e sobre a 

Conservação e Proteção das Águas Subterrâneas. 

 

� Lei Estadual nº 12984/2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de. Recursos Hídricos; 

 

� A Resolução Estadual nº 01/2010 que estabelece a obrigatoriedade de 

realização de manutenção preventiva de poços tubulares com elaboração e 

apresentação de relatório técnico por formulário padrão. 

 

� A Resolução Estadual nº 01/2009 que estabelece a realização de testes de 

bombeamento de poços no Estado de Pernambuco, com elaboração de 

relatório técnico. 

 

� A Resolução nº 10/2009 que estabelece a realização de análises físico-

químicas e bacteriológicas em água subterrânea; 
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8.  ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO 
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8.1  ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

  

 A AII engloba o município de Igarassu, por ser o local de 

instalação do empreendimento, como também os municípios de Itapissuma e 

Ilha de Itamaracá, que possuem parte de suas áreas territoriais inseridos 

neste contexto. 

 

8.2  ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

Entende-se como AID, a área que será diretamente afetada pelos 

impactos, quer sejam positivos, quer sejam negativos, decorrentes das ações 

oriundas do Empreendimento. Esses impactos deverão ser mitigados, ou 

compensados pelo empreendendor; caso sejam negativos, e potencializados 

e estimulados caso sejam positivos. 

Para se delimitar a AID do empreendimento, levou-se em conta 

principalmente a área de abrangência do lançamento de efluentes no meio 

físico, como também as comunidades mais próximas que irão se beneficiar 

dos impactos positivos advindos do Empreendimento. 

Definiu-se a comunidade de Alto do céu como sendo a principal 

receptora do impacto positivo. Insere-se também na AID, a reserva legal 

pertencente ao Empreendimento, e os rios tributários, Itapicuru, Catucá e 

tabatinga. 
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8.3  ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

A ADA corresponde à área construída e não construída do 

empreendimento, área ampliada, bem como todas as áreas associadas. A 

Figura 9    iliustra a AII, AID, e ADA. 

 

 

Figura 9 -  AII – AID- ADA. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH 

 



 

115 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
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9.1 MEIO FÍSICO 

    

9.1.1  CLIMA 

O clima de toda a região metropolitana do Recife é o tropical quente e 

úmido, com um a três meses de seca (IBGE, 1997). Nesse sentido, a 

caracterização climática das áreas de influência do empreendimento é a 

mesma para todas (AII, AID, 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 1800 mm 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, op.cit). 

 A estação menos chuvosa acontece entre setembro e fevereiro. Em 

compensação a esse alto índice pluviométrico a radiação solar é intensa, 

típica da faixa tropical, cuja brisa marinha contribui para um alto índice de 

evaporação. As Figura 10 ilustra a precipitação média anual do Estado de 

Pernambuco medidas na estação metereológica do Instituto Nacional de 

Metereologia (INMET) . 
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Figura 10 – Precipitação média anual no estado de Pernambuco com destaque para AII 

 

Fonte: Laboratório de Metereologia de Pernambuco (LAMEPE/ITEP) 

 

A temperatura média oscila em torno de 26°C, com pequena amplitude 

térmica anual da ordem de 3ºC. A umidade relativa do ar nos meses de chuva 

é cerca de 80%, em consequência da baixa latitude em que se situa a área, da 

proximidade do oceano Atlântico e das massas de ar atuantes na região. A 

figura 11 mostra o comportamento das principais variáveis climatológicas da 

Região Metropolitana do Recife. 
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Figura 11 – Comportamento das principais variáveis climatológicas da Região Metropolitana do Recife. 

 Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (IMET-2012) 

 

9.1.2  VENTOS 

 

Na região estudada a direção predominante dos ventos é do quadrante 

E - circulação normal - oriundos da área de altas pressões subtropicais, ou 

seja, do anticiclone do Atlântico Sul, denominados alísios. Essa massa tem 

uma inversão térmica superior com duas camadas: a inferior, de 

temperaturas mais baixas e úmidas; e a superior, com temperaturas mais 

altas e secas. Tem um caráter de estabilidade que se encerra com a chegada 

das correntes perturbadas (Nimer, 1977). 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 O mecanismo de perturbação ou de instabilidade da região 

compreende três sistemas: 
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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;  

Sistema de Sul– representado pelo deslocamento da Frente Polar 

Atlântica que no inverno atinge o litoral pernambucano, provocando chuvas 

frontais; c) Sistema de Este – formado pelas ondas, 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 frequentes no inverno, secundárias no outono e pouco 

frequentes na primavera e no verão. 

Sistema do 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 frequentes no inverno, secundárias no outono e pouco 

frequentes na primavera e no verão (NIMER,1977). A Figura 12 mostra o 

sistema de circulação atmosférica do Nordeste. Já a Quadro 10 ilustra a 

frequência da direção do vento na Região Metropolitanan do Recife. 
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Figura 12 -  SIstemas de circulações atmosféricas no Nordeste. 
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Quadro 10 – Frequências de Direção do Vento na Região Metropolitana do Recife 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) 

 

9.1.3  GEOLOGIA REGIONAL  

 

A caracterização da geologia visa definir os principais elementos que 

subsidiarão a avaliação hidrogeológica, como as formações aquíferas, 

aquitardos e aquicludes, a permeabilidade e porosidade das rochas, e a 

tipificação das descontinuidades que interferem no fluxo das águas 

subterrâneas. 
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A Região Metropolitana do Recife (RMR) está caracterizada 

geologicamente por rochas do embasamento cristalino e das bacias 

sedimentares costeiras Paraíba e Pernambuco. 

O Lineamento Pernambuco (LPE), principal feição estrutural da área 

RMR, constitui o limite entre as duas bacias sedimentares costeiras Paraíba e 

Pernambuco Figura 13. 

  

 
Figura 13 – Bloco diagrama das Bacias Sedimentares Costeiras Paraíba e Pernambuco. 

 

A RMR pode ser subdividida em quatro domínios principais do ponto 

de vista geológico: 

• Na área Norte: a Bacia Sedimentar Paraíba; 

• Na área Sul: a Bacia Vulcano-Sedimentar Pernambuco; 

• Na área central: o Domínio da Planície do Recife.   

• Na área Oeste: O Embasamento Cristalino;  
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9.1.3.1  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
 INDIRETA - AII 

 

Geologicamente a AII está inserida na Bacia Sedimentar Paraíba que foi 

definida por Mabesoone & Alheiros (1988), Lima Filho (1998), Souza (1999) e 

Souza Lima et al. (2003),  como uma faixa sedimentar costeira entre o 

Lineamento Pernambuco, em Recife e o Alto de Mamanguape, a norte de 

João Pessoa, constituída pelas sub-bacias Olinda, Alhandra e Miriri. 

 A Bacia Sedimentar Paraíba é uma bacia tipo rampa, sendo a última 

ligação entre os continentes sul-americanos e africanos durante os eventos 

geológicos que culminaram na separação total dos continentes e a 

consequente formação do Oceano Atlântico. O Quadro 11 ilustra a coluna 

estratigráfica da Bacia Paraíba. 
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Quadro 11 -  Coluna Estratigráfica para as Bacias Sedimentares Pernambuco e Paraíba 

 
Fonte: Monteiro 2000 (modificada) 

 

Na Região Metropolitana do Recife Norte ocorre a sub-bacia Olinda, 

formada por uma sequência de rochas sedimentares cretáceas pertencentes 

ao Grupo Paraíba que mergulham suavemente para leste com inclinação da 
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ordem de 28 m/km e cuja espessura aumenta gradativamente na direção do 

Oceano Atlântico.  

Uma seção geológico-estrutural da Bacia Sedimentar Paraíba, no 

âmbito da Sub-Bacia Olinda ao norte do Recife, foi elaborado de acordo com 

a Figura 14, tendo como base para a interpretação em sub-superfície dos 

dados gravimétricos (Oliveira, 2003).  

 

Figura 14 - Corte aproximadamente E-W na região de Paulista (Sub-bacia Olinda) mostrado a estruturação da Bacia 
Sedimentar Paraíba sobre o Embasamento Cristalino e as principais falhas normais com base em perfis gravimétricos. 

 

Fonte: Oliveira (2003) modificado. 

 

Estratigraficamente é subdividida por vários autores em: Formação 

Beberibe (basal, arenítica continental), Formação Itamaracá (arenítica 

marinha), Formação Gramame (superior, calcária) e Cenozóica, desde o 

Paleoceno com a Formação Maria Farinha (calcárea) aos sedimentos 

continentais plio-pleistocênicos da Formação Barreiras. O Poço estratigráfico 

2 IST-1-PE localizado em Itamaracá – PE, mostra a sequência sedimentar 

completa da Bacia Sedimentar Paraíba Figura 15. 

 

FORMAÇÃO BEBERIBE (Arenito Clástico Inferior) 
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Esta formação foi pioneiramente definida por Kegel (1953), como 

sendo uma sequência de calcarenitos.  Posteriormente Kegel (1955), incluiu 

os arenitos friáveis interdigitados com a sequência de calcarenitos (fácies 

marinha) proposta no trabalho anterior, designando-a como Membro 

Beberibe. 

A Figura 15 ilustra o poço estratigráfico 2 IST-1-PE (Itamaracá – PE.), 

da Bacia Sedimentar Paraíba, Coordenadas UTM 9143148 N / 298443 E.   
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Figura 15 -  Poço estratigráfico 2 IST-1-PE (Itamaracá – PE.), da Bacia  Sedimentar Paraíba, Coordenadas UTM 
9143148 N / 298443 E. Altitude da boca do furo 10m 

 

 

Fonte Petrobrás modificada.   
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Ocorre extensivamente na Bacia PE-PB (norte da RMR), estando 

assentada discordantemente sobre o embasamento cristalino devido a uma 

discordância erosiva. Possui uma espessura média em torno de 180 metros, 

com valores máximos que podem atingir mais de 211 metros na zona 

litorânea entre Olinda e Itamaracá. 

Regionalmente as espessuras aumentam de oeste para leste, contudo 

ocorre uma tendência de redução no sentido norte-sul. Sua porção inferior é 

caracterizada por arenitos continentais quartzosos de granulação variável, 

com intercalações de siltitos e folhelhos.  

A Formação Beberibe, que inicia o pacote sedimentar da Bacia Paraíba, 

é de idade neocretácea, mais precisamente, santoniana-campaniana (87,5 - 

74,5 Ma), de caráter dominantemente terrígeno e continental, representada 

por um depósito fluvial com espessura superior a 150 m, dominado por 

fácies de canais entrelaçados (braided), de alta energia, formados de arenitos 

quartzosos, grossos a conglomeráticos, via de regra, não fossilíferos, 

intercalados com depósitos mais finos, de planície aluvial (Nóbrega & 

Alheiros, 1991). 

 Esta Formação, na área pesquisada, encontra-se gradando 

lateralmente para um arenito com cimento calcífero (Formação Itamaracá), 

refletindo domínio de fácies flúvio-lagunar a flúvio-deltáica.  Mais para o 

litoral, o sistema deposicional desta formação se torna plataforma rasa a 

costeira.   
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 Litologicamente, a unidade é constituída de arenitos clásticos grossos 

a finos, mal selecionados, friáveis, com coloração variando de cinza a creme 

amarelada, com eventuais leitos de conglomerados na base e níveis de 

siltitos argilosos intercalados no topo. (Nóbrega & Alheiros,1991),    

Em afloramentos, os arenitos mostram-se em espessos pacotes 

monótonos,  

maciços e estéreis, superficialmente intemperizados e capeados por areias 

brancas  

que se constituem nos solos produzidos a partir do arenito (Beurlen,1967a).  

Nóbrega & Alheiros (1991), microscopicamente classificaram como 

quartzo-arenitos onde o quartzo é o mineral mais frequente e se apresenta 

sob forma de grãos mono e policristalinos. O monocristalino contribui com 

70 a 80% da rocha total e mostra extinção reta, raramente ondulante, 

podendo ocorrer fraturado. O quartzo policristalino contribui com, no 

máximo, 15% da rocha, sendo constituído por  três  ou  mais  indivíduos  por  

grão,  onde,  alguns  desses,  mostram  ter  sido submetidos à deformação, 

evidenciada por limites individuais não muito nítidos e por forte extinção 

ondulante.  

Na área pesquisada Nóbrega & Alheiros (1991), descreveram a 

Formação Beberibe na localidade de Passarinho, nas margens do rio Beberibe 

a oeste da BR-101 Norte. Delinearam como uma sequência sedimentar bem 

estratificada constituída de arenitos finos de coloração creme   e   siltitos   de   

coloração   cinza   esverdeada   com manchas avermelhadas e ricamente 

fossilífera (Pseudoschoembachia, Mullinoides,Tellina, Corbula, entre outras), 
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confirmando sua formação em ambiente lagunar. Os níveis mais friáveis 

apresentam inúmeras conchas mal preservadas de bivalves e grãos de 

quartzo de granulação  grossa   a   média   são   observados,   com   formas 

subarredondadas  a  subangulosas,  dispersas  numa  matriz  mais  fina. 

Os siltitos desenvolveram-se sobre a fácies fluvial anterior e, muitas 

vezes, mostram, no topo, intercalações de camadas com níveis 

conglomeráticos, indicando recorrência do processo fluvial. Segundo esses 

autores, há uma brusca descontinuidade lateral, que sugere a presença de 

falhamentos de gravidade com elevação do bloco onde se encontra o 

afloramento que expõe a fácies lagunar.  

Macroscopicamente, esta fácies é composta por siltitos argilosos e 

arenitos finos a muito finos, estratificados de cor cinza esverdeada a creme e 

pouco poroso em virtude dos níveis argilosos frequentes. São friáveis e com 

grãos de quartzo subarredondados a subangulosos, do tamanho areia, 

grossa a média, e dispersos na matriz mais fina. Ao microscópio, os arenitos 

finos a médios, foram classificados como subacórseos tendo como mineral 

mais abundante o quartzo (Nóbrega & Alheiros, 1991).   

A maioria dos grãos é monocristalino e exibe extinção reta, raramente  

ondulante, em menor proporção, tem-se o quartzo policristalino. 

Subordinadamente ocorrem grãos de feldspato, subarredondados  a  

subangulosos chegando a angulosos. Esses arenitos são bem a 

moderadamente  selecionados e mostram um empacotamento  frouxo  com  

contatos pontuais a flutuantes. Observa-se a matriz filosilicática e cimento 
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ferruginoso, sendo comum à presença de grãos maiores de quartzo 

dispersos juntamente com o arcabouço fino (Nóbrega & Alheiros, 1991). 

 

FORMAÇÃO ITAMARACÁ (Neocampaniano - Eomaastrichtiano) 

 

A Formação Itamaracá foi definida por Kegel (1955), para designar os 

arenitos calcíferos aflorantes na Ilha de Itamaracá, norte da cidade de Recife. 

Beurlen (1967a) aboliu o termo Formação Itamaracá, incluindo estes arenitos 

calciferos transicionais na base da Formação Gramame, porém, 

posteriormente Lima Filho & Souza (2001) retomam o nome de acordo com 

a sua proposta inicial.  

É formada por uma sequência transgressiva composta de 

calcarenitos fossilíferos que chegam a formar coquinas, intercalações 

siliciclásticas de granulometria variável e depósitos fosfáticos no topo 

(Lima Filho & Souza, 2001; Barbosa et al., 2003). As fácies fosfáticas 

apresentam maior abundância de gastrópodes em  relação  a  bivalves 

(Plicatula,  Venericardia,  Lucina,  Xenomorpha,  Helicaulax, Cypraea  entre  

outros),  além  de  abundantes  as  associações  de  Foraminíferos 

(Siphogenerinoides, Epistominella, Fallotia, Rosita, Globotruncana e 

Rugoglobigerina.(Tinoco, 1967). Os depósitos  da  Formação Itamaracá 

podem alcançar 92 metros de espessura (Poço estratigráfico 2 IST-1-PE -

Itamaracá – PE. Figura 07), cujos depocentros localizam-se entre a ilha de 

Itamaracá e Pitimbu e nas vizinhanças de João Pessoa. Nas periferias, esta 

unidade não ultrapassa 30 metros. A Formação Itamaracá recobre 
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discordantemente em  situação  de  onlap  a  Formação  Beberibe (Barbosa et 

al.,2003).  

A Formação Itamaracá aflora na porção sudeste dos Municípios de 

Igarassu e em quase todo o município de Itapissuma. Ocupa a porção médio-

inferior dos vales dos rios Paratibe, Barro Branco e Tabatinga. 

Segundo Lima Filho & Souza (2001), é constituída  de  arenitos  

calcíferos,  siltitos  e  fosforitos,  com  presença  de  fósseis marinhos que a 

posicionam no Campaniano. 

Esta  unidade  representa  a  transição  do  ambiente  continental  para  

o  ambiente marinho, marcando a invasão do Oceano Atlântico sobre a 

Bacia Paraíba.   

Litologicamente está representada por arenitos calcíferos/calcários, de  

coloração  creme,  friável,  sem  estratificação, fossilífero, apresentando 

dolomitização e pequena espessura, às vezes, com teor de fosfato elevado  

(Beurlen,  1967b).     A fácies fosfática caracteriza-se pela formação de um 

horizonte de fosforito mais ou  menos  contínuo,  com  a  espessura  do  

horizonte  variando  da  ordem  de alguns centímetros a um máximo de 4 

metros sendo a espessura da ordem de 1,2 m em média. Os teores de P2O5 

variam de local para local, porém o valor máximo chega a 35% e o teor 

médio fica em torno de 20% (Menor et al., 1977).  

Os dois tipos litológicos são caracterizados por controles 

estratigráficos  

distintos conforme o posicionamento estratigráfico, sendo o primeiro, uma 

variedade creme e friável com teor menor ou igual a 10% sobrejacente aos 
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arenitos friáveis e continentais da formação Beberibe; o segundo chamado de 

fosfato pobre, com teor menor que 10%, variedade cinza e dura, 

sobrejacentes aos arenitos carbonáticos duros, marinhos da fácies litorânea 

da Formação Itamaracá (Kegel, 1955).  

    

FORMAÇÃO GRAMAME (Mastrichitiano) 

 

Restringe-se a uma faixa norte-sul na porção leste da sub-bacia 

sedimentar da cidade de Olinda. Recobre as arenitos calcíferos da Formação 

Itamaracá. Em poços, sua espessura detectada não ultrapassou os 100m. 

Nessa fácies podem ser encontrados fósseis de cefalópodes como 

Pachydiscus, Roudairia e Pseudocuculaca, entre outros (Oliveira & Andrade  

Ramos, 1956).  A  microfauna  é  mal  representada  por  Globotruncana 

contusa e G. Atuarti, em raros exemplos (Tinoco, 1967). 

 

FORMAÇÃO MARIA FARINHA ( Daniano) 

 

Constituída por calcáreos detríticos, relativamente puros, e uma seção 

superior com calcáreos margosos e argilas. Toda a sequência é bastante 

fossilífera de macrofósseis e microfósseis. 

 

FORMAÇÃO BARREIRAS (Terciário – Quaternário) 

 

Ocupa mais de 50% da área da Região Metropolitana do Recife Norte, 

ocorrendo principalmente na porção ocidental da faixa sedimentar da zona 

norte, recobrindo discordante e indistintamente o cristalino e as formações 
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cretáceas e terciárias da Bacia PE-PB. Corresponde à zona de tabuleiros, vales 

estreitos, ocorrendo na forma de pequenos morros isolados. Sua litologia é 

caracterizada por areias argilosas e argilas variegadas, de origem 

continental, exibindo localmente níveis arenosos mais grosseiros. A 

Formação Barreiras constitui um sistema aquífero merecedor de atenção na 

zona norte, caracterizado por uma sequência aquífera freática, com níveis 

confinados em profundidade. 

 

 TERRAÇOS MARINHOS PLEISTOCÊNICOS E HOLOCÊNICOS 

 

Os primeiros apresentam-se geralmente descontínuos mais ou menos 

alongados e paralelos à linha de costa, ou no sopé das formações geológicas 

mais antigas. Em toda a área esses terraços alcançam altitudes de até 6m, 

contudo, foram e são modificados pela ação fluvial e antrópica. 

 Os segundos apresentam uma geometria mais regular em relação aos 

anteriormente citados. Geralmente são alongados, paralelos à linha de costa, 

com altitude média de 2,5m. 

 

EMBASAMENTO CRISTALINO (Pré-Cambriano) 

 

É representado pelo Maciço Pernambuco-Alagoas, que mergulha para 

leste com inclinação da ordem de 28m/Km com uma suave inclinação para 

sudeste, oscilando entre os valores de 8 e 14m/Km (Batista, 1984). É 

constituído por litotipos dos Complexos Gnáissico-Migmatítico, Belém do 

São Francisco e Vertentes de idade Pré-Cambriana, além de granitóides 
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diversos, aflorantes ou recobertas por sedimentos meso-cenozóicos das 

bacias sedimentares costeiras Paraíba e Pernambuco. 

O Complexo Gnáissico-Migmatítico do Paleoproterozóico, situado a 

norte do Lineamento Pernambuco e a oeste da Bacia sedimentar costeira da 

Paraíba, constituído por ortognaisses de composição granítica a tonalítica, 

por vezes monzoníticos e dioríticos, migmatizados, não individualizados. 

O Complexo Vertentes, de idade mesoproterozóica, localizado numa 

pequena porção do extremo NW da RMR, a sul de Araçoiaba, é constituído 

por uma sequência metavulcano-sedimentar, que inclui quartzitos, 

metapelitos e metavulcânicas diversas (Santos, 2000). 

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico de Pernambuco a 

AII é caracterizada pelas seguintes unidades de relevo: a) Superfícies 

Rebaixadas com influência de material de recobrimento; b) Tabuleiros 

Dissecados, c) Tabuleiros Pouco Dissecados, d) Planícies aluviais,  e) Planícies 

fluvuio-marinhas.(fig13) 

Os Tabuleiros são formados por sedimentos da Formação Barreiras, e 

situam-se a com cotas variando entre 50 e 80 m. Formam morros alongados, 

com vales de fundo chato.  

O Domínio das Colinas Dissecadas e Morros Baixos situam-se na parte 

oeste e sudoeste da RMR sul, tratando-se de um conjunto de formas mais 

elevadas constituído por rochas cristalinas com cotas variando entre 30 e 

300m, com altitude aumentando de leste para oeste. 
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9.1.3.2  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA - AID 

         

Está englobada pelas Formações Beberibe, Itamaracá, Barreiras e 

Depósitos Recentes do Quaternário, unidades litológicas já devidamente 

caracterizadas quando da descrição da geologia da AII. 

 

Na AID ocorrem as formas de relevo dos Tabuleiros Dissecados e 

Pouco Dissecados, já devidamente caracterizados quando da descrição 

geomorfólogica da AII.   

 

9.1.3.3  CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA - ADA 

 

A unidade litológica observada em campo foi a Formação Barreiras, já 

devidamente caracterizada quando da descrição da geologia da AII.  

As formas de relevo observadas foram os Tabuleiros Dissecados e 

Tabuleiros pouco Dissecados, já devidamente caracterizados quando da 

descrição geomorfológica da AII. 

As formas de relevo pertencentes a essa área antes da terraplanagem, 

podem ser observadas na Fotos 2, 3 e 4; e após a terraplanagem podem ser 

observadas nas Fotos 5, 6, 7 8, 9 10 e 11. Observa-se claramente que não 

houveram mudanças significativas observadas na ADA antes e depois da 

terraplanagem. 
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Foto 2 - Formas de relevo observadas antes da terraplanagem na ADA.  
Arquivo OMNI DO BRASIL- MARÇO 2013 

 

 

Foto 3 - Formas de relevo observadas na ADA antes da terraplanagem.  
 Arquivo OMNI DO BRASIL- MARÇO 2013 
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Foto 4 - Formas de relevo observadas na ADA antes da terraplanagem.   
Arquivo OMNI DO BRASIL- MARÇO 2013 

 

 

 
Foto 5 - Formas de relevo observadas na ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- MAIO 2013 
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Foto 6 - Formas de relevo observadas na ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013 

 

 
Foto 7 -  formas de relevo observadas na ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013 
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Foto 8 - Formas de relevo observadas no entorno da ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013. 

 
 

 
Foto 9 - Formas de relevo observadas no entorno da ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013. 
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Foto 10 - Formas de relevo observadas no entorno da ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013. 

 

  
Foto 11 - Formas de relevo observadas no entorno da ADA.  Arquivo OMNI DO BRASIL- maio 2013. 
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9.1.3.4  UNIDADES LITOLÓGICAS E FORMAS DE RELEVO DA AII, AID E ADA. 

As unidades litológicas da AII, AID E ADA, podem ser observadas no 

mapa geológico da Figura 16 (visualizada em A3). Já as formas de relevo da 

AII, AID e ADA, podem ser visualizados no mapa geomorfológico da Figura 

17. 
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MAPA GEOMORFOLÓGICO 
 

  

 
Figura 16 – Mapa Geomofológico da AII, AID e ADA. 
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9.1.3.5   GEOTECNIA 

 

A geotecnia do terreno foi realizada pela BRASIL KIRIN, sendo efetuada 

através da prospecção do subsolo com sondagens e as amostras 

caracterizadas em laboratório. Os boletins gerados desses ensaios podem 

ser visualizados no Anexo 06. 

Ao analisarmos os resultados, pôde-se observar que as sondagens 

refletem a realidade esperada para a caracterização da Formação Barreiras, 

apresentando um material siltoso areno-argiloso, ora variando para um silte 

argiloso, medianamente compacto em sua maior parte, de coloração 

variegada. 

 A área do empreendimento está isenta de problemas geotécnicos 

relacionados com instabilidade de encostas. As declividades são moderadas 

se apresentando estáveis. 

O lençol freático não foi detectado nas sondagens SPT,  que atingiram 

uma profundidade máxima de 16m. 

Nas vistorias de campo, não foi observado nenhum fenômeno 

significativo relacionado a instabilidade ou erosão do terreno. 

 

9.1.3.6   SOLOS 

 

A maior parte da região é ocupada por solos da Formação Barreiras 

sobre a qual se desenvolve a classe Latossolo em estreita associação com os 

Argissolos, principalmente nos topos aplainados dos tabuleiros (Mabesoone, 
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1991). Nas áreas de planície ocorrem solos tipo Gley indiscriminados. Tem-

se, portanto: 

• Solos tipo Neossolos quartzorêncios sobre a Formação Barreiras 

e os Terraços Holocênicos e Pleistocênicos, formando solos 

profundos a muito profundos;  

• Solos tipo Gley indiscriminados nas áreas de planície, incluindo: 

solos orgânicos de mangue, pouco desenvolvidos, com elevado 

teor salino, sedimentos finos com matéria orgânica que 

alimentam a fauna e a flora; solos aluviais, pouco desenvolvidos 

e pouco permeáveis, o que os torna sujeitos a inundações; areias 

quartzosas marinhas distróficas, muito permeáveis e distribuídas 

pela baixada litorânea nas proximidades da orla marítima; 

•  Os Latossolos Amarelos são solos extremamente maduros, 

profundos e intemperizados, possuidores de um horizonte “B” 

latossólico (Bw) decoloração amarelada – em função da presença 

de goethita, fração argila essencialmente, caulinítica, com baixos 

teores de óxido de ferro (Fe2O3), e baixa quantidade de bases, 

sendo, portanto, distróficos, em função do grau acentuado de 

intemperismo químico verificado no clima úmido litorâneo, o que 

compromete sua fertilidade natural e o torna pobre 

quimicamente (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992); 

• Os Argissolos Amarelos são solos minerais, não hidromórficos, 

com profundidade variável – desde raso a muito profundo – bem 

desenvolvidos, que apresentam horizonte B textural logo abaixo 
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do A ou E, possuindo na parte superior teor maior de areia e na 

parte inferior maior quantidade de argila. A variação de areia e 

argila atribui uma drenagem rápida no A e lenta no B, o que 

permite uma acumulação maior de umidade e torna estes solos 

suscetíveis à erosão (EMBRAPA SOLOS, 2000); 

• A região da AID é recoberta pelos Latossolos amarelos e 

Argilossolos amarelos. 

Localmente foram observados na ADA os Latossolos Amarelos 

pertencentes à Formação Barreiras, Fotos 12, 13 e 14.  A caracterização 

pedológica da AII, AID  e ADA pode ser visualizada no mapa pedológico da 

Figura 17. 

 

 
Foto 12 - Latossolos característicos da ADA. 
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Foto 13 - Latossolos característicos da ADA. 

 

 

 
Foto 14- Latossolos característicos da ADA. 

 
Fotos 12, 13 e 14 FONTE : EQUIPE OMNI DO BRASIL – maio 2013 
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MAPA PEDOLÓGICO 

    

Figura 17 – mapa pedologico da AII, AID e ADA.
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9.1.3.7   RECURSOS HÍDRICOS 

 

9.1.3.7.1  RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS  

 

RECURSOS HÍDRICOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA  

 

Á área de Influência Indireta (AII) do empreendimento é parte 

integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Botafogo Figura 18, localizada na 

parte norte da RMR. Está inserida no Grupo de Pequenas Bacias Litorâneas – 

GL1 (Pernambuco, 2006). Com extensão aproximada de 265 Km², abrange as 

áreas dos municípios de Araçoiaba, Abreu e Lima, Igarassu e Itapissuma. 
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Figura 18 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Botafogo  

 
Fonte Google Earth 

BRASIL 
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A bacia dos rios Botafogo-Arataca é a mais extensa dentre aquelas 

totalmente inseridas no Litoral Norte, medindo 47 679,36 ha, 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%0), 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 de (51,5%) 

seguidos por Araçoiaba (15,0%) e Abreu e Lima (14,7%). 

MICROBACIAS 

 

A Bacia dos rios Botafogo-Arataca limita-se, ao norte, com a bacia do 

rio Goiana; ao sul, com a do rio Igarassu; a oeste, com a sub-bacia do 

Tracunhaém (formador da Goiana) e a bacia do Capibaribe; e, a leste, com a 

bacia do rio Itapessoca e o Canal de Santa Cruz. Localiza-se, nessa bacia, o 

único reservatório do Litoral Norte, integrado ao sistema de abastecimento 

da Região Metropolitana do Recife – a Barragem do Botafogo – com 

capacidade para armazenar 27,5 milhões de m³. 

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 
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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, destaca-se como afluente mais extenso o riacho do Gil, que 

deságua próximo à Vila Araripe e o rio Itapicuru que conflui a jusante da Vila 

Botafogo. O Quadro 12 ilustra o percentual dos Municípios do Litoral Norte 

nas Bacias Hidrográficas e no canal de Santa Cruz, destacando a área de 

estudo. 

 

Quadro 12 - Percentual dos Municípios do Litoral Norte nas Bacias Hidrográficas e no canal de Santa Cruz, 
destacando a área de estudo. 

 

Fonte: Bacia Hidrográfica do Litoral. Fevereiro de 2001 

Na bacia do Botafogo-Arataca localiza-se apenas dois núcleos urbanos 

de pequeno porte (a cidade de Araçoiaba e a vila de Três Ladeiras) e três 

povoados (Chã de Sapé, Vila Araripe e Vila Botafogo). A atividade 

predominante na área é a cultura da cana-de-açúcar praticada pelas usinas 

São José e Santa Tereza, seguida, de longe, pela policultura, cultivada em 
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sítios e assentamentos rurais e pelas granjas de fins de semana, 

conFigurando, esses usos, pequenas ilhas circundadas pelo canavial. 

A carga de poluentes da bacia é bastante elevada e provém não só dos 

núcleos populacionais acima citados, dotados de sistemas precários de 

coleta dos resíduos domésticos, mas, sobretudo, das atividades agrícolas e 

das indústrias ali localizadas. 

 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. 

Outra situação comum em toda AII é o efeito, sobretudo, do cloro 

utilizado por algumas dessas indústrias que 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, encontra-se em estudo 

pela FIDEM e pela CPRH, duas áreas da bacia para definição daquela que 

melhor se adéque à instalação do aterro sanitário dos municípios de 

Igarassu, Itapissuma e Itamaracá. 

A área estuarina dos rios em apreço estende-se da BR-101 até o Canal 

de Santa Cruz e tem largura máxima de 1 km. É constituída de mangues e 

alagados que abriga uma fauna, hoje reduzida sobre tudo no estuário do rio 

Botafogo, onde a carga poluidora é maior. O trecho do estuário localizado no 
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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, 

encontra-se em fase de instalação 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.  

MICROBACIAS LITORÂNEAS 

 

Totalizando 9.267,65 ha, as microbacias representam 6,8% da 

superfície do Litoral Norte. Localizam-se na extremidade oriental dos 

municípios de Paulista, Igarassu, Itapissuma e Goiana e circundam, 

internamente, o litoral de Itamaracá (Figura 15). 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. 

A Bacia Hidrográfica está contida no grupo de pequenos rios litorâneos 

(GL-1), (Pernambuco, 2006), que deságuam no litoral norte da Região 

Metropolitana do Recife. Recebe como principais afluentes pela margem 

esquerda o riacho Cumbe e o riacho Pilão, e pela margem direita, o Rio 

Catucá. O GL-1 faz limite ao norte com a bacia do rio Goiana e ao sul e oeste 

com a bacia do Capibaribe. A drenagem dessas bacias é do tipo exorréica, 

com direção geral SW-NE. Observa-se para o rio Capibaribe, uma forte 

inflexão para sul, denunciando um nítido controle estrutural, Figura 19. 
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Figura 19 - Hidrologia Regional de pequenos rios litorâneos.  

 
Fonte: Rogério Valença Ferreira 2008 
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

 

A AID do empreendimento conta com o seguinte elemento que compõe 

a rede hidrográfica regional: nascentes do córrego conhecido como rio 

Itapicuru, o rio Catucá que nasce no município de Araçoiaba, a oeste da 

cidade homônima e o rio tabatinga. 

Não há vegetação ciliar nas margens dos cursos d’água próximo do 

empreendimento, e ao longo da AID. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA  

 

A ADA do Empreendimento não é cortada por nenhum curso d’água e 

não contempla qualquer outro corpo hídrico. 

Não há caracterização de mananciais de abastecimento público situado 

na AID e na ADA do empreendimento 

 

CLASSIFICAÇÃO E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

Compondo uma rede hidrográfica relativamente densa e perene, as 

águas superficiais do Litoral Norte refletem, através de sua qualidade, o 

estado dos demais recursos e, juntamente com estes, a dinâmica do uso e 

ocupação do solo nas bacias hidrográficas a que pertencem. Na 

determinação da qualidade das águas superficiais do Litoral Norte, a Agência 
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Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, utilizou a classificação das águas 

interiores, estabelecida no Decreto Estadual n° 7.269 de05/06/81 e o 

enquadramento dos cursos de água das Bacias Hidrográficas do Estado de 

Pernambuco estabelecido no Decreto Estadual n°11.760 de 27/08/86 que 

toma como referência a classificação acima mencionada. Com base nos 

parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual no 7.269/81, constantes do 

Quadro, foi realizado o monitoramento dos cursos de água do Litoral Norte 

integrantes das bacias hidrográficas dos rios Goiana, Botafogo, Igarassu, 

Timbó e Paratibe e do Canal de Santa Cruz. Dos cursos de água dessas 

bacias, que foram monitorados, apenas o rio Goiana foi enquadrado na 

classe 3, enquanto os demais foram enquadrados na classe 2, pelo Decreto 

Estadual n° 11.760/86. 

 

9.1.3.7.2   RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

    

 LOCALIZAÇÃO, NATUREZA, GEOMETRIA E ESTRUTURA GEOLÓGICA DOS AQUÍFEROS QUE 

OCORREM NA AII, AID E ADA 

 

O Domínio hidrogeológico da Bacia da Paraíba  Localiza-se na porção 

nordeste da RMR, abrangendo uma área de 790 km2. O embasamento desta 

Bacia Sedimentar apresenta uma disposição muito regular e uniforme, com 

mergulho em direção à costa de 20 a 35 m/Km. 

Neste domínio hidrogeológico ocorrem quatro aquíferos: o Beberibe, o 

Itamaracá, o Barreiras e os dos Sedimentos Diversos Quadro 13.    
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Quadro 13 -  Sequência dos Aquíferos do Domínio da Bacia Paraíba 

IdadeIdadeIdadeIdade    AquíferoAquíferoAquíferoAquífero    
Espessura Espessura Espessura Espessura 

Média (m)Média (m)Média (m)Média (m)    
Constituição LitológicaConstituição LitológicaConstituição LitológicaConstituição Litológica    

Quaternário 
Sedimentos 

diversos 
20 Areias, siltes  e argilas 

Tercio-

Quarternário 
Barreiras 50 

Arenitos argilosos e 

argilas 

Cretáceo Itamaracá 80 
Arenitos,  siltitos e 

argilitos. 

Cretáceo Beberibe 160 
Arenitos,  siltitos e 

argilitos. 

Fonte: Santos, A. C., 2000, modificado.  

O mais importante recurso subterrâneo deste domínio e que está 

presente nas áreas de influência do empreendimento é representado pelo 

aquífero Beberibe, que possui água de boa qualidade físico-química e vem 

sendo constantemente explorado para fins de abastecimento público pela 

Companhia Pernambucana da Saneamento – COMPESA.  

O aquífero Beberibe na sua porção confinada ocorre mais preservado e 

protegido de fontes de contaminações superficiais, principalmente pelas 

camadas contínuas e selantes das Formações Gramame e Maria Farinha que 

lhe são sobrejacentes, as quais se apresentam com grande espessura e 

reduzida permeabilidade vertical. 
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O Quadro 14 mostra as características médias dos poços perfurados 

nos aquíferos do domínio da bacia Paraíba. 

Quadro 14 -  Características Médias dos Poços Perfurados nos Aquíferos do Domínio da Bacia Paraíba. 

PARÂMETROS AQUÍFEROS 

Beberibe Itamaracá Barreiras 
Sedimentos Diversos 

Vazão (m3/h) 58 10 16 25 

Nível Estático (m) 35 30 13 4 

Nível Dinâmico (m) 55 51 24 13 

VazãoEspecífica 

(m3/h/m) 

3,1 2,7 1,9 5,4 

Profundidade (m) 228 110 51 18 

Resíduo Seco (mg/l) 150 450 165 < 500 

Área de Ocorrência 

(km2) 

360 360 550 100 

                                                                                                                                                Fonte: Santos, A. C., 2000, modificado. 
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AQUÍFERO DOS SEDIMENTOS DIVERSOS 

 

 Compreende todas as coberturas de origem coluvial e eluvial, os 

cordões de dunas ao longo da costa e as aluviões recentes ocorrentes ao 

longo dos rios e riachos deste domínio aquífero. Foram agrupados em uma 

única unidade hidrogeológica, devido a difícil separação destes depósitos 

com as mais variadas litologias. 

Sua distribuição e forma espacial são bastante variadas, condicionadas 

às suas áreas de ocorrência e posicionamento topográfico. Sua importância 

hidrogeológica é reduzida restringindo-se às áreas localizadas, 

principalmente na zona urbana e ao longo do litoral, onde são explotados 

por poços rasos, cacimbas, poços amazonas e cacimbões. Via de regra, se 

apresenta como um sistema aquífero livre, heterogêneo e poroso. 

AQUÍFERO BARREIRAS 

 

É constituído por uma sequência predominantemente areno-argilosa 

distribuída numa faixa de largura variável e contínua ao longo da borda oeste 

desse domínio hidrogeológico, estando depositado sobre o paleo-relevo do 

embasamento cristalino e dos sedimentos da Bacia Paraíba, apresentando 

espessuras variáveis em torno de 50m.  

Aparece com maior importância hidrogeológica quando ocorre 

sobreposto às rochas do embasamento cristalino, principalmente na zona 

rural, onde é explotado por cacimbas e poços amazonas. 
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 Sua produtividade pode ser considerada como média, com vazão 

específica média, em torno de 1,9 m3/h/m e vazões médias dos poços 

variáveis em torno de 16 m3/h.  

A qualidade da água é boa, com média de Sólidos Totais Dissolvidos da 

ordem de 165 mg/L, sendo do tipo cloretada sódica. Provavelmente o 

aquífero Barreiras através de drenança vertical descendente, alimente o 

aquífero Beberibe nas áreas onde o recobre. 

 

AQUÍFERO ITAMARACÁ 

 

O aquífero Itamaracá é também confinado, separado do aquífero 

Beberibe por um “aquitard" e no topo por calcários da Formação Gramame e 

Maria Farinha ou sedimentos da Formação Barreiras.   

Apresenta uma disposição muito regular e uniforme, com mergulho em 

direção à costa de 20 a 35 m/Km. Suas águas são do tipo bicarbonatada  

 

AQUÍFERO BEBERIBE 

 

O aquífero Beberibe é representado, por uma sequência de arenitos de 

granulação variada, constituída por clástos de natureza silicosa, é confinado, 

limitado na base por um nível impermeável (substrato de rochas cristalinas 

precambrianas), e no topo por  uma camada ou nível  semipermeável que 

funciona como um "aquitard", que grada progressivamente para sedimentos 

calcíferos do Aquífero Itamaracá, chegando na faixa litorânea a atingir mais 

de 180m de espessura. 
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RECARGA, ARMAZENAMENTO, FLUXO E DESCARGA DO AQUÍFERO BEBERIBE  

 

Há muito que o aquífero Beberibe vem sendo super-explotado em 

áreas restritas para abastecimento da RMR norte, acarretando uma 

significativa redução da sua carga potenciométrica nestas áreas.  

A produtividade do aquífero é elevada a média, apresentando poços 

que captam água com uma vazão específica média em torno de 3 m3/h/m e 

vazões médias de 58 m3/h.  

São águas de composição cloretada sódica, de boa qualidade físico-

química, com sólidos totais dissolvidos médios de 150 mg/L; são águas 

brandas, com dureza inferior a 30 mg/L de CaCO3, com média de 10,8 mg/L 

de CaCO3. Entre os cátions predominam os alcalinos sódio e potássio, com 

baixas concentrações de cálcio e magnésio. 

O aquífero Beberibe é considerado semiconfinado, ou confinado 

localmente, limitado no topo ora pelos sedimentos carbonáticos das 

Formações Gramame, ora pelos sedimentos areno-argilosos da Formação 

Barreiras. Onde o Beberibe aflora é considerado livre (OLIVEIRA, 2003). Com 

base em estudos de datação a partir de Trítio (ou trício) e C14, nas suas 

partes mais profundas, próximo à costa, o mesmo autor estima que as águas 

sejam muito antigas, algumas com até 20.00 anos.  

O coeficiente de armazenamento é de 5,20x10-4, enquanto a 

condutividade hidráulica média é de 8,85x10-6 m/s. Através de testes de 

bombeamento realizados em 52 poços tubulares, o valor médio da 
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transmissividade foi de 1,77 x 10-3 m2/s, variando entre 8,8 x 10-3 m2/s e 

8,9 x 10-5 m2/s,( Oliveira, op. cit.). 

A recarga do aquífero Beberibe ocorre principalmente por infiltração da 

precipitação pluviométrica na zona de afloramento da Formação Beberibe e 

por filtração vertical descendente da Formação Itamaracá. 

Mente e Cruz, (2001), elaboraram um modelo de simulação o qual 

pôde se retirar as seguintes informações: 

� No aquífero Beberibe a descarga se apresenta maior que a 

recarga em 9.101m³/dia; 

� No cone de Paulista a explotação por poço é em torno de 

4.166m³/h, apresentando um déficit de armazenamento da 

ordem de 13.102m³/dia; 

� No Beberibe/Barreiras, a recarga é de 377.750m³/dia, com 

descarga de 147.610m³/dia para os rios; 158.470m³/dia para o 

Beberibe e 12.457m³/dia referente a zona do cone de paulista, 

havendo, portanto, um superávit de 9.213m³/dia. 

Em 1982 foi estimada pela COMPESA/ACQUA-PLAN uma reserva de 10 

x 109 m3 para o aquífero Beberibe, constituindo-se na maior reserva de água 

subterrânea da RMR.  

Com os dados de nível estático (NE) e das cotas (Z) foi possível se 

calcular as cargas hidráulicas (h) em cada poço (h=Z-NE). No mapa 

potenciométrico em A3 (Figura 21), pode-se notar que o mesmo não mais 

representa o fluxo natural do aquífero, e sim o resultado de décadas de 

bombeamento para abastecimento humano, indústrias, irrigação, etc, 
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gerando assim fortes variações de gradiente hidráulico. Pode ser observado 

que não mais se percebe uma direção preferencial do fluxo da água 

subterrânea, e sim que apenas as cargas hidráulicas diminuem na direção do 

mar, contudo sem apresentar fortes inversões de fluxo do mar para o 

continente. Na área do empreendimento têm-se cargas hidráulicas positivas, 

com valores variando entre 10 (dez) e 20 (vinte) metros 

 

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO AQUIFERO BEBERIBE  

 

      Apesar da Lei Estadual nº 12984/2005 que dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, em seu Art. 12, 

tratar sobre o enquadramento dos corpos de água em classes, ainda não se 

conseguiu definir o enquadramento das águas subterrâneas da Região 

Metropolitana do Recife de acordo com a proposta estabelecida pelo 

CONAMA na sua Resolução nº 396 de 05 de novembro de 2008. Diante disso 

A.V.G.Lopes(2012), tentou realizar o enquadramento das águas subterrâneas 

da RMR, mais precisamente para os aquífero Baberibe. 

Para isso catalogou 300 amostras de água provenientes dessa 

formação aquífera, definindo-se com base na profundidade dos poços a que 

formação aquífera pertenceria. 

O Plano de Enquadramento das Águas Subterrâneas dos aquíferos 

Beberibe tem como base a Resolução CONAMA 396/2008 

O capítulo 3 da Resolução CONAMA 396/2008 estabelece o seguinte: 

“Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:“Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:“Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:“Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:    
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I I I I ----    Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de 

aquíferaquíferaquíferaquíferos ou porção desses destinadas à preservação os ou porção desses destinadas à preservação os ou porção desses destinadas à preservação os ou porção desses destinadas à preservação 

de ecossistemas em unidades de conservação de de ecossistemas em unidades de conservação de de ecossistemas em unidades de conservação de de ecossistemas em unidades de conservação de 

proteção integral e as que contribuam diretamente proteção integral e as que contribuam diretamente proteção integral e as que contribuam diretamente proteção integral e as que contribuam diretamente 

para os trechos de corpos de água superficial para os trechos de corpos de água superficial para os trechos de corpos de água superficial para os trechos de corpos de água superficial 

enquadrados como classe especial;enquadrados como classe especial;enquadrados como classe especial;enquadrados como classe especial;    

II II II II ----    Classe 1: águas dos aquíferos,Classe 1: águas dos aquíferos,Classe 1: águas dos aquíferos,Classe 1: águas dos aquíferos,    conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de 

aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 

tratamento para quaisquer usos preponderantes tratamento para quaisquer usos preponderantes tratamento para quaisquer usos preponderantes tratamento para quaisquer usos preponderantes 

devido às suas características hidrogeoquímicas devido às suas características hidrogeoquímicas devido às suas características hidrogeoquímicas devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais;naturais;naturais;naturais;    

III III III III ----    Classe 2: águas dos aquíferos,Classe 2: águas dos aquíferos,Classe 2: águas dos aquíferos,Classe 2: águas dos aquíferos,    conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de 

aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que podem qualidade por atividades antrópicas, e que podem qualidade por atividades antrópicas, e que podem qualidade por atividades antrópicas, e que podem 

exigir tratamento adequado, dependendo do uso exigir tratamento adequado, dependendo do uso exigir tratamento adequado, dependendo do uso exigir tratamento adequado, dependendo do uso 

preponderante, devido às suas características preponderante, devido às suas características preponderante, devido às suas características preponderante, devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais;hidrogeoquímicas naturais;hidrogeoquímicas naturais;hidrogeoquímicas naturais;    

IV IV IV IV ----    Classe 3: águas dos aClasse 3: águas dos aClasse 3: águas dos aClasse 3: águas dos aquíferos, conjunto de quíferos, conjunto de quíferos, conjunto de quíferos, conjunto de 

aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, para as quais não qualidade por atividades antrópicas, para as quais não qualidade por atividades antrópicas, para as quais não qualidade por atividades antrópicas, para as quais não 

é necessário o tratamento em função dessas é necessário o tratamento em função dessas é necessário o tratamento em função dessas é necessário o tratamento em função dessas 

alterações, mas que podem exigir tratamento alterações, mas que podem exigir tratamento alterações, mas que podem exigir tratamento alterações, mas que podem exigir tratamento 

adequado, dependendo do uso preponderante, adequado, dependendo do uso preponderante, adequado, dependendo do uso preponderante, adequado, dependendo do uso preponderante, devido devido devido devido 

às suas características hidrogeoquímicas naturais;às suas características hidrogeoquímicas naturais;às suas características hidrogeoquímicas naturais;às suas características hidrogeoquímicas naturais;    
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V V V V ----    Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de 

aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua aquíferos ou porção desses, com alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que somente qualidade por atividades antrópicas, e que somente qualidade por atividades antrópicas, e que somente qualidade por atividades antrópicas, e que somente 

possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso 

ppppreponderante menos restritivo; e.reponderante menos restritivo; e.reponderante menos restritivo; e.reponderante menos restritivo; e.    

VI VI VI VI ----    Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de 

aquíferos ou porção desses, que possam estar com aquíferos ou porção desses, que possam estar com aquíferos ou porção desses, que possam estar com aquíferos ou porção desses, que possam estar com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 

destinadas a atividades que não têm requisitos de destinadas a atividades que não têm requisitos de destinadas a atividades que não têm requisitos de destinadas a atividades que não têm requisitos de 

qualidade para uso.”qualidade para uso.”qualidade para uso.”qualidade para uso.”    

    

O artigo 6º que estabelece as condições e padrões de qualidade, diz 

textualmente: 

“Art. 6º“Art. 6º“Art. 6º“Art. 6º----    Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser 

estabelecidos com base nos Valores de Referência de estabelecidos com base nos Valores de Referência de estabelecidos com base nos Valores de Referência de estabelecidos com base nos Valores de Referência de 

QualidadeQualidadeQualidadeQualidade----VRQ, determinados pelos órgãos competentes, VRQ, determinados pelos órgãos competentes, VRQ, determinados pelos órgãos competentes, VRQ, determinados pelos órgãos competentes, 

e nos Valores Máe nos Valores Máe nos Valores Máe nos Valores Máximos permitidos para cada uso ximos permitidos para cada uso ximos permitidos para cada uso ximos permitidos para cada uso 

preponderante, observados os Limites de Quantificação preponderante, observados os Limites de Quantificação preponderante, observados os Limites de Quantificação preponderante, observados os Limites de Quantificação 

PraticáveisPraticáveisPraticáveisPraticáveis----LQPs.” LQPs.” LQPs.” LQPs.”     

Ainda referente aos padrões de qualidade o Art.12 estabelece que: 

“Art. 12 “Art. 12 “Art. 12 “Art. 12 ----    Os parâmetros a serem selecionados para Os parâmetros a serem selecionados para Os parâmetros a serem selecionados para Os parâmetros a serem selecionados para 

subsidiar a proposta de enquadramesubsidiar a proposta de enquadramesubsidiar a proposta de enquadramesubsidiar a proposta de enquadramento das águas nto das águas nto das águas nto das águas 

subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em 

função dos usos preponderantes, das características função dos usos preponderantes, das características função dos usos preponderantes, das características função dos usos preponderantes, das características 

hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de 
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poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão 

competente.competente.competente.competente.    

Parágrafo único. DentParágrafo único. DentParágrafo único. DentParágrafo único. Dentre os parâmetros selecionados, re os parâmetros selecionados, re os parâmetros selecionados, re os parâmetros selecionados, 

deverão ser considerados, no mínimo, Sólidos Totais deverão ser considerados, no mínimo, Sólidos Totais deverão ser considerados, no mínimo, Sólidos Totais deverão ser considerados, no mínimo, Sólidos Totais 

Dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.”Dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.”Dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.”Dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.”    

    

Os parâmetros selecionados para subsidiar o enquadramento das 

águas subterrâneas em classes foram escolhidos em função dos usos 

preponderantes, das características hidrogeológicas (aquífero, grau de 

confinamento, vulnerabilidade, profundidade do nível d’água) e 

hidrogeoquímicas (parâmetros físico-químico e bacteriológico), das fontes 

potenciais de poluição e do mapa de risco de contaminação. Os parâmetros 

físico-químicos e bacteriológicos selecionados para o enquadramento das 

águas subterrâneas na RMR foram: pH, sólidos totais dissolvidos (STD), 

cloretos, turbidez, condutividade elétrica (CE), nitrato e coliformes 

termotolerantes. 

As águas subterrâneas no momento do uso deverão atender os 

seguintes padrões: 

Consumo humano: os padrões de potabilidade da Portaria 518/2004 

do Ministério da Saúde ou sua sucessora; 

Recreação: os padrões da resolução CONAMA 274/2000 ou sua 

sucessora; 



 

168 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

Irrigação e dessedentação de animais: os padrões deverão atender a 

legislação específica brasileira ou na sua falta, os valores recomendados pela 

“Food and Agricultural Organization”. 

Respeitada a legislação vigente, outros usos das águas subterrâneas 

poderão ter seus padrões ou valores estabelecidos pelos órgãos estatuais 

e/ou municipais. 

O Quadro 15 mostra os Padrões de Potabilidade de acordo com a 

Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde. 

Quadro 15 -  Padrões de Potabilidade  

Parâmetro Unid. VMP Parâmetro Unid. VMP 

Padrão de Aceitação para Consumo Humano 

Cor Aparente uH 15 Turbidez UT 5 

Ph - 6 - 5 *1    

I 

Cloreto mg/L 250 Sódio mg/L 200 

Dureza Total mg/L 500 STD mg/L 1000 

Ferro Total mg/L 0,3 Sulfato mg/L SO4 250 

II 

Xileno mg/L 0,3 Tolueno mg/L 0,17 

Etilbenzeno mg/L 0,2    

Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco à Saúde 

Nitrato mg/L N 10 Nitrito mg/L 1 

Benzeno  µg/L        5  

Padrão Microbiológico de Potabilidade da Água para Consumo Humano 

Coliformes n°/100 Ausência  

Notas :  

I    - Parâmetros físicos e organolépticos. *1        -  Recomendado 

II   - Parâmetros químicos inorgânicos. UT   -   Unidade de turbidez 

III  - Parâmetros químicos orgânicos. µg/L - Micrograma por litro 

VII - Parâmetros microbiológicos 
mg/L - Miligrama por litro 

VMP - Valor Máximo Permitido 

uH   -  Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)  

Valor Máximo Permitido VMP. Limite máximo permitido de um dado parâmetro, especifico para cada 
uso da água subterrânea. 

 
Fonte: Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde. 
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O Quadro 16 mostra os Valores Máximos Permitidos (VMP) e os Limites 

de Quantificação Praticáveis (LQP) dos parâmetros químicos, agrotóxicos e 

microorganismos das águas subterrâneas de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 396. 

Quadro 16 - Valores Máximos Permitidos (VMP) e os Limites de Quantificação Praticáveis (LQP) dos parâmetros 
químicos,Agrotóxicos e Microorganismos das águas subterrâneas de acordo com a Resolução CONAMA nº 396, para cada 

um dos usos considerados como preponderantes. 

Parâmetros 
Nº 

CAS 

Usos Preponderantes da Água Limite de 

Quantificação 

Praticável - 

(LQP) 

Consumo 

Humano 

Dessedentar 

Animais 
Irrigação Recreação 

Parâmetros Inorgânicos das Águas Subterrâneas (µg.L-1) 

Cloreto 16887-

00-6 
250.000 (1) - 100.000 a 400.000 2.000 

700.000 
Ferro 7439- 300 (1) - 5.000 300 100 

Nitrato NO3 14797- 10.000 90.000 - 10.000 300 

Nitrito NO2 14797- 1.000 10.000 1.000 1.000 20 

Sódio 7440- 200.00 - - 300.000 1.000 

STD - 1.000.0 - - - 2.000 

Sulfatos - 250.00 1.000.000 - 400.000 5.000 

Parâmetros orgânicos das Águas Subterrâneas (µg.L-1) 

Benzeno 71-43- 5 - - 10 2 

Fenóis  - 3 2 - 2 10 

Etilbenzeno 100- 200 (1) - - - 5 

Tetracloroeteno 127- 40 - - 10 5 

Tolueno 108- 170 24 - -- 5 

Xileno Total 

(0+m+p) 

 

0-95-

47-6/m-

108-

300 - - - 5 para cada 

Microorganismos das Águas Subterrâneas(n°°°°/100mL) 

E. coli - Ausentes 200 - 800 - 

Enterococos - - - - 100 - 

Coliformes 

termotolerantes 

 

- Ausentes 200 - 1.000 - 
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Com base na Resolução nº 396 do CONAMA, como também nos valores 

dos Quadros 15 e 16 e nos dados de 250 poços, LOPES.A.V.G (2102)  

enquadrou as águas subterrâneas do aquífero Beberibe da seguinte maneira: 

• As águas do aquífero Beberibe em sua grande maioria (84%) se 

enquadram na classe 1, ou seja, se apresentam sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, não exigindo tratamento para 

qualquer uso preponderante devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais. Algumas amostras (13%) se enquadraram 

na classe 3. O restante, 3% se enquadram na classe 4; 

• A qualidade das águas subterrâneas do aquífero Beberibe quando 

explorado na ADA do empreendimento através de 03(três) poços 

profundos, pode ser observada pelas análises físico-químicas e 

bacteriológicas no Anexo 7.   

 

IDENTIFICAÇÃO DOS USOS DA ÁGUA DO AQUÍFERO BEBERIBE NA ADA 

 

O abastecimento do empreendimento será realizado através de três 

poços tubulares profundos que estão captando água dos aquífero Beberibe, a 

Figura 20 indica suas localizações.  

Poço 1: 

- Profundidade: 204,00m 

- Nível estático: 67,989m 

- Nível dinâmico: 84,288m 
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- Vazão de teste: 44,000m³/h. 

 

Poço 2: 

- Profundidade: 212,00m 

- Nível estático: 72,021m 

- Nível dinâmico: 86,838m 

- Vazão de teste: 45,00 m³/h 

 

Poço 3: 

- Profundidade: 212,00m 

- Nível estático: 72,946m 

- Nível dinâmico: 88,782m 

- Vazão de teste: 45,00m³/h 
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Figura 20 – Localização do Poços Existentes no Empreendimento. 

 

Legenda: Poço 1         Poço 2          Poço 3  

 

 VULNERABILIDADE NATURAL DO AQUÍFERO BEBERIBE  

 

A CPRH no ano de 2005 elaborou o Estudo da Vulnerabilidade e 

Proposta de Proteção de Aquíferos da Faixa Costeira Norte de Pernambuco, 

elaborando um mapa de vulnerabilidade do aquífero Beberibe (Figura 21). 
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. 

 Figura 21 – Mapa de Vulnerabilidade do Aquífero Beberibe na porção norte da RMR ( Fonte: CPRM, 2005) 
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O trabalho mais recente sobre a vulnerabilidade do aquífero Beberibe 

foi realizado por LOPES A.V.G (2012), quando da elaboração de sua tese de 

doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco intitulada: ASPECTOS 

HIDROGEOLÓGICOS AMBIENTAIS E JURÍDICOS COMO FERRAMENTA PARA USO 

E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 

RECIFE, onde o autor chegou às seguintes conclusões em relação à 

vulnerabilidade  natural do aquífero Beberibe: 

 

a. VULNERABILIDADE EXTREMA 

 

Caracterizada nas áreas de afloramentos da Formação Beberibe, neste 

caso,  comporta-se como um aquífero livre, e o nível freático encontra-se à 

aproximadamente 25 metros, e em alguns casos, sub-aflorante, com solo 

muito permeável, sendo consideradas áreas de recarga de aquífero(CPRH, 

2005). 

Quando o aquífero Beberibe se apresenta encoberto por areias e 

cascalhos aluviais e coluviais, bem como por outros sedimentos não 

consolidados, pode comportar-se tanto como  um  aquífero livre ou como 

um sistema confinado drenante. 

Caso exista carga contaminante de potencial moderado a elevado, as 

águas subterrâneas explotáveis estão a risco máximo de serem 

contaminadas, devido à elevada vulnerabilidade natural do aquífero, só 

sendo possível evitar esta contaminação eliminando ou controlando a carga 

contaminante. 
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Mesmo em áreas onde o aquífero se apresenta em profundidade, 

necessário se faz medidas de proteção em torno dos poços de captação, a 

fim de se evitar possíveis contaminações direta do aquífero, como também 

em torno dos reservatórios de águas superficiais para abastecimento urbano. 

Engloba aproximadamente 5% da área norte da RMR. 

 

b. VULNERABILIDADE ALTA 

 

A vulnerabilidade alta é caracterizada quando da ocorrência das 

aluviões que recobrem a Formação Beberibe, mais precisamente em partes 

da aluvião do rio Paratibe, engloba 5% da área norte da RMR. 

 

c. VULNERABILIDADE MODERADA 

 

Ocorre em parte da aluvião que corta a Planície do Recife, englobando 

cerca de 5% da área norte da RMR. 

 

d. VULNERABILIDADE BAIXA 

 

A vulnerabilidade baixa é caracterizada pela ocorrência da Formação 

Itamaracá sobreposta à Formação Beberibe, neste caso o Aquífero Beberibe 

comporta-se como um aquífero confinado drenante a confinado não 

drenante. Ocorre também nas aluviões dos rios Beberibe, Botafogo, Utinga e 
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Morno, bem como em parte da aluvião do rio Barro Branco. Engloba 

aproximadamente 25% da área norte da RMR. 

 

e. VULNERABILIDADE DESPREZÍVEL 

 

A vulnerabilidade desprezível engloba grande parte da área norte da 

RMR, perfazendo cerca de 60% da mesma. Caracteriza-se pela ausência da 

Formação Beberibe, ou quando esta se encontra subjacente às Formações 

Barreiras, Gramame e Maria Farinha, bem como quando da ocorrência do 

Embasamento Cristalino, ou os sedimentos arenosos e areno-argilosos de 

elevada permeabilidade que estão sobre o mesmo.Também se faz presente 

quando da ocorrência do Terraço marinho pleistocênico, Sedimentos de 

mangue, Sedimentos fluvio-lagunares e parte da aluvião do rio Tejipió 

quando esses cortam a Planície do Recife.    

O mapa de vulnerabilidade natural do aquífero Beberibe elaborado 

LOPES. A.V.G (2012) pode ser observado na Figura 24 em A3. 

De posse do mapa de vulnerabilidade natural do Aquífero Beberibe e 

das cargas contaminantes que foram catalogadas na região, o mesmo autor 

elaborou um mapa de riscos de contaminação do aquífero Beberibe Figura 25 

em A3. O Quadro 17 mostra a correlação entre a vulnerabilidade natural do 

aquífero e a carga contaminante.       

 

 



 

177 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

Quadro 17 – Matriz de Correlação entre a Vulnerabilidade Natural do Aquífero Beberibe e a Carga Contaminante 
para a Definição do Risco à Contaminação.  

Vulnerabilidade Carga Contaminante 

do Aquífero 
Ausente ou 

Muito Baixa 
Baixa Moderada Alta 

Extrema Mínimo Moderado Alto Máximo 

Alta Mínimo Moderado Alto Máximo 

Moderada Mínimo Baixo Moderado Alto 

Baixa Mínimo Baixo Baixo Moderado 

Desprezível Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Fonte: LOPES.A.V.G, 2012 

 

Figura 1 – Mapa de Vulnerabilidade do Aquífero Beberibe. Visualizado em A3. 

 

Figura 2 – Mapa de risco de contaminação do aquífero Beberibe. Visualizado em A3. 
 
 

 

9.2  MEIO BIÓTICO 

 

9.2.1  ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

    

9.2.1.1  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

A área de Influência Indireta (AII) corresponde, originalmente, a uma 

região de domínio do Bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. 

É composta pelos municípios de Itapissuma, Itamaracá e Igarassu, sendo este 

último o local de instalação do empreendimento. Tais municípios estão 

localizados no litoral Norte do Estado de Pernambuco.  

A Região da AII está, atualmente, sobre o domínio da monocultura 

açucareira e em partes ocupado por áreas urbanas que margeiam essas 

plantações e fragmentos da Floresta Atlântica.  
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O domínio da Mata Atlântica engloba um variado conjunto de 

ecossistemas (Floresta Ombrófila Densa; Florestas Estacionais; Floresta 

Ombrófila Aberta e Mista; Matas Serranas do Nordeste; Vegetação de 

Restingas; Manguezais; Praias; Vegetação de Dunas e Ilhas Oceânicas e 

Costeiras), apresentando um alto grau de endemismo e um rico patrimônio 

natural (SILVA e TABARELLI, 2000, SOS Mata Atlântica, 2013). Originalmente, 

a Mata Atlântica no Nordeste cobria uma área de 255.245 km², ocupando 

28,84% do seu território. Na Região Nordeste o bioma ocupa hoje 2,21% do 

território, o que corresponde aproximadamente a uma área de 19.427 km², 

já no Estado de Pernambuco o bioma total está distribuído em 1,524 Km2 

corresponde a 1,54 % de cobertura do território estadual (TABARELLI et al.,  

2006). 

Anos de destruição desde a colonização do Brasil até os dias atuais 

levaram a uma redução drástica no tamanho desse ecossistema. De acordo 

com levantamentos realizados, o Estado de Pernambuco não possui mais que 

4,6% da sua cobertura da Mata Atlântica original, com o tamanho médio de 

128 hectares por mata (SNE, 1994). Essa devastação levou a  fragmentação 

da Floresta Atlântica, que pode ser entendida como o grau de ruptura de 

uma unidade da paisagem, inicialmente contínua (METZGER, 2003). Um dos 

processos que levou à fragmentação, em particular no nordeste do Brasil, foi 

o cultivo de extensas áreas de cana-de-açúcar, resultando em fragmentos de 

diversos tamanhos e formas. 

A Oeste da BR-101 e dos núcleos urbanos que margeiam essa rodovia 

encontram-se os remanescentes de mata mais extensos do Litoral Norte. 

Concentram-se principalmente nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, 
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Itamaracá, Paulista e sudeste de Itaquitinga.  Muitas espécies vegetais e 

animais correm risco de extinção devido a essa fragmentação da mata 

Atlântica, por terem assim seu ecossistema reduzido e por serem retiradas 

da mata para comercialização ilegal. Dentre as espécies vegetais pode-se 

citar o pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam) e o palmito juçara (Euterpe 

edulis), entre muitas outras espécies que foram extraídas de forma irracional 

deste ambiente. Na fauna, Os efeitos danosos decorrentes da exploração 

antrópica somam-se aos decorrentes da fragmentação. A fauna do litoral 

Norte de Pernambuco, de acordo com dados literários, apresenta cerca de 

200 espécies animais, incluindo espécies da mastofauna, avifauna e 

herptofauna. (TERBORGH, 1992). Antes mesmo de a floresta tropical ser 

fragmentada, suas populações de vertebrados foram extintas localmente pela 

caça principalmente de mamíferos de médio e grande porte como o timbu 

(Didelphis albiventris) e tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla) (REDFORD, 

1997).  

Associado à floresta atlântica propriamente dita está outro importante 

ecossistema situado dentro da AII, o manguezal. Os manguezais mais 

extensos do Litoral Norte de PE estão localizados nos municípios de Goiana, 

Itapissuma, Igarassu e Itamaracá, margeando os rios Goiana, Megaó, 

Itapessoca e o Canal de Santa Cruz, onde ocupam uma rede de rios e canais 

naturais (CPRH, 2003). Esse ecossistema abriga espécies vegetais lenhosas 

típicas, além de micro e macroalgas, e apresenta condições propícias para 

alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1995). Áreas de mangue representam um ambiente muito especial 

para o litoral de países intertropicais, onde o emaranhado de raízes de 
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mangue cria um local atrativo para muitas espécies vegetais e animais 

habitarem. 

 

FAUNA 

MASTOFAUNA 

As quatro ordens mais diversificadas e com expectativa de aumento do 

número de espécies são Rodentia, Chiroptera, Didelphimorphia e Primates, 

sendo as três primeiras com a taxonomia ainda mal definida (REIS, 2011). A 

ordem Chiroptera é a mais representativa, com 24 espécies descritas, 

correspondendo a 40% da riqueza da mastofauna, seguida pela ordem 

Rodentia, com 12 espécies e 20% da riqueza total, observando, em parte, a 

diversidade de espécies do Brasil (REIS et al., 2006). 

Dados secundários foram utilizados para descrição da Área de 

Influência Indireta (AII). Tais dados foram obtidos através de trabalhos 

científicos, com isso possibilitou a criação de uma lista contendo espécies de 

mamíferos que ocorrem nesses três municípios. Com base nas pesquisas 

bibliográficas revelaram a presença de 60 espécies de mamíferos, 

pertencentes a dez ordens Tabela 2. Esses dados foram oriundos de estudos 

feitos por Maria Catarina Cavalcanti Cabral e Tatiana Marcela de Oliveira 

Lima, que se encontra disponível no site da Agência Estadual de Meio 

Ambiente – CPRH, onde esta é uma compilação de dados sobre as espécies 

que ocorrem no Estado de Pernambuco. Outros trabalhos científicos foram 

consultados de Santos et al. (2002), Soares e Carneiro (2002) e Oliveira e 

Langguth (2004). Para classificar as espécies de acordo com o grau de 

ameaça foram utilizados os dados do “Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
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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). 

 

Tabela 2-  Lista das espécies de mamíferos registradas em estudos ecológicos na AII. Visualizado em A3 

 
 
 
 

AVIFAUNA 

Em 2012 a MataMataMataMata    AtlânticaAtlânticaAtlânticaAtlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 

km2, 92% desta área encontrava-se no Brasil. Atualmente restam apenas 

7,91% de remanescentes florestais acima de 100 hectares do que existia 

originalmente. Somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de três 

hectares, temos atualmente 11% em todo território nacional (GALINDO-LEAL 

e CÂMARA, 2003; TABARELLI et al., 2005; FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2013). Apesar de praticamente toda costa brasileira ter sido ocupada pela 

colonização europeia a partir da mesma época (século XVI), foi no Nordeste 

do Brasil que a floresta Atlântica foi mais rapidamente degradada, possuindo 

menos de 5% de sua floresta original, sendo destruídas pela cana-de-açúcar 

e do pau-brasil, que se estendem até os dias atuais, subsídios do governo do 

governo brasileiro aceleraram a expansão da agricultura e estimularam a 

superprodução agrícola como exemplo, o açúcar, café e soja; (GALINDO-

LEAL et al., 2003; YOUNG, 2003; GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2003; 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2013). Apesar de seu atual status de 

conservação, ela é considerada um dos 25 biomas com maior biodiversidade 

no mundo, abrigando mais de 8000 espécies endêmicas, incluindo plantas 
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vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (MAYERS et al., 2000; 

TABARELLI et al., 2005). 

A área de Influência Indireta (AII) corresponde ao município de 

Itapissuma, Itamaracá e Igarassu, estes municípios estão inseridos no litoral 

norte Pernambucano, que é considerada uma região de notável importância 

ecológica. Incluídas na área estão oito unidades de conservação, seis 

reservas ecológicas e duas áreas de proteção ambiental (FARIAS e CASTILHO, 

2006). A fauna avícola da região encontra-se reduzida a espécies de grande 

plasticidade ambiental, estas possuem um potencial de ocorrência nos 

poucos remanescentes florestais que ainda são encontrados da AII.  

A Ilha de Itamaracá, que está inclusa de AII, destaca-se como detentora 

da diversidade de avifauna. Trabalhos indicam a Ilha de Itamaracá e seu 

entorno como refúgio, área de pouso, além de utilizar para complementação 

do ciclo biológico durante suas migrações (AZEVEDO-JÚNIOR  e LARRAZÁBAL, 

1997), porém não há estudos científicos completos para as aves da região. 

Com isso, pode-se destacar a Ilha de Itamaracá como área prioritária para 

conservação de aves, por abrigar espécies migratórias e ameaçadas, além da 

região conter uma heterogeneidade ambiental, destacando mangues, 

restingas, lagoas e estuários. Pode-se destacar quatro espécies ameaçadas 

que abrigam esta região, são elas: Thaminophilus caerulescens 

pernambucensis, Xenops minutus alagoanus, Xiphorhynchus fuscus e 

Tangara fastuosa, Tabela 3. 

 
TABELA 3 - LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS EM ESTUDOS ECOLÓGICOS NA ILHA DE ITAMARACÁ E ARREDORES. VISUALIZADA 

EM A3 
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HERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNA    

O conhecimento faunístico sobre a Mata Atlântica ainda é escasso 

devido ao grande potencial deste bioma, que possui um alto grau de 

endemismo de espécies, abrigando uma abundante fauna de répteis e 

anfíbios, pela grande variedade de habitats e micro-habitats. Os anfíbios e 

répteis pode desempenhar um excelente papel como bioindicador de 

qualidade ambiental, levando em consideração o aumento populacional de 

determinadas espécies, como exemplo espécies oportunistas ou diminuição 

de sua população, espécies sensíveis (DUELLMAN e TRUEB, 1994; ADLER e 

HALLIDAY, 2002). A herpetofauna brasileira é uma das mais ricas do mundo 

com atualmente 849 espécies de anfíbios e 708 espécies de répteis 

conhecidos (SBH, 2009), porém na Região Nordeste ainda é pouco conhecido 

faltam levantamentos de esforço concentrado e trabalhos sobre a 

distribuição dessas espécies no ambiente. 

Para caracterização da herpetofauna nas AII e AID foram utilizados 

dados secundários e primários quando referidos a AID, encontrados em 

diversos relatórios técnicos científicos e bibliográficos. Foram encontrados 

poucos estudos herpetofaunístico na AII e AID do empreendimento, devido a 

escassez de estudos sobre a composição e distribuição das espécies de 

anfíbios e répteis na região Nordeste do Brasil. Foram feitos levantamentos 

iniciais dos dados sobre os municípios de Igarassu seguindo a literatura de 

DANTAS et al. (2008). Não foram encontrados estudos bibliográficos sobre a 

herpetofauna dos outros dois municípios da área de influencia indireta 

(Itapissuma e Itamaracá), apenas para o município de Igarassu. 
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Os dados secundários foram copilados de diversas fontes, então foi 

conservada a interpretação desses dados, levando em consideração as 

espécies ocorrentes na região do empreendimento as quais são 

comprovadamente conhecidas naquela região ou levando em conta dados 

fitofisionômicos e de distribuição geográfica, onde exista uma elevada 

possibilidade de ocorrência. Foram consultadas listas de espécies ameaçadas 

de extinção em âmbito nacional, para uma melhor caracterização das 

comunidades (MMA, 2003). 

No que se refere aos grupos de animais representantes da 

herpetofauna mais investigados na região pernambucana, as espécies de 

anfíbios anuros (rãs, sapos e pererecas) estão em destaque com 43% do total 

de representantes herpetofaunísticos, seguido dos répteis (lagartos e 

serpentes) com 29%.  Considerando os registros feitos na AII e AID, além de 

dados dos municípios circunvizinhos, pode-se observar 58 espécies de 

anfíbios anuros e 18 espécies de répteis, Tabela 4.   

Tabela 4 - Lista das espécies da herpetofauna registradas na AII e AID do empreendimento, 
baseado em dados secundários. Visualizada em A3.   
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FLORA 

    

A AII corresponde a uma área originalmente formada pela Mata 

Atlântica e seus ecossistemas associados, sendo uma região litorânea, 

caracterizada por ser um ambiente transicional, a AII engloba várias unidades 

ambientais como praias, mangues e várzeas.  O litoral de Pernambuco 

corresponde a uma faixa de 187 km que se estende do município de Goiana, 

ao Norte, na divisa com a Paraíba, até o município de São José da Coroa 

Grande, na divisa com o estado de Alagoas. Nessa faixa costeira observam-

se os estuários dos rios: Goiana, Botafogo, Itapessoca, Carrapicho, Catuama, 

Igarassú, Timbó, Doce, Beberibe, Capibaribe, Jaboatão, Sirinhaém, Formoso e 

Una (FIDEM, 1987). Os rios Botafogo, Itapessoca, Carrapicho, Catuama e 

Igarassu têm suas áreas estuarinas como parte integrante do Canal de Santa 

Cruz que consiste no maior complexo de áreas úmidas de Pernambuco 

(CONDEPE, 1982). 

Anteriormente a floresta Atlântica, ecossistema de vegetação 

exuberante e de grande diversidade biológica, ocupava aproximadamente 

15,7% da área total do território pernambucano, estendendo-se de norte a 

sul, desde a fronteira com a Paraíba até os limites com Alagoas (ANDRADE-

LIMA, 1960). Com o passar dos anos, essa vegetação foi abrindo área para 

atividade agrícola, sendo substituída por grandes plantações de espécies 

como cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e coco (Cocos nucifera). O 

saldo dessa devastação pode ser observado, de forma grosseira, pela 

presença de poucos remanescentes de mata que recobrem encostas de 
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tabuleiros, morros com alta declividade e colinas. Esses poucos 

remanescentes ainda sofrem influência da ocupação urbana próxima e do 

parcelamento da terra para granjas e chácaras que motivaram a destruição 

quase total das matas no Estado (CPRH, 2003). 

Espalhados pelo litoral Norte do Estado de Pernambuco encontram-se 

diversos fragmentos de floresta Atlântica, sendo que, os remanescentes de 

mata mais extensos estão localizados a oeste da BR-101 e próximos a 

núcleos urbanos que margeiam essa rodovia, concentram-se nos municípios 

de Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, Paulista e sudeste de Itaquitinga. 

Muitos desses fragmentos são Reservas Ecológicas criadas pela Lei nº 9.989 

de 13 de janeiro de 1987, são elas: a mata da Usina São José, em Igarassu; as 

matas de Lanço dos Cações, Santa Cruz, Jaguaribe, Engenho Macaxeira, 

Engenho São João e Amparo, em Itamaracá; Miritiba e São Bento, em Abreu e 

Lima; Janga, Jaguarana e Caetés, em Paulista, Tabela 5.  

Diversos desses fragmentos estão situados dentro da AII, Figura 22 e 

englobam uma riqueza muito de grande de espécies vegetais e animais, 

dentre as espécies vegetais, pode-se citar: a cupiúba (Tapirira guianensis), 

cabotâ-deleite (Thyrsodium schomburkianum), sucupira branca (Bowdichia 

virgiloides), louros (Ocotea spp), embiriba (Eschwelera ovata), murici da mata 

(Byrsonima sericea), barbatimão (Abarema cochliocarpos), ingá (Inga spp), 

visgueiro (Parkia pendula), embaúba (Cecropia adenopus), cajueiro 

(Anacardium occidentale), paquevira (Heliconia angustifolia), pereira da mata 

(Luchea ochrophylla), pau d’arco (Tabebuia sp), camaçari (Caraipa densifolia), 

munguba (Bombax gracilipes), embiridiba (Buchenavia capitata) (BOTELHO et 

al, 2010). Dentre os ecossistemas associados a floresta Atlântica, pode-se 
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destacar o manguezal, ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes 

terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito 

ao regime de marés de vegetação constituída por micro e macroalgas e 

principalmente por espécies lenhosas típicas como mangue-vermelho 

(Rhizophorae mangle), mangue-siriúba (Avicenia shaueriana), mangue-

branco (Laguncularia racemosa) e mangue de botão (Conocarpus erectus). Estas 

espécies são grandes estabilizadoras do substrato que possuem raízes áreas, 

as quais proporcionam abrigo para uma fauna muito rica, altamente 

adaptada as condições do estuário, sendo também berçário natural e local de 

reprodução de espécies como tubarões e diversos outros peixes 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Os manguezais mais extensos do Litoral Norte 

localizam-se nos municípios de Goiana, Itapissuma, Igarassu e Itamaracá, 

margeando os rios Goiana, Megaó, Itapessoca e o Canal de Santa Cruz, onde 

ocupam uma rede de rios e canais naturais (CPRH, 2003).  
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Tabela 5  -  Reservas ecológicas do litoral norte de Pernambuco 

 Nome da Reserva  Localização Área (HA) 

   

Mata da Usina são José A Sudeste da Usina são José (Igarassu) 0,76 

Mata Lanço dos cações Porção Norte da Ilha de Itamaracá 0,75 

Mata de Santa Cruz Porção Norte da Ilha de Itamaracá 0,82 

Mata do Jaguaribe Porção Centro- norte da Ilha de Itamaracá 1,60 

Mata do Engenho Macaxeira Porção Centro- norte da Ilha de Itamaracá 0,91 

Mata do Engenho São João Porção Centro- ocidental da Ilha de 
Itamaracá 

0,51 

Mata do Amparo Porção Centro- meriodional da Ilha de 
Itamaracá 

1,58 

Mata de Miritiba Extremo Oeste de Abreu e Lima 1,90 

Mata de São Bento A leste do núcleo urbano de Abreu e Lima 0,76 

Mata do Janga Porção Sul – Oriental do município de Abreu 
e Lima 

1,36 

Mata de Jaguarana Nas margens da PE-015 próximo ao núcleo 
urbano de Paulista 

3,41 

Fonte: FIDEM. Reservas ecológicas da região metropolitana do Recife. 1987. 
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Figura  22 -  Fragmentos de Mata em Torno da AII (Mapa das unidades de conservação) 
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9.2.1.2  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

A AID representa neste empreendimento uma área parcialmente 

tomada pelo cultivo da cana-de-açúcar onde pode-se observar também a 

presença de uma pequena porção de 4,57 hectares do fragmento de Mata 

Atlântica da Usina São José. 

A devastação da floresta Atlântica vem desde o início do Brasil colônia 

onde diversas queimadas foram realizadas, sem nenhum tipo de controle, 

para preparação de terrenos objetivando o plantio da cana-de-açúcar e 

levando assim a destruição de campos e florestas. Com o crescimento 

exponencial do cultivo da cana, as queimadas foram frequentes e a priori 

visando à queima da vegetação nativa da região e posteriormente destinadas 

a auxiliar na retirada da palha da cana, facilitando a colheita. É sabido que o 

uso do fogo, em quaisquer que seja o ramo da agricultura, é prejudicial ao 

meio ambiente, pois a retirada da cobertura vegetal leva a alterações 

climáticas e consequentemente a desertificação causada pela falta de 

proteção para as nascentes e mananciais que leva uma alteração irreversível 

no ciclo das chuvas (FERREIRA et al., 2008). 

Decorrente dessa total devastação causada pela monocultura 

canavieira na região da AID, destinada ao cultivo da cana, encontramos baixa 

diversidade biológica tanto no que se diz respeito à fauna e à flora.  

A fauna pode ser representada por pequenos roedores como o preá 

(Cavia aparea), pássaros como bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), dentre 
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outros vertebrados de pequeno porte como o camaleão (Iguana iguana) e o 

calango (Ameiva ameiva). As espécies vegetais também apresentam 

pouquíssimos representantes nessa região, com diversidade restrita a 

presença apenas da própria cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) e de 

algumas espécies invasoras do canavial como exemplo corda-de-viola 

(Ipomoea spp.), capim-marmelada (Brachiaria plantagineaBrachiaria plantagineaBrachiaria plantagineaBrachiaria plantaginea) e o capim-

colchão (Digitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalis). 

A floresta Atlântica do Nordeste Brasileiro é uma significativa área de 

endemismo da América do Sul, no entanto, a insistente cultura canavieira na 

região, faz com esta apresente um grau de degradação maior do que o 

observado em outros fragmentos de mata pelo Brasil (SILVA e TABARELLI, 

2000). No fragmento de mata da usina São José a situação não é diferente, 

no entanto, a floresta ainda apresenta-se rica em espécies de famílias 

vegetais importantes como Myrtaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, 

Caesalpiniaceae, Sapotaceae, Apocynaceae, Fabaceae e Rubiaceae (LINS-E-

SILVA e RODAL, 2008).  A fauna desse fragmento é mais restrita devido a 

potente ação antrópica, principalmente com a caça predatória, que foi muito 

frequente por anos na região, no entanto ainda se pode constatar a 

ocorrência de espécies de aves, mamíferos de pequeno porte, répteis e 

outros animais como: anu-preto (Crotophaga ani), anu-branco (Guira guira), 

bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), urubu (Coragyps atratus), pardal (Passer 

domesphuratus), sagüi (Callithrix jacchus), preguiça (Bradypus variegatus), 

tatu (Dasypus novemcintus), paca (Agouti paca), cutia (Dasyprocta sp), preá 

(Cavia aparea), camaleão (Iguana iguana) e calango (Ameiva ameiva), Foto 15. 
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Foto 15: Algumas espécies animais encontradas na região da AID: : : :     

AAAA----    Callithrix jacchus; B- Bradypus variegatus; C- Coragyps atratus e D- 

Ameiva ameiva 

 

FAUNA 

A preservação da diversidade faunística da Mata Atlântica requer vital 

conhecimento no que diz respeito ao hábitat e as pressões ocorrentes nestes 

habitats.  Como a fauna de uma região é totalmente dependente da flora, 

toda a degradação sobre a vegetação terá reflexos bastante negativos nesta 

fauna.  Nas ultimas décadas a Floresta Atlântica tem sido alvo de maior 

atenção, uma vez que sofrendo devastação (ALMEIDA, 2000; PEIXOTO et al., 

2002).  

A monocultura açucareira tem contribuído para a diminuição das áreas 

de Mata Atlântica e consequentemente, da diversidade de espécies nela 
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existentes. Este fenômeno pode ser observado na AID, que atualmente 

apresenta fauna reduzida, devido à devastação da vegetação.  

Outra causa que pode-se levar em consideração para redução 

faunística é a fragmentação deste ecossistema. A fragmentação do habitat de 

algumas espécies, principalmente de mamíferos de médio e grande porte, 

faz com que as populações remanescentes, em geral, estejam subdivididas e 

representadas por um número consideravelmente pequeno de indivíduos 

(CÂMARA, 1991).  

Além disso, o uso de inseticidas conferidos na proteção das lavouras 

para evitar danos causados por pragas tem um papel fundamental da 

diminuição da diversidade faunística, uma vez que esses possuem um alto 

poder residual, podendo provocar impactos ambientais bem como ao ser 

humano, tais como: acúmulo de resíduos nos alimentos, contaminação do 

solo e lençóis freáticos, desequilíbrio biológico, intoxicação do homem 

(aplicadores e/ou consumidores) e animais (BECKEL et al., 2002). 

Para o estudo da área de influência direta(AID) apoiou-se na coleta de 

dados primários provenientes de campanhas de campo que foram descritos 

na área diretamente afetada (ADA) e dados bibliográficos que estão citados 

na área de influência indireta (AII). A AID está representada por um 

fragmento conservado de mata atlântica (mata da Usina São José, Foto 16).     
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Foto 16.  Fragmento de mata da Usina São José.  

Foto: http://www.usinasaojose.com.br/pt/sustentabilidade/fotos_parque    

    

MASTOFAUNA 

Como resultado da prospecção em campo, bem como coleta de dados 

secundários, encontrou-se um total de 38 espécies de pequenos e médios 

mamíferos, das quais já foram relatadas na AII, dentre eles encontram-se o 

morcego, o sagui, o tamanduá mirim, a preguiça, o tatu verdadeiro, o 

macaco prego, a capivara, rato da mata e preá. A representatividade das 

ordens de mamíferos registradas na AID quando comparada com a 

mastofauna da Floresta Atlântica do Brasil, revela que todas as ordens que 

ocorrem na Floresta Atlântica brasileira também ocorrem na AID do 

empreendimento. No entanto, é possível observar que tanto a AII quanto a 

AID abriga uma diversidade de mamíferos de importância ecológica no 

ecossistema, com isso é sugerido medidas de preservação por parte dos 

órgãos administradores competentes. 
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AVIFAUNA 

Os estudos de aves têm como referência principal os dados 

secundários já abordados na caracterização da AII. O levantamento da 

avifauna (campo e bibliográfico) revelou a presença de 73 espécies de aves 

(Tabela 6), todas relatadas na AII. De modo geral, a maioria das aves da 

região estudada é considerada generalista, pois tem a facilidade de se 

adaptar a ambientes variados, tais como formações herbáceas e arbustivas, 

campos cultivados e remanescentes florestais (COSTA, 2009). Além de 

apresentarem uma ampla distribuição geográfica, podendo ser encontradas 

em cerrados e caatingas Nordestinas, tais como gavião, quero-quero, 

pitiguari, maria-é-dia, anu-preto , reloginho, garça-vaqueira, sabiá-gongá, 

bem-te-vi, pardal, e socozinho. Foi constatada uma predominância de 

espécies residentes, não migratórias, e diurnas. 
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Tabela 6. Espécies de aves relatadas na AID 

Família/ Espécie  Nome vulgar Sta
tus 

  
Tinamidae 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) Inhambu-chororó R 
 

Anatidae 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) 
 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) 

Irerê 

 

Pé-vermelho 

R 

 

R 

 
Fregatidae 

Fregata magnificens (Mathews, 1914) Fragata R 

 
Ardeidae 

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)  
 

Butorides striata (Linnaeus, 1758)  
 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)  
 

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)  
 

Soco-boi  

 

Socozinho  

 

Garça-vaqueira 

  

Socó-grande  

 

 

R  

 

R  

 

R  

 

R 

  

Cathartidae 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)  
 
 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 

Urubu-de-cabeça-
vermelha  

 

Urubu-de-cabeça-preta 

R  

 

R  

 

 
Accipitridae 

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)  
 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)  
 

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) 

Gavião-tesoura  

 

Gavião-peneira  

 

Gavião-preto 

 

R  

 

R  

 

R  

 
Falconidae 

Caracara plancus (Miller, 1777)  
 

Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 

Carcará  

 

Falcão-peregrino 

R  

 

R  

 
Charadriidae 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) 
 

Charadrius wilsonia (Ord, 1814) 

Quero-quero 

 

R  
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Charadrius collaris (Vieillot, 1818) 

Batuíra-bicuda  

 

Batuíra-de-coleira 

R  

 

R 

 
Columbidae 

Columbina passerina (Linnaeus, 1758)  
 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)  
 

Rolinha- cinzenta  

 

Rolinha-roxa 

R  

 

R 
Cuculidae 

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) 
 

Guira guira (Gmelin, 1788) 
 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) 

Anu-preto  

 

Anu-branco 

  

Saci 

R  

 

R  

 

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) 

Andorião 

   

Tesourinha 

R  

 

R 

 
Trochilidae 

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)  
 

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) 
  

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)   
 

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)  
  

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) 

Tesourinho- da-mata  

  

Beija-flor-de-rabo-
branco 

  

Rabo-de-tesoura 

  

Beija-flor-vermelho 

  

Beija-flor-de-garganta-
verde 

R  

 

R  

 

R  

 

R  

 

R 

  

 
Picidae 

Picumnus cirratus (Temminck, 1825)  
 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)  
 

Pica-pau-anão-barrado  

 

Picapauzinho-anão  

 

R 

  

R  

 
Tyrannidae 

Leptopogon amaurocephalus (Tschudi, 1846) Cabeçudo R  
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Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)  

 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)  

 
Camptostoma obsoletum (Temminck,1824)  

 
Sublegatus modestus (Wied, 1831)  

 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) 

  
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)  

 
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)   

 
Myiozetetes similis (Spix, 1825)  

 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)  

 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)  

 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) 

  

Reloginho  

 

Maria-já-é-dia  

 

Risadinha  

 

Sertanejo  

 

Filipe  

 

Lavadeira-mascarada  

 

Bem-te-vi-pitata  

 

Bem-te-vizinho  

 

Bem-te-vi-rajado 

  

Neinei  

 

Maria-cavaleira 

 

R  

 

R  

 

R  

 

R  

 

R 

  

R  

 

R  

 

R 

  

R 

  

R 

  

R 

 
Hirundinidae 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)  
 

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)  
 

Progne tapera (Vieillot, 1817)  
 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) 
  

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)  
 

Andorinha-do-rio  

 

Andorinha-de-testa-
branca  

 

Andorinha-do-campo  

 

Andorinha-grande  

 

Andorinha-doméstica-
pequena 

R  

 

R  

 

R  

 

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 

 
Emberizidae 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)  
 

Tico-rato  R 
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Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)  
 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)  
 

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)  
 

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)  
 

Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) 
  

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)  
 

Arremon taciturnus (Hermann, 1783)  
 

 

Canário-da-terra  

 

Canário-de-campo  

 

Tiziu  

 

Papa-capim  

 

Chorão 

  

Caboclinho 

  

Curió  

 

Tico-tico-da-mata 

  

R 

  

R 

  

R 

  

R 

  

R 

  

R 

  

R 

  

R  

 
Passeridae 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Pardal R 

 
Cardinalidae 

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) Azulão R 

 
Icteridae 

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)  
 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) 
 

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) 

Xexéu  

 

Encontro  

 

Papo-de-fogo 

R  

 

R  

 

R 

 
Fringillidae   

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) 
  

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) 

Fim-fim  

 

Guriatã 

R  

 

R 

 
Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)  
 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) 

Pitiguari  

 

Juruviara 

R  

 

R 
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HERPETOFAUNA 

Para caracterização da herpetofauna na AID utilizou-se dados 

secundários, encontrados em diversos relatórios técnicos científicos e 

bibliográficos. Foram encontrados poucos estudos herpetofaunístico na AID 

do empreendimento, devido à escassez de estudos sobre a composição e 

distribuição das espécies de anfíbios e répteis na região Nordeste do Brasil, 

faltam levantamentos de esforço concentrado e trabalhos sobre a 

distribuição dessas espécies no ambiente 

De acordo com as pesquisas pode-se observar 58 espécies de 

anfíbios anuros e 18 espécies de répteis já descritas na AII, com provável 

ocorrência para o empreendimento, pode-se citar: rãzinha-da-mata, 

sapinho-de-areia, perereca, sapo-de-chifres, rã-cachorro e sapo cururu 

(anfíbios), quanto aos repetíeis pode-se destacar: lagartixas, iguana, 

lagarto, cobra coral e a jiboia.  

Pode-se observar neste estudo que nenhuma espécie encontra-se 

listada no livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 

2008), bem como na lista vermelha da IUCN (2011) como “ameaçadas de 

extinção”. 

 

 FLORA 

A AID compreende uma região situada dentro das terras da Usina São 

José, que pertencia, anteriormente, ao domínio do bioma Mata Atlântica que 

foi tomada pelo cultivo da monocultura açucareira. Cultivada em todas as 

formas de relevo, a lavoura canavieira ocupa topos e encostas de morros e 
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tabuleiros, além de várzeas e terraços fluviais, recobrindo, portanto, 

superfícies planas ou com baixas declividades (CPRH, 2003).  

Como consequência da invasão do cultivo da cana nessa região, a 

cobertura florestal em áreas canavieiras do Litoral Norte restringe-se a 

alguns vales da porção central ou oriental dos municípios de Igarassu e 

Itapissuma, onde os remanescentes da Mata Atlântica apresentam-se, na 

maior parte, degradados em meio a cana (ALBUQUERQUE, 2008). Dentro da 

AID encontra-se parte da mata São José, fragmento de mata no qual pode-

se citar a presença de espécies características da floresta atlântica como: 

cupiúba (Tapirira guianensis), cabotâ-deleite (Thyrsodium 

schomburkianum), sucupira branca (Bowdichia virgiloides), louros (Ocotea 

spp), embiriba (Eschwelera ovata), murici da mata (Byrsonima sericea), 

barbatimão (Abarema cochliocarpos), ingá (Inga spp), visgueiro (Parkia 

pendula), embaúba (Cecropia adenopus), cajueiro (Anacardium occidentale), 

paquevira (Heliconia angustifolia), pereira da mata (Luchea ochrophylla), 

pau d’arco (Tabebuia sp), camaçari (Caraipa densifolia), munguba (Bombax 

gracilipes) e embiridiba (Buchenavia capitata)  e palmeiras juçaras (Euterpe 

edulis) dentre algumas espécies exóticas (BOTELHO et al., 1995) (Foto 17). 

Muitas dessas espécies, além de outras características de região de Mata 

Atlântica, foram descritas na caracterização da flora da Área diretamente 

Afetada onde foi feito um levantamento qualitativo e quantitativo das 

espécies presentes nesse fragmento de mata. 
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Foto 17: Palmeiras juçara (Euterpe edulis) 

 

9.2.1.3  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 
(ADA) 

 

 Observando o total domínio do cultivo da cana-de-açúcar sobre o 

terreno destinado a área construída da ADA, que anteriormente pertencia a 

Usina São José, uma das maiores usinas do Estado de Pernambuco, 

localizada as margens da BR- 101 no município Igarassu, pode-se chegar a 

conclusão que a região não apresenta diversidade biológica representativa e 

ecossistemas naturais, os quais foram descaracterizados pelos manejos 

agressivos utilizados pela monocultura açucareira. É notável na região um 

sistema ecológico descaracterizado, sem a presença de espécies naturais da 

flora o que leva também a uma descaracterização da fauna, já que os 

animais dependem de espécies nativas da mata atlântica para sua 

sobrevivência.   
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A cobertura vegetal da área construída é restrita a presença da 

espécie cultivada Saccharum officinarum a de outras poucas espécies 

invasoras de ervas daninhas como exemplo capim-marmelada (Brachiaria Brachiaria Brachiaria Brachiaria 

plantagineaplantagineaplantagineaplantaginea), capim-colchão (Digitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalis) e corda-de-viola 

(Ipomoea spp.).  

Com relação à fauna, os registros da presença de animais tratam-se 

apenas de depoimentos da população local que relatam a presença de 

algumas espécies de vertebrados como Raposa (Procyon cancrivorus), Quati 

(Nasua nasua),  tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus), Andorinha-do-

campo (Progne tapera), Pardal (Passer domesticus) e camaleão (Iguana 

iguana). 

A área não construída da ADA corresponde a região onde serão 

lançados os efluentes já tratados do empreendimento situada no córrego 

chamado de rio Itapicuru que se encontra dentro de um fragmento de mata 

atlântica com cerca de 101,9 hectares e se liga mais a frente, cerca de 2Km, 

no lado oposto da BR- 101, ao rio Botafogo.  

Assim como os demais fragmentos de mata encontrados no litoral 

Norte de Pernambuco, o fragmento da mata São José não se encontra em 

perfeito estado de conservação havendo características da grande influência 

da ação antrópica sobre mata, como a presença de espécies invasoras da 

flora e a ausência e ou baixa ocorrência dos animais característicos da 

região vítimas da caça predatória.  

Segundo pesquisadores, mesmo no estado atual em que se 

encontram os fragmentos de mata atlântica do litoral Nordestino, esse 
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ainda é um ecossistema importante, considerado um dos 25 biomas com 

maior biodiversidade no mundo, abrigando mais de 8000 espécies 

endêmicas, incluindo plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

(MAYERS et al., 2000; TABARELLI et al., 2005). Relatos e dados mais 

abrangentes sobre a diversidade de espécies, vegetais e animais, podem ser 

encontrados a seguir na descrição da ADA deste empreendimento. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

FAUNA 

Para caracterização da fauna local da Área Diretamente Afetada (ADA), 

foram feitos um levantamento de dados, abrangendo os três grupos de 

principais ocorrências na área, são eles: mastofauna, avifauna e 

herpetofauna.  Foram feitas listagens das espécies identificadas na área 

(destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, ameaçadas de 

extinção, de interesse científico, de valor econômico e alimentício e 

bioindicadoras). Os métodos de amostragem utilizados foram: indícios 

indiretos (rastros, fezes, arranhados, tocas, pêlos, carcaças, etc)    

visualização, entrevista; 

As áreas de estudo foram selecionadas de acordo com a variabilidade 

ambiental, de modo que a amostragem fosse representativa, de acordo com 

o grupo animal em estudo. Então, foram traçados transectos aleatórios que 

procuraram cobrir a maior parte possível das áreas em estudo, seguindo as 

mais diversas direções. 

A metodologia utilizada para os estudos baseou-se em levantamento 

de dados primários, através de levantamentos de campo para realizar os 
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inventários na ADA, considerando os diversos grupos faunísticos, conforme 

metodologias descritas a seguir. 

 

 MASTOFAUNA  

COLETA DE DADOS 

 

Adotou-se como metodologia formas diretas e indiretas de 

observações feitas pela equipe. Para isso, foram feita buscas em trilhas, 

estradas, na beira do rio e aleatórias que procuraram cobrir a maior parte 

possível das áreas em estudo, seguindo as mais diversas direções, os 

percursos foram feitos a pé e de carro para abranger a maior área possível 

(Fotos 18a, 18b,18c e 18d).  
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Foram realizadas buscas de evidências diretas e indiretas, como 

visualizações, todas as espécies avistadas, tanto nos pontos de observação, 

quanto durante os deslocamentos (observações oportunísticas) foram 

anotadas, e quando possível fotografadas, além de busca por vestígios 

como os rastros, pegadas e fezes, já que estes podem fornecer uma 

identificação muitas vezes até mesmo a nível de espécie. 

As observações das evidências foram devidamente anotadas em bloco 

de notas, identificando assim o local, data e espécies. Para o registro foi 

utilizada uma câmera Fotográfica (Casio Exilim 24mm Ex-H20G) e uma 

escala padrão. Para identificação de tocas, foram consideradas apenas as 

que continham algum tipo de vestígio recente e seguro para identificação 

da espécie.  

 

 

 

 

 

Foto 18 -  A, B, C) Estrada pouco frequentada utilizada na amostragem; D) Ponto de    amostragem do Rio 
Itapicuru. Foto: Maria Isabel Gomes (Abril/2013) 
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 ENTREVISTAS 

 

Foi elaborado um questionário (Quadro 18) para ser realizado com os 

habitantes residentes nas proximidades dos locais a serem caracterizados, 

quandos estes foram encontrados, com a finalidade de levantar o máximo 

de informações possíveis. Foram realizadas entrevistas com 13 pessoas 

adultas, moradores da região com a finalidade de amostrar os mamíferos 

presentes na região, e os demais animais que desapareceram ou que 

raramente são avistados. 

Quadro 18 
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Foram utilizados registros de espécies (Fotografias) com ocorrência 

para a área, mas que não foram encontradas durante os trabalhos em 

campo, a fim do reconhecimento da presença ou ausência destes animais, 

por suas características morfológicas.    

 

AVIFAUNA  

 

Para o levantamento da avifauna da região do empreendimento, 

foram realizadas visitas nas primeiras horas do dia (5 h 30 min às 10 h), 

período o de maior atividade das aves, e visitas vespertinas/noturnas 

ocorreram esporadicamente. Em cada visita foram percorridas trilhas 

caminhos já existentes nos locais.  A identificação das espécies ocorreu 

através de contato auditivo e visual com o auxílio de binóculos e guias 

ornitológicos. Todos os contatos foram registrados em planilhas de campo. 

Para amostragem em transecto linear seguiu a metodologia descrita 

por Buckland et al. (1993). Foram percorridos quatro transectos de 1 km de 

extensão na área estudada e todas as aves avistadas ou ouvidas durante o 

percurso, com duração de aproximadamente uma hora, foram registradas 

quanto a sua identidade, quantificadas e Fotografadas quando possível.  

Foram realizados alguns pontos de escuta e visualização, 

permanecendo em cada ponto em média dez minutos, uma vez que uma 

duração acima de 15 minutos apresentam grandes chances de registro do 

mesmo indivíduo (BIBBY, 1992).  
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As análises feitas através de ponto de escuta, transecto e 

visualizações foram selecionadas de forma a distribuir o esforço amostral 

por toda área amostrada de forma homogênea. Todas as áreas foram 

georreferenciados com auxilio de um GPS (Garmin etrex). A nomenclatura 

das famílias e espécies de aves e nome vulgar utilizada foi proposta Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2006). As espécies foram 

classificadas quanto seu status de conservação e residência seguindo a 

classificação do CBRO (2009). 

 

HERPETOFAUNA 

 

Para o levantamento de dados primários da área diretamente afetada 

(ADA) foram utilizados procedimentos metodológicos, nos quais os locais 

selecionados para amostragem representassem de melhor maneira os 

principais ambientes que apresentassem um conjunto de características 

ideais e necessárias para sustentar uma comunidade de anfíbios e répteis. 

Dessa forma foram selecionados locais de amostragem nas áreas 

diretamente afetada (ADA) e de influência direta (AID). 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a amostragem 

foram buscas ativas, está técnica sonda microambientes à procura por 

espécimes, tendo os mais variados microambientes, por exemplo, sob 

troncos, pedras, galhos, serapilheira, cupinzeiros. Tal técnica permite 

encontrar espécies com hábitos diversos, pois se faz tanto em período 

noturno quanto diurno (SILVA-SOARES et al., 2010; SILVEIRA et al., 2010), 

utilizou-se o transecto  limitado  por  tempo, este método consiste em 
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deslocamentos realizados a pé em velocidade muito reduzida (cerca de 70 

metros por hora) buscando por animais da herpetofauna ativos ou 

abrigados em diversos microambientes visíveis (CORN et al., 1990; 

MARTINS e OLIVEIRA, 1998). Tais buscas foram realizadas nos períodos 

diurno e noturno, dentro das parcelas de amostragem. Buscas ativas 

diurnas e noturnas foram realizadas durante, aproximadamente, 30 

minutos por período (diurno e noturno), durante quatro dias, totalizando 16 

horas de busca ativa de monitoramento. Essa busca se deu por dois 

pesquisadores que percorreram quatro transectos do fragmento de mata 

(AID), removendo folhiço, troncos, galhos, buracos e entulhos a procura de 

animais.  

Dentre a procura ativa, outra forma que se somou às demais técnicas 

foram registros por vocalização, comuns em anuros. Também foram 

levadas em consideração as amostragens de estradas e visualização 

ocasionais. Além disso, foram feitas entrevistas com moradores locais com 

o intuito de adquirir informações relevantes sobre a possibilidade de 

ocorrência das espécies de répteis na área, principalmente de quelônios.  

No entanto, para o registro efetivo das espécies, só foi considerado 

quando se encontrou indícios da existência da mesma, como crânios, 

cascos e pele, já que a taxonomia dos repteis é bastante complicada 

tornando os dados por entrevistas não sejam confiáveis.  

O levantamento de dados sobre a herpetofauna foi realizado entre os 

períodos de 10 horas as 22 horas.  As buscas vespertinas se destinaram 

tanto ao reconhecimento de pontos de amostragem quanto ao registro de 
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répteis e anfíbios diurnos, por meio da metodologia de transectos limitados 

por tempo. Foram realizados quatro transectos diários, nos pontos de 

amostragem He1 (07°46’57”S 34°55’53”W), He2 (07°47’37”S 34°56’11”W), 

He3 (07°47’39”S 34°56’14”W) e He4 (07°47’58”S 34°56’8”W). Todos os 

animais avistados ou ouvidos durante a realização das buscas ativas foram 

registrados e identificados no campo. 

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. 

 

FLORA  

 

Para o levantamento de dados primários da ADA a metodologia 

baseou-se em expedições a campo pra a realização de inventários, fazendo 

o uso de técnicas florestais para a amostragem e identificação de espécies 

presentes na localidade. 

Foi feito um levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação, 

para isto foram demarcadas 5 parcelas com uso do  aparelho GPS de 

navegação (Garmin etrex), onde o ponto registrado foi coletado no início 

das parcelas (20m x 15m), em coordenadas UTM. Estas parcelas fora 

demarcadas com o uso de trenas e então foram amostradas as árvores 

presentes em cada parcela e em cada árvore. Posteriormente  procedeu-se 
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a medição do seu CAP (circunferência à altura do peito) e DAP (diâmetro da 

altura do peito) e altura para compor o inventário florestal juntamente com 

dados de espécies herbáceas e arbustivas. As espécies foram identificadas 

in loco com o uso de bibliografia especializada (Foto 19). 

 

 

 
Foto 19-  Medição de árvores para amostragem 

  Fotografia: Kaliny Veiga, Abril/2013 

 

LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO 

MASTOFAUNA 

    

Devido à ocupação anterior pela produção açucareira, a área a ser 

construída da ADA apresenta um estado de conservação bastante 

descaracterizado. Foram identificados apenas 8 espécies de mamíferos no 

local da ADA pertencentes a 5 ordens (Tabela 7), através da busca de 
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evidências diretas e indiretas e entrevistas (levando em consideração as 

espécies que podem ocorrer no local). No entanto, durante os três dias de 

busca foram relatados apenas essas espécies através das entrevistas, na 

qual se pode observar que a fauna local encontra-se depauperada.  

Os entrevistados apresentaram dificuldades para identificar as 

espécies das Fotografias, alguns classificam fenótipos diferentes sendo da 

mesma espécie, ou até fases de vida de uma mesma espécie como 

pertencentes a etnoespécies diferentes. Entrevistas são de grande valia, 

porém deve-se levar em consideração a confiabilidade na identificação das 

espécies animais não é totalmente segura. 

 

Tabela 7 -  Etnoespécies citadas pelos entrevistados.  

Ordem  Espécie  Etnoespécie  Nome vulgar 

Carnivora Procyon cancrivorus 

Nasua nasua 

Cerdocyon thous 

Raposa 

Quati 

Cachorro do mato 

mão-pelada, guaxinim 

------- 

graxaim-do-mato, raposa 

Cingulata Euphractus 

sexcinctus 

Dasypus 

novemcinctus 

tatu-peba 

 

tatu-verdadeiro 

tatu-peludo, tatu-do-rabo-duro 

 

tatu-galinha, tatu-preto 

Didelphimorphia 
 

Didelphis albiventris Timbu Cassaco, gambá-de-orelha-branca 

Lagomorpha Sylvilagus 

brasiliensis 

Tapiti candimba, coelho-do-mato 

Rodentia Cavia aperea Preá ----------- 

 

 

 

AVIFAUNA  
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 A Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento corresponde 

a uma região que teve sua vegetação nativa totalmente substituída pelo 

monocultivo da cana-de-açúcar, apresentando assim a conservação do 

ambiente totalmente descaracterizado, levando a uma restrita diversidade 

de aves na gleba do empreendimento. 

Como resultado da prospecção em campo, foram registrados um total 

de 20 espécies de aves. De um modo geral a avifauna presente naquele 

ambiente está representado por espécies, na sua maioria generalista, 

portanto, com capacidade de se adaptar a diferentes fitofisionomias, tais 

como formações herbáceas (monoculturas) e arbustivas, campos cultivados, 

capoeiras, capoeirões e remanescentes florestados (COSTA, 2009). 

Constatou-se uma predominância de espécies residentes, não migratórias, 

e diurnas. Não foram encontradas espécies raras ou ameaçadas (Tabela 8). 

Três ambientes foram determinados na área de estudo com base na 

estrutura da vegetação para descrição da diversidade de aves do local: 1) 

Margens de riachos, ambiente que margeiam o curso de água na área de 

estudo (AID); 2) Canavial alto, ambiente com cana alta, acima de 1,5 m e 3) 

Canavial baixo, ambiente em que a cana foi cortada e começou a rebrota.   

 

Tabela 8-  Espécies Registradas na ADA e AID. 

Família / Espécie Nome vulgar status Registro Local Frequência 

ACCIPITRIDAE 

Ruphornis 

magnirostris 

Gaviao-carijó R V/E CA/CB M 

CATHARTIDAE      

Cathartes 

burrovianus 

Urubu-de-cabeça-

amarela 

R 

 

V 

 

CA/CB 

 

A 
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Coragyps atratus 

 

Urubu-de-cabeça-

preta 

 

R 

 

V 

 

CA/CB 

 

A 

CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Quero-quero R V CA/CB/RI A 

COLUMBIDAE 

Columbina talpacoti Rolinha- roxa R V CB M 

CUCULIDAE 

Crotophaga ani 

Guira guira 

Anu-preto 

Anu-branco 

R 

R 

V/E 

V/E 

CA/CB 

CA/CB 

M 

M 

EMBERIZIDAE 

Ammodramus 

humeralis 

Volatinia jacarina 

Tico-tico-do-

campo 

 

Tiziu 

R 

 

R 

V/E 

 

V 

CA/CB/RI 

 

CA/CB 

M 

 

M 

ESTRILDIDAE 

Estrilda astrilde Bico de lacre R V CA/RI M 

FALCONIDAE 

Caracara plancus 

Falco sparverius 

Caracará 

Quiriquiri 

R 

R 

V 

V 

CA/CB 

CB 

B 

B 

HIRUNDINIDAE 

Progne tapera Andorinha-do-

campo 

R V CB/RI M 

PASSERIDAE 

Passer domesticus Pardal R V CB B 

THRAUPIDAE 

Saltator 

coerulescens 

Sabiá-Gongá R V CA/CB/RI B 

TROCHILIDAE 

Eupetomena 

macroura 

Beija-flor-tesoura R V RI B 

TYRANIIDAE 

Megarynchus 

pitanguá 

Fluvicola nengeta 

 

Pitangus sulphuratus 

 

Tyrannus 

Neinei 

 

Lavadeira-

mascarada 

Bem-te-vi 

 

Suiriri 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

V 

 

V 

 

V/E 

 

V/E 

CA/CB/RI 

 

CB/RI 

 

CA/CB/RI 

 

CA/CB/RI 

A 

 

B 

 

A 

 

A 
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melancholicus 

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: 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%). 
 

A maioria das espécies foi registrada no baixo canavial (N = 18), 14 

espécies foram registradas no alto canavial e 10 nas margens dos riachos. 

Durante os dias de amostragem foram registradas espécies frugívoras, 

nectarívoras e insetívoras 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. 

Foi registrado um baixo número de espécies no baixo e alto canavial, 

devido ao fato da monocultura apresentar uma baixa complexidade na 

estrutura da vegetação, no entanto registrou-se algumas espécies 

forrageando neste local (Foto 20).  

Já na margem do riacho foram registradas 10 espécies, um número 

relativamente baixo, acredita-se que este fato esteja relacionado com a 

escassez da mata ciliar neste local (Foto 21). Esses ambientes são usados 

para alimentação, repouso, reprodução para avifauna, além de serem 

considerados corredores para o movimento da fauna ao longo da paisagem, 

assim como para a dispersão vegetal (LIMA e ZAKIA 2004; SEAMAN et al., 

2010). 
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Foto 20- Registro da Ave Quero-quero sobrevoando       Foto 21  -  Fragmento de mata ciliar da AID.  
a ADA. 

 
Foto: Maria Isabel Gomes (Abril/2013) 

  

HERPETOFAUNA  

 

A ADA corresponde a uma região que teve sua vegetação nativa 

totalmente substituída pelo monocultivo da cana-de-açúcar, os fragmentos 

de mata nativa remanescentes se apresentam em péssimo estado de 

conservação. Os resultados obtidos em campo na área de estudo após os 

três dias de amostragem, que foi realizada no período entre 24, 25 e 28 de 

Abril de 2013, os equipamentos utilizados pela equipe em campo foram: 

lanternas de cabeça LED CREE, GPS Garmin, câmera Fotográfica Casio Exilim 

24mm Ex-H20G, perneiras de couro, ganchos, pinção herpetológico. As 

amostragens da área diretamente afetada (ADA) resultaram no registro de 

duas espécies de répteis e 11 espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs e 

pererecas), totalizando 13 espécies representantes da herpetofauna (Tabela 

9). 

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 ocorrem em pequenas populações e em 
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baixas densidades na natureza, o que contribui para a falta de registros. 

Porém são excelentes bioindicadores de primitividade dos ecossistemas, 

além de serem bioindicadores de níveis de alterações ambientais. 

 A presença de espécies dependentes de algum tipo especial de 

ambiente (espécies estenóicas), bem como a presença de espécies raras e 

formas endêmicas, são fundamentais para a detecção do grau de 

primitividade do ambiente, enquanto a presença de espécies tolerantes a 

um amplo espectro de condições ao meio (espécies eurióticas) pode 

determinar diferentes níveis de alteração. 
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Tabela 9 – Espécies das herpetofauna registradas na ADA e AID. 

Familia/Espécie Nome vulgar Tipo de 

registro 

Tipo de ambiente 

Rhinella granulosa Sapo de verruga O AB, AF, B, LP 

Rhinella jimi Sapo cururu O AB, B, LP, P 

Dendropsophus 

branneri 

Perereca O, VOC AB,LP,P,BM 

Dendropsophus 

nanus 

Perereca O, VOC AB, AF, B, RP, 

RT, P, LT 

Hypsiboas raniceps Perereca O, VOC AB,P,LP 

Scinax x-signatus Pereca de 

banheiro 

O, VOC AB,P,LP 

Leptodactylus 

latrans 

Rã-manteiga O AB,P,B,AL,LP 

Leptodactylus 

natalensis 

Rãzinha O AB,AF,LP 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro O AB,P,LP 

Pseudopaludicola 

sp. 

Rãzinha O, VOC AL, LT 

Lhitobates palmipes Rã O,GI AB,P,LP,RP 

Helicops angulatus Cobra O B,AL, RP,LP, LT 

Philodryas olfersii Cobra verde O AB,P 

LEGENDA: 
Tipo de registro: O = Observação; VOC = Vocalização; G= girino. 
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.   

 

Todas as espécies de lagartos e serpentes encontradas na área se 

distribuem amplamente no domínio morfoclimático Mata Atlântica (FREITAS 

E SILVA, 2007), sendo comuns, de ampla distribuição geográfica e 

associadas a ambientes abertos e ecologicamente pouco relevantes. 

 Não houve registro de nenhum réptil considerado ameaçado pela 

União International para Conservação da Natureza (IUCN, 2012) no local. 

Estes são considerados espécies plásticas que suportam ambientes mais 
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degradados, sendo espécies mais generalistas quanto à qualidade do 

habitat de ocorrência.  Assim, merecem pouca atenção quanto a sua 

conservação. 

 

FLORA 

 

A cobertura vegetal do Litoral Norte de Pernambuco, em sua 

composição original, corresponde à Floresta Atlântica, detentora de cerca 

de 20 mil espécies de plantas vasculares, das quais 8 mil delas também são 

exclusivas desse ecossistema (IBAMA, 2013),    cuja vegetação exuberante e 

de alta diversidade biológica têm sido, desde os tempos coloniais, 

destruídas pela cultura da cana-de-açúcar e do coco (CPRH, 2003).     

A ADA corresponde a uma região que teve sua vegetação nativa 

totalmente substituída pelo monocultivo da cana-de-açúcar, apresentando 

assim limitada cobertura vegetal (Foto 22 A, 22B e Figura 23). 
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Foto 22: Área Diretamente Afetada (ADA): A- Antes da terraplanagem; B- após a terraplanagem. 
Fotografia: Kaliny Veiga (Abril/2013) 

 

A cultura açucareira é a monocultura que cobre 40,1% do solo no 

Litoral Norte do estado de Pernambuco. No município de Igarassu, onde 

será estabelecido o empreendimento, a plantação de cana-de-açúcar 

representa 35,6% do uso do solo da superfície municipal (CPRH, 2001). 
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Figura 23 : ADA situada em terreno anteriormente ocupado por plantação  
de cana –de-açúcar.  Fonte: Google earth 

 

Devido a ocupação anterior pela produção açucareira, a área a ser 

construída da ADA não apresenta nenhuma espécie nativa ou de 

importância ambiental. Além da cana-de-açúcar, as espécies adicionais que 

poderiam ser encontradas em meio ao canavial, eram espécies de ervas 

daninhas, dentre elas corda-de-viola (Ipomoea spp.), capim-marmelada 

(Brachiaria plantagineaBrachiaria plantagineaBrachiaria plantagineaBrachiaria plantaginea) e o capim-colchão (Digitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalisDigitaria horizontalis), como 

pode-se observar na Foto 23. Espécies conhecidas pela ocorrência em 

canaviais e pela severidade dos danos que causam (Embrapa, 2003). 
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Foto 23 -  Presença de espécies prejudiciais ao canavial.  

Foto: Maria Isabel Gomes (Maio/2013) 

 

O córrego chamado de rio Itapicuru, está situado dentro do  

fragmento de mata na e se liga mais a frente, cerca de 2 Km, no lado 

oposto da BR- 101, ao rio Botafogo (Foto 24). 

 

  Foto 24 -  Encontro dos rios Itapicuru e Botafogo.    
     Fonte:  Google earth 
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Remanescentes de ecossistemas são menos representativos em 

termos de biodiversidade ecológica. Essas áreas pequenas sofrem 

alterações como a perda da variabilidade genética das espécies devido à 

endogamia e a presença de espécies invasoras exóticas.  

A perda da biodiversidade nesses ambientes é diretamente 

proporcional ao histórico das perturbações causadas por essas alterações, 

ao tamanho do fragmento de floresta e o grau de isolamento desses 

fragmentos de matas próximas ou de comunidades que possam agravar a 

ação antrópica sobre esses ambientes. Assim, torna-se importante a 

conservação dos remanescentes florestais observados dentro da ADA, pois 

representam características similares a diversidade que poderia ser 

encontrada anteriormente na área. 

Outro fator de bastante impacto sobre a biodiversidade dos 

remanescentes de mata é o efeito de borda. Determinado pelo tamanho e 

forma dos fragmentos florestais, esse efeito torna-se menor em fragmentos 

maiores e de morfologia circular. Normalmente o efeito de borda atinge o 

remanescente 100 metros mata adentro, onde o que ele acarreta advém do 

fato que áreas perto da borda, em contato com exterior do remanescente 

ficam mais iluminadas, mais quentes e secas, fatores estes que levam a 

alterações da flora nativa que responde de diferentes maneiras a este efeito. 

 

LEVANTAMENTO DA  FLORA  DO FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA EM TORNO DO RIO ITAPICURU 

 

O fragmento é composto por vegetação mista com espécies de 

fisionomia herbácea, arbustiva e arbórea e altura média dos exemplares em 
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torno de 7,74 metros e DAP médio 10,23 cm. Foram identificadas diversas 

espécies, sendo detectada a presença de epífitas, trepadeiras 

predominantemente lenhosas e muitas plântulas emergentes.  

As seguintes espécies foram encontradas no fragmento: Anacardium 

ocidentale (cajueiro), Cecropia adenopus (embaúba), Cupania revoluta 

(cabatan), Didymopanax monototoni (sambaquim) Erythroxylum deciduum 

(cocão), Eschweilera luschnathii (imbiriba), Euphorbia tirucalli, Gustavia 

augusta (jataranduba), Heliconia angustifólia (helicônea), Hymenaea sp. 

(jatobá), Inga spp. (ingá), Mimosa sepiavia (espinheira) Osmosia arborea 

(orelha-de-cabra), Psidium catteianum (araçá), Tapirira guianenses 

(cupiúba), e diversas outras espécies, além de espécies exóticas como 

Panicum Melinis (Capim gordura).    (Tabela 10).    

Tabela 10 - Inventário das espécies encontradas dentro das parcelas demarcadas no remanescente de mata 
Atlântica as margens do rio Itapicuru. 

 

 

Indivíduo 

 

Nome científico 

 

CAP 

 

DAP 

 

Altura 

(m) 

     

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

2.  Anacardium ocidentale 37,00 11,77 3,00 

3.  Anacardium ocidentale 15,00 4,77 2,50 

4.  Anacardium ocidentale 18,50 5,89 1,50 

5.  Anacardium ocidentale 10,00 3,18 1,50 

6.  Cecropia adenopus 46,50 14,80 12,00 

7.  Cecropia adenopus 61,00 19,42 12,00 

8.  Cecropia adenopus 12,00 3,82 12,00 

9.  Cecropia adenopus 64,00 20,37 3,50 

10. Cecropia adenopus 32,00 10,19 3,50 

11. Cecropia adenopus 57,00 18,14 5,50 
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12. Cecropia adenopus 67,00 21,33 5,50 

13. Cecropia adenopus 54,00 17,18 10,00 

14. Cecropia adenopus 59,00 18,78 10,00 

15. Cecropia adenopus 45,00 14,32 10,00 

16. Cecropia adenopus 31,00 9,867 10,00 

17. Cecropia adenopus 47,00 14,96 10,00 

18. Cecropia adenopus 31,00 9,86 10,00 

19. Cecropia adenopus 40,00 12,73 8,00 

20. Cecropia adenopus 55,00 17,50 8,00 

21. Cecropia adenopus 33,00 10,50 8,00 

22. Cecropia adenopus 44,00 14,00 8,00 

23. Cecropia adenopus 38,00 12,09 8,00 

24. Cecropia adenopus 46,00 14,64 8,00 

25. Cecropia adenopus 45,00 14,32 4,5 

26. Cecropia adenopus 46,50 14,80 12,00 

27. Cecropia adenopus 49,00 15,60 12,00 

28. Cecropia adenopus 24,00 
 

7,64 12,00 

29. Cecropia adenopus 35,00 11,14 4,50 

30. Cupania revoluta 18,00 5,73 5,00 

31. Cupania revoluta 12,50 3,98 3,50 

32. Cupania revoluta 21,00 
 

6,68 4,50 

33. Cupania revoluta 24,00 
 

7,64 4,50 

34. Cupania revoluta 8,00 
 

2,55 2,50 

35. Cupania revoluta 28,00 8,91 2,50 

36. Cupania revoluta 11,50 
 

3,66 2,00 

37. Cupania revoluta 11,50 
 

3,66 2,00 

38. Cupania revoluta 11,50 
 

3,66 2,00 

39. Cupania revoluta 11,50 
 

3,66 2,00 
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40. Cupania revoluta 11,50 3,66 2,00 

41. Cupania revoluta 12,00 
 

3,82 2,00 

42. Cupania revoluta 12,00 
 

3,82 2,00 

43. Cupania revoluta 12,00 
 

3,82 2,00 

44. Cupania revoluta 15,00 
 

4,77 2,00 

45. Cupania revoluta 10,00 
 

3,18 1,50 

46. Cupania revoluta 8,00 2,55 1,50 

47. Cupania revoluta 15,00 4,77 2,50 

48. Erytrina folkersii 7,00 
 

2,23 2,50 

49. Erytrina folkersii 21,00 
 

6,68 2,50 

50. Erytrina folkersii 10,00 
 

3,18 6,50 

51. Erytrina folkersii 9,00 
 

2,86 1,50 

52. Erytrina folkersii 7,00 
 

2,23 4,50 

53. Erytrina folkersii 12,00 
 

3,82 8,00 

54. Erytrina folkersii 13,00 4,14 8,00 

55. Eschuweidera luschnatti 20,50 
 

6,53 4,00 

56. Eschuweidera luschnatti 19,00 6,05 4,00 

57. Gustavia augusta 35,00 11,14 8,00 

58. Gustavia augusta 29,00 9,23 8,00 

59. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

60. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

61. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

62. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

63. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

64. Gustavia augusta 12,00 3,82 2,50 

65. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 
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66. Gustavia augusta 10,00 
 

3,18 2,00 

67. Gustavia augusta 15,00 4,77 3,00 

68. Gustavia augusta 15,00 4,77 3,00 

69. Gustavia augusta 15,00 4,77 3,00 

70. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

71. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

72. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

73. Gustavia augusta 10,00 
 

3,18 2,00 

74. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

75. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

76. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

77. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

78. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,00 

79. Gustavia augusta 18,00 5,73 2,50 

80. Gustavia augusta 10,00 3,18 2,50 

81. Gustavia augusta 17,00 5,41 4,50 

82. Gustavia augusta 17,00 5,41 4,50 

83. Gustavia augusta 17,00 5,41 4,50 

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

85. Hymenaea sp. 21,00 6,68 3,50 

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

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

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

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

90. Ni (espécie exótica) 24,00 7,64 5,50 

91. Ni (espécie exótica) 16,00 5,09 2,50 

92. Ni (espécie exótica) 32,50 10,35 4,50 

93. Ni (espécie exótica) 35,00 11,14 4,50 

94. Ni (espécie exótica) 29,50 9,39 4,50 

95. Ni (espécie exótica) 73,00 23,24 10,00 

96. Ni (espécie exótica) 75,00 23,87 13,00 

97. Ni (espécie exótica) 26,00 
 

8,28 10,00 
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98. Ni (espécie exótica) 59,00 18,78 9,00 

99. Osmosia arborea 33,50 10,66 3,50 

100. Osmosia arborea 24,00 
 

7,64 3,50 

101. Osmosia arborea 14,00 4,46 3,50 

102. Osmosia arborea 18,50 5,89 3,50 

103. Osmosia arborea 9,00 2,86 1,80 

104. Osmosia arborea 8,00 2,55 1,80 

105. Osmosia arborea 18,50 5,89 2,50 

106. Osmosia arborea 43,00 13,69 2,50 

107. Psidium catteianum 16,00 5,09 1,50 

108. Tapirira guianensis 52,00 16,55 6,00 

109. Tapirira guianensis 71,00 22,60 6,00 

110. Tapirira guianensis 80,50 25,62 12,00 

111. Tapirira guianensis 25,00 7,96 12,00 

112. Tapirira guianensis 62,50 19,89 10,00 

113. Tapirira guianensis 35,50 11,30 8,50 

114. Tapirira guianensis 6,50 2,07 3,00 

115. Tapirira guianensis 7,50 2,39 2,50 

116. Tapirira guianensis 10,50 3,34 3,50 

117. Tapirira guianensis 26,50 8,44 7,00 

118. Tapirira guianensis 28,50 9,07 7,50 

119. Tapirira guianensis 19,00 6,05 5,50 

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

121. Tapirira guianensis 70,00 22,28 14,00 

122. Tapirira guianensis 21,50 
 

6,84 14,00 

123. Tapirira guianensis 28,00 8,91 2,50 

124. Tapirira guianensis 20,50 6,53 7,00 

125. Tapirira guianensis 37,00 
 

11,78 7,00 

126. Tapirira guianensis 10,00 3,18 7,00 

127. Tapirira guianensis 61,00 19,42 15,00 

128. Tapirira guianensis 80,50 25,62 15,00 

129. Tapirira guianensis 44,00 14,01 17,00 
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130. Tapirira guianensis 38,00 12,10 17,00 

131. Tapirira guianensis 15,00 4,77 17,00 

132. Tapirira guianensis 26,50 8,44 6,50 

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

134. Tapirira guianensis 13,00 4,14 8,00 

135. Tapirira guianensis 37,00 11,78 8,00 

136. Tapirira guianensis 12,00 3,82 8,00 

137. Tapirira guianensis 4,00 1,27 7,50 

138. Tapirira guianensis 29,00 9,23 12,00 

139. Média: 29,79 8,68 5,66 

 

 

9.2.2  ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

9.2.2.1  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 
(AII) 

 

A bacia do rio Botafogo (PE) ocupa uma área de 280 km2, cujo curso 

do rio deságua ao norte do Canal de Santa Cruz (27º 49’ Lat, S; 34º 50” 

Long. W). Tem como formação a confluência de diversos rios, como Rio 

Cumbe, Rio Guandú, Riacho Jardim, Rio Itapirema, Rio Catucá, entre outros. 

Sendo o último o seu principal formador, e recebe este nome 

imediatamente a jusante da Usina São José. 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, 

assume sentido nordeste até a desembocadura no canal de Santa Cruz, 

percorrendo, aproximadamente 50 Km, as suas margens existem 

manguezais típicos de regiões tropicais  (Figura 24) (MACÊDO et al., 1982; 

PASSAVANTE et al., 2003).  
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A área estuarina do rio Botafogo que está localizado ao norte do 

Canal de Santa Cruz, em Itamaracá, Pernambuco, Brasil (07º42'50"S e 

34º52'10"W), a cerca de 50 Km ao norte de Recife (PE). 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, em Igarassu, no sul.  Os 

manguezais ocupam uma área aproximada de 36 km2, abrigando uma 

vegetação de mangue composta essencialmente de três espécies (SHULER et 

al., 2000): 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 (MEDEIROS e KJERFVE, 1993; ESKINAZI-LEÇA e BARROS, 2000).  

Esse estuário é de grande importância socioeconômica para o estado, 

e existe uma necessidade crítica para entender o seu funcionamento por 

causa da velocidade com que as áreas que inclui estão sendo convertidas 

em outros usos (NEUMANN-LEITÃO et al., 2001). Entre os afluentes que 

drenam para o canal, o rio Botafogo é a mais poluído, apresentando sinais 

visíveis de degradação devido aos efluentes industriais (CPRH, 1977; 

BARROS-FRANCA, 1980; ESKINAZI-LEÇA et al., 1984;. PASSAVANTE e 

KOENING, 1984; CPRH, 1999).  
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Figura 24 -  Mapa liminológico Área de Influência Indireta (AII) 

 
Fonte: Oliveira, 2003 
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O ecossistema estuarino é o que mais sofrem com os poluentes, pois 

normalmente as suas margens encontram-se grandes cidades e/ou 

indústrias que através dos esgotamentos sanitários doméstico 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. 

O estuário do rio Botafogo, assim como os demais estuários do Estado, vem 

sofrendo impactos antrópicos ao longo de sua extensão como resíduos 

industriais e de empreendimentos agrícolas e esgoto doméstico (ANDRADE, 

1958; LIRA, 1975; PASSAVANTE et al., 2003). Devido a esta condição crítica 

poluição e a ameaça que representa para o sistema de Itamaracá, um 

programa de monitoramento é urgentemente necessário.  

A diversificada biota no estuário, tendo os manguezais como berçário 

natural para peixes, moluscos, etc., inclui áreas de nidificação de aves. 

Além de organismos que compõem o plâncton estuarino, ocorre na área 

uma espécie de peixe-boi marinho (Trichechus manatus), ameaçada de 

extinção (ESKINAZI-LEÇA e BARROS, 2000 e MELLO e TENÓRIO, 2000).  

Na área estuarina, que abrange o baixo curso do rio Botafogo e o 

Canal de Santa Cruz, são desenvolvidas atividades pesqueiras e 

carcinicultura, e 8 das 144 espécies de moluscos existentes na região são 

pescadas artesanalmente e comercializadas. Essa região é a principal 

fornecedora de frutos do mar (ostra, sururu, marisco, peixe, camarão) para 

a Região Metropolitana do Recife (CPRH, 2000). Nela, o município de 

Itapissuma é considerado o maior produtor de pescado do estado de 
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Pernambuco, com uma produção anual de 1.660 t, representando 34,2% do 

total produzido (LIMA e QUINAMO, 2000).  

Os vários compartimentos ambientais desse sistema estuarino 

encontram-se impactados não só pelas atividades econômicas, mas 

também pelo elevado crescimento populacional, a ocupação não planejada 

do solo e pelo crescimento da atividade turística (LIMA, 2008). 

 

FAUNA 

 

Levantamentos bibliográficos relacionados à fauna aquática, se 

concentram na região estuarina do Rio Botafogo, ou próximos ao Canal de 

Santa Cruz. Onde o último encontra-se localizado no litoral nordeste 

oriental brasileiro, estado de Pernambuco (7º 34 ' 00 '', 7º 55 ' 16 "S e 34º 

48' 48'' e 34º 52' 24'' W) (KEMPF,1970).  

A área apresenta um clima pseudotropical, quente e úmido, 

ocorrendo chuvas durante todo o ano com totais anuais superiores a 1.000 

mm. Podendo ser dividido em dois períodos anuais, um chuvoso (março a 

agosto) e um seco (setembro a fevereiro) (NIMER, 1977). 

O ecossistema estuarino é tido como um ambiente naturalmente 

estressado, devido ao alto grau de variabilidade de suas características 

físico-químicas, como oxigênio, temperatura, e principalmente salinidade, 

quando comparado às áreas costeiras adjacentes. Daí, a dificuldade em 

distinguir o estresse natural daquele provocado por ações antrópicas 

(ELLIOTT e QUINTINO, 2007). Entretanto, os organismos estuarinos parecem 

estar bem adaptados ao estresse, uma vez que, sob condições naturais, 
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vivem em equilíbrio com o ambiente, apesar da sua fragilidade e 

vulnerabilidade diante das modificações ambientais. 

 No entanto, este equilíbrio pode ser facilmente rompido pelas 

atividades humanas, produzindo alterações maiores que a tolerável, ora 

pela adição na água de substâncias normalmente ausentes ou pela 

quantidade excessiva de outras, normalmente presentes (OTTMANN et al., 

1965). 

Apesar de constituírem áreas importantes do ponto de vista 

socioeconômico e ecológico, os ambientes estuarinos estão entre as áreas 

que mais sofrem impactos ambientais. Esses processos de degradação 

estão vinculados principalmente ao relacionamento que o homem tem com 

o meio natural na produção de espaço, através de suas atividades (FRANÇA, 

2001). 

Os zooplânctons possuem uma grande importância por estarem 

submetidos a muitos tipos de influências biológicas e ambientais, que 

afetam a posição vertical e horizontal dos organismos na coluna d’água 

(MORGADO et al., 2003) e por ocuparem também, vários níveis tróficos: 

consumidores secundários, terciários e quaternários (SIEBURTH et al., 

1978). Além disso, determinam e influenciam as comunidades bentônicas e 

nectônicas, por possuírem pelo menos uma fase de seu ciclo de vida no 

plâncton. 

 A presença ou ausência de certas espécies ou grupos em 

determinada região, pode fornecer informações sobre a qualidade do 

ambiente. Desse modo, vários organismos do zooplâncton podem ser 
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considerados como indicadores de condições ambientais ou oceanográficas 

(GASCA et al., 1996; PORTO NETO, 2003).  

Estudos feitos por Lucas (2006) mostrou que os organismos 

holoplanctônicos foram os que mais se destacaram dentro da comunidade 

zooplanctônica, representados, principalmente, por Copepoda e 

Appendicularia. De acordo com MATSUMURA-TUNDISI (1972), o 

holoplâncton é considerado dominante em ambientes estuarinos.  

 

Copepoda foi o grupo que dominou no holoplâncton, representado, 

especialmente, por Paracalanus quasimodo, Pseudodiaptomus acutus, P. 

marshi, P. richardi, Temora turbinata, Acaria lilljeborgi e Oithona 

oswaldocruzi e  Appendicularia  (Oikopleura  dioica  e Oikopleura spp.).  

Em 2009, Santo et al., fizeram um levantamento para se obter 

informações sobre a diversidade do zooplâncton e as espécies indicadoras 

da qualidade ambiental. As taxas mais abundantes numericamente no 

estuário do rio Botafogo foram: Brachyura (zoea I) (83,33%), Acartia 

lilljeborgi (75,00%), Temora turbinata (40,01%), Balanus balanoides 

(nauplius) (30,00%), Pseudodiaptomus acutus (24,00%) e Oikopleura 

longicauda (18,49%).  

A presença das larvas de Polychaeta da família Spionidae é um 

indicativo de poluição orgânica na parte interna do estuário do rio Botafogo. 

Já as larvas da família Syllidae foram extremamente sensíveis à poluição, 

não sendo registrado no estuário do rio Botafogo. 
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 Nematoda esteve relacionado ao aumento dos sais nutrientes, 

provavelmente devido à alta poluição orgânica e às condições de 

eutrofização da área. Observando assim, a ocorrência de espécies 

indicadoras de poluição no estuário do rio Botafogo.  

Estudos indicam que nos últimos anos, a densidade dos organismos 

vem aumentando, entretanto a sua diversidade diminui gradativamente, 

devido ao nível de tolerância que estes organismos vivem, podendo ser 

excluídos deste ambiente por estresses adicionais. 

Registros mostram que a ictiofauna do Canal de Santa Cruz é 

composta por 160 espécies, distribuídas em 2 classes, 60 famílias e 109 

gêneros (VASCONCELOS FILHO, 2001; VASCNCELOS FILHO et al., 2004; 

2008), onde os consumidores primários estão representados por 9 espécies 

(representando cerca de 40% da comunidade total), dentre eles  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. Estão 

classificados em: 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).  

Estas espécies podem ser classificadas como marinhas visitantes e 

marinhas dependentes sendo importantes exportadoras de energia, sendo 
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elos importantes responsáveis pela transferência de alimento para 

carnívoros de segunda e terceira ordens, encontrados na plataforma 

adjacente. 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). 

    

FLORA 

 

Ambientes costeiros são considerados regiões de alta diversidade 

biológica, onde a variedade de vida supera inclusive a das florestas úmidas 

tropicais. São regiões de transição entre o mar aberto e a massa terrestre, 

seja continental ou insular e recebem influência das correntes marinhas, do 

fenômeno ressurgência, da ação dos ventos e dos aportes continentais de 

água e de nutrientes, (ODUM, 1988).  

Biologicamente o ambiente costeiro é dividido em nécton, 

compreendendo a fauna habitante da coluna d’água que pode se locomover 

e vencer a força das correntes; bentos, organismos dependentes do 

substrato para sua sobrevivência; e plâncton, organismos que vivem na 

coluna d’água, mas sem capacidade de vencer a força das correntes, sendo 

imprescindíveis à rede trófica dos sistemas aquáticos, sejam eles marinhos, 

estuarinos ou limnéticos. O plâncton encontra-se dividido em 

bacterioplâncton (procariontes), protozooplâncton (protistas), fitoplâncton 

(vegetais) e zooplâncton (animais), e suas dimensões variam de 

micrômetros a vários centímetros (BARNES, 1980).  
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O fitoplanctôn é uma comunidade de extrema importância ao 

ambiente aquático, pois compõe a base de sua cadeia trófica. Seu 

desenvolvimento é diretamente relacionado a características da água como 

padrão de circulação, comprimento da zona eufótica, à pluviosidade e ao 

aporte de nutrientes (SANTOS-FERNANDES et al., 1998).  

Em águas pernambucanas estudos do fitoplâncton começaram a ser 

realizados no começo da década de 60 por trabalhos de Satô et al. (1963), 

onde foram investigadas as relações entre as florações da cianofícea 

Oscillatoria (=Trichodesmium) e a chamada “Febre de Tamandaré”, ou 

“tingui”, provocada por aerossóis da água do mar contendo fragmentos da 

microalga em contato com o aparelho respiratório dos habitantes da baía de 

Tamandaré.  

Estudos em estuários localizados dentro da AII, foram realizados 

posteriormente por Eskinazi-Leça et al. (1980), onde foram analisados os 

parâmetros abióticos e realizado um levantamento da  flora planctônica na 

área do Canal de Santa Cruz. Os resultados mostraram o grupo das 

diatomáceas como o mais importante, apresentando espécies como 

Coscinodiscus centralis, Biddulphia regia e Rhizosolenia setigera var. daga, 

com destaque para a baixa ocorrência de cianofíceas e espécies típicas de 

locais poluídos, o que, com o aporte de elevadas concentrações de oxigênio 

dissolvido, caracterizou a zona como não-poluída ou com baixos níveis de 

poluição.  

Leão (2004) em pesquisa realizada no estuário do rio Igarassu 

identificou, durante o período de estudo, 202 espécies no distribuídas em 
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cinco divisões, sete classes, 34 ordens e 51 famílias. As Bacillariophyta 

tiveram maior representatividade, com 3 classes, 22 ordens, 33 famílias e 

146 espécies, seguidas pelas Cyanophyta, com uma classe, 4 ordens, 6 

famílias e 26 espécies; Chlorophyta, com uma classe, 5 ordens, 6 famílias e 

15 espécies; Euglenophyta, com 1 classe, 1 ordem, 1 família e 12 espécies; 

Dinophyta, apresentando uma classe, 2 ordens, 5 famílias e 11 espécies. 

 A classificação do o estuário do rio Igarassu foi de semipoluído a 

partir das taxas de saturação do oxigênio dissolvido obtidas no presente 

trabalho, resultado que indica a influência de despejos de origem industrial 

e urbana no curso do rio. 

No estuário do Rio Botafogo Eskinazi-Leça et al. (1984) registraram a 

predominância de espécies marinhas com maior abundância das 

diatomáceas e dinoflagelados com  densidade celular variável de 119,8x103  

e 3690x103 céls....L-1.  

Neste mesmo estuário, Lacerda (2004), realizou a identificação de 87 

táxons fitoplanctônicos, a análise foi realizada em dois períodos, chuvoso e 

seco, e os resultados deram destaque a espécies diferentes, de acordo com 

o período da análise, Coscinodiscus centralis e Odontella regia, 

respectivamente, nos períodos chuvoso e seco.  

A variação da densidade foi de 230.000 e 2.510.000 céls.L-¹ entre os 

períodos seco e chuvoso o que indicou um ambiente de condições 

eutróficas. Foram encontradas em maior quantidade algas diatomáceas 

Cyclotella meneghiniana e Cylindrotheca closterium e fitoflagelados dentre 

outras espécies fitoplanctônicas pertencentes aos grupos Cyanophyta (03 
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taxa), Pyrrophyta (06), Chrysophyta (77) e Chlorophyta (01). O ecossistema 

foi caracterizado como poluído devido à baixa a concentração de O2. 

 

9.2.2.2   CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
(AID) E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

    

O Brasil localiza-se dentro da região Neotropical, a qual possui a 

maior diversidade de espécies de peixes de água doce dentre todas as 

regiões zoogeográficas do mundo (LOWE-McCONNELL, 1975; VARI & 

WEITZMAN, 1990). Porém, o conhecimento sobre essa riqueza faunística e a 

situação de sua conservação é ainda incipiente, a despeito dos esforços 

recentes para a ampliação deste conhecimento, havendo ainda um número 

estimado em mais de 1.500 espécies a serem descritas (REIS et al., 2003). 

A biodiversidade do Estado Pernambuco publicada no “Diagnóstico da 

Biodiversidade de Pernambuco” (TABARELLI e SILVA, 2002), não fez 

inferência sobre a diversidade de peixes no Estado, demonstrando grande 

carência de informações a respeito da comunidade ictiofaunística. A falta de 

informações básicas sobre a composição da ictiofauna nas bacias da região 

torna difícil estimar sua diversidade, grau de endemismo e padrões de 

distribuição.  

Ainda, não existe um documento completo da diversidade da 

ictiofauna, de modo que os dados atualizados estejam disponíveis, além de 

incompletos e insuficientes, revelam apenas uma parcela da fauna original 

anterior às modificações antrópica dos últimos anos (ROSA e GROTH, 2004). 

Entretanto, o nível de conhecimento sobre as diferentes bacias hidrográficas 
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não é uniforme, especialmente as costeiras. Diferenças regionais 

decorrentes do número de pesquisadores, do tamanho das bacias, grau de 

isolamento dos mananciais menos conhecidos, nível de impacto antrópico, 

dentre outros aspectos, têm provocado disparidades e deficiências no seu 

conhecimento ictiológico.  

Assim como a ictiofauna, a situação do conhecimento sobre a 

composição das Macrofitas aquáticas, Carcinofauna e Malacofauna das 

diferentes bacias hidrográficas brasileiras é também deficiente quanto ao 

seu estudo. Contudo, o estudo dos crustáceos se vê dificultado pela 

diversidade e variedade das espécies e de seus habitats. 

 Todos os tipos de ambientes encontrados em Pernambuco, sejam 

aquáticos ou terrestres, apresentam sua fauna característica, nem sempre 

bem conhecida. A maior parte das espécies conhecidas está representada 

nas coleções do Departamento de Oceanografia da UFPE. Entretanto, 

diversos fatores justificaram o esforço para reunir informações disponíveis 

sobre a ocorrência de espécies de Crustacea em Pernambuco (COELHO et 

al., 2002). 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A área de implantação do empreendimento ocupa uma área de cerca 

de 200 hectares dos quais apenas 42 serão utilizados na indústria, 

mantendo-se o restante em preservação. Nesta, encontra-se um afluente 

da margem esquerda do riacho Itapicuru que corre na direção do Canal de 

Santa Cruz no município de Itapissuma – PE. 
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Zona Longitude UTM Latitude UTM
Riacho Itapicuru (Afluente) Skin-01 25 M 286535 m E 9137312 m S
Riacho Itapicuru (BR-101) Skin-02 25 M 287048 m E 9139286 m S

Estações Pontos
Coordenadas planas

    

ESTAÇÕES DE COLETA 

 

A área de trabalho foi previamente determinada em dois pontos de 

amostragem no afluente esquerdo do riacho Itapicuru, sendo o primeiro na 

porção inicial da drenagem do talvegue proximal na face posterior do 

empreendimento e o segundo no cruzamento com a ponte da BR-101 

Norte, ambos no município de Itapissuma (PE), respectivamente 

georeferenciadas (Tabela 11; Figura 25). 

 

 

Tabela 11 -     Coordenadas planas (UTM) das estações de amostragem no riacho Itapicuru. 
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Figura 25 – Localização das estações de amostragem no riacho Itapicuru.  

Fonte: Imagem Google earth. 
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 AMOSTRAGEM E CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

 

As amostras do plâncton foram coletadas por filtração utilizando 

rede cônico-cilíndrica de 30 cm de diâmetro e 1 metro de comprimento, 

provida de malhas 25 micrômetros de abertura (fitoplâncton) e 40 

micrômetros de abertura (zooplâncton) com auxilio de balde para 

coletar 100 litros da água do riacho Itapicuru.  

Os volumes filtrados com a rede foram acondicionados em 

recipientes devidamente identificados, com volume de 250 mL, e 

conservado com solução de lugol e/ou formol 4% neutralizado com 

bórax, respectivamente.  

Após coletado, o material foi levado ao laboratório para análise 

biológica detalhada com auxilio de estereoscópio (lupa) e microscópio, 

conforme especificidade do grupo seguindo recomendações APHA, 

1995. Enquanto a identificação e enquadramento taxonômico do 

fitoplâncton foram realizados utilizando-se da seguinte bibliografia: 

PRESCOTT e VINYARD (1982) e KOMÁREK e FOTT (1983), para as 

clorófitas; KOMÁREK e ANAGNOSTIDIS (1989, 2000 e 2005) e 

ANAGNOSTIDIS e KOMÁREK (1988, 1990), para as cianobactérias; 

POPOVSKÝ e PFIESTER (1990), para os dinoflagelados; KRAMMER e 

LANGE-BERTALOT (1991 a, b), para as diatomáceas, e JOHN et al. 

(2002), para os outros fitoflagelados.  

A identificação e enquadramento dos zooplânctons foi realizada 

com auxílio de bibliografia específica, com ênfase para os grupos 

Cladocera, Rotifera, Copepoda e Protozoa: ELMOOR-LOUREIRO (1997), 
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REID (1985 e 1988), KOSTE (1978 a, b) e PENNAK (1978), procurando-se 

identificar todos os indivíduos presentes nas amostras, ao nível 

taxonômico específico. 

As amostras de bentos foram coletadas utilizando um coletor tipo 

“Petersen” modificado com área de 0,0345 m² em cada tréplica para 

extrair a média do material biológico, sequencialmente foram 

armazenadas em sacos plásticos e fixadas em formol 10% tamponado 

com bórax. Em laboratório, todo material foi lavado com água corrente 

em uma série de peneiras equipadas com as seguintes malhas: 2 mm; 1 

mm e 0,2 mm.  

Os indivíduos retidos nas duas primeiras malhas foram retirados 

imediatamente e preservados em álcool a 70%, e todo o sedimento 

retido na última peneira foi reservado subsequentemente à técnica de 

flotação com solução saturada salina, onde possibilitou a separação de 

conteúdo inorgânico. Este método (flotação) facilita a análise da 

amostra, pois separa os organismos do sedimento, não ocorrendo perda 

significativa da mesma (BRANDIMARTE e ANAYA, 1998).  

Após a flotação, as amostras foram coradas com uma solução 

alcoólica de Rosa de Bengala para facilitar a triagem total da amostra 

sob estereomicroscópio. Os procedimentos de subamostragem e 

contagem foram definidos a posterior, dependendo do número de 

organismos coletados em cada amostra, conforme considerações 

apresentadas em BRANDIMARTE et al. (2004). A identificação dos 

organismos foi efetuada ao menor nível taxonômico possível com 
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auxilio de estereomicroscópio e microscópio, baseada na consulta de 

literatura especializada (PÉREZ, 1988; BRINKHURST e MARCHESE, 1991; 

TRIVINHO-STRIXINO e STRIXINO,1995; MERRIT e CUMMINS,1996; 

FERNANDEZ e DOMINGUEZ, 2001; THORP e COVICH, 2001). 

A amostragem florística das macrófitas aquáticas foi realizada 

utilizando um quadrante padrão com dimensão de 0,5 x 0,5 metro por 

3 lances sobre os banco de macrofitas presente, de modo a permitir a 

inferência quali-quantitativa dos dados obtidos. Entretanto, também foi 

inventariado no entorno do ponto de referência por busca ativa no 

corpo central e nas margens.  

Sempre que possível, a identificação foi realizada no local com 

registros Fotográficos do material vivo, concomitantemente a 

classificação dos indivíduos em campo. Quando necessário, foram 

coletadas de forma manualmente de modo a obtê-los inteiros ou em 

partes de ramos floridos e/ou frutificados, utilizando uma tesoura de 

poda com auxilio ao corte. Ainda em campo, as amostras foram 

etiquetadas, prensadas e conservadas para exames detalhados dos tipos 

em laboratório.  

Posteriormente, no laboratório foram preparadas para secar em 

estufa e montadas em exsicatas, as quais foram utilizadas nas análises 

comparativas com material depositado no Herbário, comparando com 

literatura especializada (JOLY, 1987; HOEHNE, 1948; IRGANG et al., 

1996; POTT e POTT, 2000). 
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A amostragem da ictiofauna, carcinofauna e malacofauna foi 

realizada na medida do possível utilizando covos, redes de arrasto (5 

mm), assim como, tarrafas (12 mm) e uso de puçás (2 e 5 mm). O tempo 

e o número de lances dos petrechos realizados foram padronizados de 

modo a permitir a inferência quali-quantitativa dos dados obtidos.  

O material biológico capturado foi identificado, mensurado e 

liberado em seu ambiente natural sempre que possível. Os dados 

merísticos como: número de raios das nadadeiras, número de escamas 

da linha lateral, número de dentes e número de rastros branquiais, 

juntamente com os dados morfométricos e suas relações corporais 

foram utilizadas na identificação taxonômica. Esta foi efetuada com 

base na coleção de referência e consulta à literatura especializada para 

identificando os táxons ao menor nível taxonômico sempre que possível 

de acordo com classificação mais atualizada, conforme cada grupo. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS  

 

A caracterização da estrutura das comunidades aquática dos 

diferentes ambientes inventariados foi determinada conforme 

frequência de ocorrência, análise de abundância, riqueza, diversidade e 

equitabilidade, tais parâmetros são indicados por KREBS (1989), 

empregando-se os aplicativos Ecological Methodology (KREBS, 2000), 

STATSOFT (2004) e Microsoft Excel. 

A frequência de ocorrência (FO) representa o percentual (%) da 

presença dos táxons entre pontos amostrais da área de amostragem, 
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calculada através da fórmula abaixo, conforme DAJOZ (1983) e 

classificado quanto aos percentuais máximo de ocorrência: Esporádica 

(≤ 25%), Pouco frequente (≤ 50%), Frequente (≤ 75%) e Muito frequente 

(≤ 100%). 

FO = NA x 100 / NTA, onde: 

Onde:  FO – Frequência de ocorrência dos táxons (%); 

   NA – Número de amostras onde o táxon ocorre; e 

   NTA – Número total de amostra. 

A determinação da riqueza foi adotada pelo número de táxons, a 

diversidade específica foi baseada no índice de SHANNON (1948) e 

uniformidade (PIELOU, 1975), sendo estimada através do índice de 

Shannon-Wiener (H’) o qual é descrito pela expressão: 

Shannon-Wiener (H’) = - Σ (ni/N) x log2 (ni/N), 

Onde:  ni é o número de indivíduos na i-nésima espécie; 

   N é o número total de indivíduos. 

 

A equitabilidade (E) é uma componente da diversidade, que 

representa a uniformidade da abundância das espécies capturadas, 

obtida através da expressão: 

Uniformidade (E) = H’/Hmáx, 

Onde:  Hmáx é a diversidade sob condição máxima de 

uniformidade. 
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Para efeito de comparação da diversidade, foram consideradas as 

seguintes categorias segundo VALENTIN et al., (1991): Alta = valores 

maiores que 3 bits./ind.; Média, entre 2,0 e 3,0; Baixa, entre 1,0 e 2,0 e 

Muito baixa <1,0 bits./ind. Já a equitabilidade ou uniformidade com 

valores entre 0 e 1. Contudo aquelas estações com valores superiores a 

0,5 de equitabilidade representam condição de boa distribuição dos 

indivíduos na comunidade. 

 DIAGNÓSTICOS 

 

Neste diagnóstico a biota aquática em questão ocorreu de modo 

geral pouco diversificada, composta pelo plâncton, bentos, macrofitas, 

peixes, crustáceos e moluscos totalizando 50 táxons os quais cumprem 

importante papel da ecologia do ecossistema aquático no riacho 

Itapicuru. 

FITOPLÂNCTON 

 

A comunidade fitoplanctônica foi constituída por quinze (15) 

táxons identificados e composta pelas divisões Bacillariophyta (33,3%), 

Chlorophyta (46,7%), Cyanophyta (6,7%) e Euglenophyta (13,3%). A qual 

foi observada variação espacial, estruturada por 14 táxons (93,3%) com 

ocorrência pouco frequente e 1 táxon (6,7%) muito frequente. Dentre 

estas se destaca a frequência de ocorrência da Euglenophyta – Phacus 

sp. (FO = 100,00%) foi enquadrado muito frequente, demonstrando a 

similaridade das estações. 
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Houve maior densidade no ponto SKIN-01 (afluente do riacho 

Itapicuru) com 272.689 cél./L (94,25% Chlorophyta e 5,75% 

Euglenophyta), provavelmente explicado por apresentar fonte de 

produção deste grupo de microalga riacho acima do ponto de coleta. A 

maior riqueza foi encontrada no ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 9 

táxons (5 Bacillariophyta; 2 Chlorophyta; 1 Cyanophyta e 1 

Euglenophyta). A maior diversidade ocorreu no ponto SKIN-02 com 2,0 

bits/cél. e 0,6 equitabilidade, demonstrando média diversidade e boa 

uniformidade, resultando no moderado impacto ambiental percebido 

pela comunidade mesmo em função da intermitência do riacho entre os 

pontos (Tabela 12; Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 – Inventário e frequência de ocorrência da comunidade fitoplanctônica. 
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Grupos fitoplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Bacillariophyta 0 308
Chlorophyta 257022 108
Cyanophyta 0 825
Euglenophyta 15667 75

Densidade (cél./L) 272689 1317

Grupos fitoplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Bacillariophyta 0,00 23,42
Chlorophyta 94,25 8,23
Cyanophyta 0,00 62,66
Euglenophyta 5,75 5,70

Participação Relativa (%) 100,00 100,00

Grupos fitoplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Bacillariophyta 0 5
Chlorophyta 5 2
Cyanophyta 0 1
Euglenophyta 2 1

Riqueza (táxons) 7 9

Índices ecológicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Cyanobactéria (cel./L) 0 825
Riqueza (s) 7 9
Diversidade (H') 1,7 2,0
Diversidade máxima (H'máx) 2,8 3,2
Equitabilidade (J') 0,6 0,6
Obs.: Logarítimo de base 2

 
 
 
 

Tabela 12 – Parâmetros ecológicos da comunidade fitoplanctônica. 
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Figura 27 – Parâmetros ecológicos da comunidade fitoplanctônica. 
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ZOOPLÂNCTON 

 

A comunidade zooplanctônica foi constituída por onze (11) táxons 

identificados e composta pelos grupos Cladocera (12,5%), Copepoda 

(12,5%), Rotifera (62,5%), Protozoa (12,5%) e outros organismos 

meroplanctônicos (Meroplâncton) (12,5%), na qual foi observada 

variação espacial, estruturada por 7 táxons (63,6%) pouco frequente e 4 

táxons (36,4%) muito frequente. 

 Dentre estes se destaca a frequência de ocorrência do Copepoda 

– Thermocyclops sp. (FO = 100,00%); dos Rotifera – Filinia longiseta e 

Brachionus falcatus (FO = 100,00%) e do Meroplâncton – Insecta – 

Diptera foram enquadrados muito frequente, demonstrando a 

similaridade das estações. Houve maior densidade no ponto SKIN-01 

(afluente do riacho Itapicuru) com 110.002 ind./m³ (3,41% Cladocera; 

34,09% Copepoda e 62,50% Rotifera), explicado por apresentar boa 

quantidade de alimento natural para alguns grupos, associado à 

estratégia reprodutiva dos táxons do grupo Rotifera.  

A maior riqueza foi encontrada no ponto SKIN-02 (riacho 

Itapicuru) com 9 táxons (1 Copepoda; 4 Rotifera e 4 Meroplâncton). A 

maior diversidade ocorreu no ponto SKIN-02 com 2,9 bits/ind. e 0,9 

equitabilidade, demonstrando média diversidade e boa uniformidade, 

resultando no moderado impacto ambiental percebido pela comunidade 

mesmo em função da intermitência do riacho entre os pontos (Tabela 

13; Figuras 28 e 29). 
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Figura 28 – Inventário e frequência de ocorrência da comunidade zooplanctônica. 
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Grupos zooplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Cladocera 3750 0
Copepoda 37501 2500
Rotifera 68751 11250
Meroplâncton 0 2500

Densidade (ind./m³) 110002 16250

Grupos zooplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Cladocera 3,41 0,00
Copepoda 34,09 15,38
Rotifera 62,50 69,23
Meroplâncton 0,00 15,38

Participação Relativa (%) 100,00 100,00

Grupos zooplanctônicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Cladocera 1 0
Copepoda 1 1
Rotifera 3 4
Meroplâncton 1 4

Riqueza (táxons) 6 9

Índices ecológicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Riqueza (s) 6 9
Diversidade (H') 2,0 2,9
Diversidade máxima (H'máx) 2,6 3,2
Equitabilidade (J') 0,8 0,9
Obs.: Logarítimo de base 2

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13 – Parâmetros ecológicos da comunidade zooplanctônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Skin-01 Skin-02

P
a
rt
ic
ip
aç

ã
o
 r
e
la
ti
v
a 
(%

)

Cladocera Copepoda Rotifera Meroplâncton

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Skin-01 Skin-02

D
e
n
s
id
ad

e
 to

ta
l (
in
d
./m

³)

Cladocera Copepoda Rotifera Meroplâncton

0

1

2

3

4

5

Skin-01 Skin-02

R
iq
u
e
za
 (t
á
x
o
n
s
)

Cladocera Copepoda Rotifera Meroplâncton

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Skin-01 Skin-02

R
iq
u
e
za
 (s
) 
(t
á
x
o
n
s)

D
iv
e
rs
id
a
d
e
 (H

')
 (
b
it
s/
in
d
.)
 e
 E
q
u
ita

b
ili
d
a
d
e
 (
J)

Diversidade (H') Equitabilidade (J') Riqueza (s)

 

Figura 29 – Parâmetros ecológicos da comunidade zooplanctônica. 
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BENTOS  

 

A comunidade zobentônica foi constituída por sete (7) táxons e 

composta pelos grupos Annelida (14,3%), Crustacea (14,3%), Insecta 

(42,9%), Mollusca (14,3%) e Nemata (14,3%), na qual foi observada 

variação espacial, estruturada por 5 táxons (71,4%) enquadrados com 

ocorrência pouco frequente e 2 táxons (28,6%) muito frequente.  

Dentre estes o Annelida – Oligochaeta – Ophidonais sp. e o Insecta 

– Diptera – Chironomidae ocorreram em pelo menos 100,00% dos 

pontos amostrais, demonstrando a similaridade das estações. Houve 

maior densidade no ponto SKIN-01 (afluente do riacho Itapicuru) com 

1.783 ind./m² (71,43% Annelida e 28,57% Insecta), provavelmente 

explicado por apresentar com pequena água rasa e elevado teor de 

matéria orgânica, associado à estratégia reprodutiva dos táxons do 

grupo Annelida, reflexo da maior da população de Oligochaeta.  

A maior riqueza foi encontrada no ponto SKIN-02 (riacho 

Itapicuru) com 6 táxons (1 Annelida; 1 Crustacea; 2 Insecta; 1 Mollusca 

e 1 Nemata). A maior diversidade ocorreu no ponto SKIN-02 com 2,6 

bits/ind. e 0,9 equitabilidade, demonstrando média diversidade e boa 

uniformidade, resultando no moderado impacto ambiental percebido 

pela comunidade em função da intermitência do riacho entre os pontos 

(Tabela 14; Figuras 30 e 31). 
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Figura 30 – Inventário e frequência de ocorrência da comunidade bentônica. 
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Comunidade zoobentônica \ Estações Skin-01 Skin-02
Annelida 1274 127
Crustacea 0 255
Insecta 510 637
Mollusca 0 127
Nematoda 0 127

Densidade (ind./m²) 1783 1274

Comunidade zoobentônica \ Estações Skin-01 Skin-02
Annelida 71,43 10,00
Crustacea 0,00 20,00
Insecta 28,57 50,00
Mollusca 0,00 10,00
Nematoda 0,00 10,00

Participação Relativa (%) 100,00 100,00

Comunidade zoobentônica \ Estações Skin-01 Skin-02
Annelida 1 1
Crustacea 0 1
Insecta 2 2
Mollusca 0 1
Nematoda 0 1

Riqueza (táxons) 3 6

Índices ecológicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Riqueza (s) 3 6
Diversidade (H') 1,1 2,3
Diversidade máxima (H'máx) 1,6 2,6
Equitabilidade (J') 0,7 0,9
Obs.: Logarítimo de base 2

 
 
 

Tabela 14 – Parâmetros ecológicos da comunidade bentônica. 
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Figura 31 – Parâmetros ecológicos da comunidade bentônica.
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     MACROFITAS AQUÁTICAS 

 

O inventário das macrofitas aquática foi constituído por sete (7) 

táxons identificados e composto pela divisão Tracheophyta (100,0%), no 

qual foi observado variação espacial, estruturada por 7 táxons (100,0%) 

pouco frequente (Foto 26 – D). Dentre estes nenhuma se destacou pela 

alta frequência de ocorrência, demonstrando a similaridade das 

estações.  

Houve maior densidade no ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 

80 ind./m² (100,00% Tracheophyta), explicado por apresentar melhor 

condição ambiental, associado à estratégia reprodutiva dos táxons da 

divisão. A maior riqueza foi encontrada no ponto SKIN-02 (riacho 

Itapicuru) com 7 táxons (7 Tracheophyta). A maior diversidade ocorreu 

no ponto SKIN-02 com 2,0 bits/ind. e 0,7 equitabilidade, demonstrando 

média diversidade e boa uniformidade, resultando no moderado 

impacto ambiental percebido pela comunidade (Tabela 15; Figuras 32 e 

33). 
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Comunidade macrofita \ Estações Skin-01 Skin-02
Tracheophyta 0 80

Densidade (ind./m²) 0 80

Comunidade macrofita \ Estações Skin-01 Skin-02
Tracheophyta 0,00 100,00

Participação Relativa (%) 0,00 100,00

Comunidade macrofita \ Estações Skin-01 Skin-02
Tracheophyta 0 7

Riqueza (táxons) 0 7

Índices ecológicos \ Estações Skin-01 Skin-02
Riqueza (s) 0 7
Diversidade (H') 0,0 2,0
Diversidade máxima (H'máx) 0,0 2,8
Equitabilidade (J') 0,0 0,7
Obs.: Logarítimo de base 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 – Inventário e frequência de ocorrência da comunidade florística aquática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 15 – Parâmetros ecológicos da comunidade florística aquática. 
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Figura 33 – Parâmetros ecológicos da comunidade florística aquática.
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 ICTIOFAUNA 

 

A ictiofauna foi constituída por cinco (5) táxons identificados e 

composto pela ordem Characiformes (40,0%), Cyprinodontiformes 

(20,0%), Gymnotiformes (20,0%) e Siluriformes (20,0%), na qual foi 

observada variação espacial, estruturada por 3 táxons (60,0%) 

enquadrados com ocorrência pouco frequente e 2 táxons (40,0%) muito 

frequente. Dentre estes se destaca a frequência de ocorrência do 

Characiformes Hoplias malabaricus (FO = 100,00%) e do 

Cyprinodontiformes Poecilia vivípara (FO = 100,00%) enquadrados muito 

frequentes, demonstrando a razoável similaridade das estações, 

corroborado ao fato da intermitência do riacho entre os pontos (Foto 

26– A e B).  

Houve maior abundância no ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 

13 indivíduos (38,46% Characiformes; 46,15% Cyprinodontiformes; 

7,69% Gymnotiformes e Siluriformes 7,69%), explicado por apresentar 

melhor condição ambiental, associado à estratégia reprodutiva dos 

táxons do grupo Cyprinodontiformes. A maior riqueza foi encontrada no 

ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 5 táxons (2 Characiformes; 1 

Cyprinodontiformes; 1 Gymnotiformes e 1 Siluriformes). A maior 

diversidade ocorreu no ponto SKIN-02 com 2,0 bits/ind. e 0,6 

equitabilidade, demonstrando média diversidade e boa uniformidade, 

resultando no moderado impacto ambiental percebido pela comunidade 

(Tabela 16; Figuras 34). 
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Characiformes Characidae Serrapinus sp. (Linnaeus, 1758) Piaba 3
Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Traíra 1 2
Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia vivipara Bloch and Schneider, 1801 Guaru 3 6
Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 Sarapó 1
Siluriformes CallichthyidaeCallichthys callichthys  (Linnaeus, 1758) Taboatá 1

Abundância (ind.) 4 13
Riqueza (r) 2 5

Diversidade (H') 0,8 2,0
Diversidade máxima 1,0 2,3
Equitabilidade (J') 0,8 0,9

Characiformes 2 2 40,0 1 2
Cyprinodontiformes 1 1 20,0 1 1
Gymnotiformes 1 1 20,0 0 1
Siluriformes 1 1 20,0 0 1

5 5 100,0 2 5

Skin-02

Nome comumEspécieOrdem Família Skin-01 Skin-02

Ordem Família Espécie Proporção (%) Skin-01

Tabela 16 – Parâmetros ecológicos da comunidade da ictiofauna do riacho Itapicuru. 
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Figura 34 – Índices ecológicos da ictiofauna (A) e Número de táxons de família e espécies por ordem (B) na 
área de influência dos pontos de coleta no riacho Itapicuru. 
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CARCINOFAUNA 

 

A carcinofauna foi constituída por dois (4) táxons identificados e 

composto pela ordem Decapoda (100,0%), na qual foi observada 

variação espacial, estruturada por todos os táxons (100,0%) 

enquadrados com ocorrência pouco frequente. Dentre estes se destaca a 

frequência de ocorrência enquadrada em pouco frequentes, 

demonstrando baixa a similaridade das estações, corroborado ao fato 

da intermitência do riacho entre os pontos. 

 Houve maior abundância no ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 

21 indivíduos (100,00% Decapoda), explicado por apresentar melhor 

condição ambiental, associado à estratégia reprodutiva dos táxons da 

família Palaemonidae (Foto 26-C). A maior riqueza foi encontrada no 

ponto SKIN-02 com 4 táxons da ordem Decapoda. A maior diversidade 

ocorreu no ponto SKIN-02 com 1,0 bits/ind. e 0,5 equitabilidade, 

demonstrando baixa diversidade e boa uniformidade, resultado do 

impacto ambiental percebido pela comunidade (Tabela 17; Figura 35). 
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Decapoda Palaemonidae Macrobrachium acathurus (Wiegmann, 1836) Canela 1
Decapoda Palaemonidae Macrobrachium carcinus  (Linnaeus, 1758) Pitu 2
Decapoda Palaemonidae Macrobrachium jelskii  (Miers, 1877) Pititinga 1
Decapoda Palaemonidae Macrobrachium olfersii  (Wiegmann, 1836) Aratanha 17

Abundância 0 21
Riqueza (r) 0 4

Diversidade (H') 0,0 1,0
Diversidade máxima 0,0 2,0
Equitabilidade (J') 0,0 0,5

Decapoda 1 4 100,0 0 4
1 4 100,0 0 4

Ordem Família Espécie Proporção (%) Skin-01 Skin-02

Ordem Família Espécie Nome comum Skin-01 Skin-02

Tabela 17 – Parâmetros ecológicos da comunidade carcinofauna do riacho Itapicuru. 
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Figura 35 – Índices ecológicos da carcinofauna (A) e Número de táxons de família e espécies por ordem (B) 
na área de influência dos pontos de coleta no riacho Itapicuru. 
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MALACOFAUNA 

 

A malacofauna foi constituída por dois (1) táxons identificados e 

composto pela classe Gastropoda (100,0%), na qual foi observada 

variação espacial, estruturada pelo táxon (100,0%) enquadrado com 

ocorrência pouco frequente, demonstrando baixa similaridade das 

estações, corroborado ao fato da intermitência do riacho entre os 

pontos. 

Houve maior abundância no ponto SKIN-02 (riacho Itapicuru) com 

5 indivíduos (100,00% Gastropoda), explicado por apresentar melhor 

condição ambiental, associado à estratégia reprodutiva do táxon. A 

maior riqueza foi encontrada no ponto SKIN-02 com 1 táxon da classe 

Gastropoda. Não se pode identificar a diversidade pelo fato da 

ocorrência de apenas um táxon no ponto SKIN-02, assim com a 

equitabilidade, demonstrando baixa diversidade, resultado do impacto 

ambiental percebido pela comunidade em função da intermitência do 

riacho entre os pontos (Tabela 18; Figura 32). 
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Gastropoda Ampullariidae Pomacea sp. Aruá 5
Abundância 0 5
Riqueza (r) 0 1

Diversidade (H') 0,0 0,0
Diversidade máxima 0,0 0,0
Equitabilidade (J') 0,0 0,0

Gastropoda 1 1 100,0 1 1
1 1 100,0 1 1

Classe Família Espécie Proporção (%) Skin-01 Skin-02

Classe Família Espécie Nome comum Skin-01 Skin-02

Tabela 18 – Informações da malacofauna na área de influência dos pontos de coleta no riacho Itapicuru. 
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Figura 36 – Índices ecológicos da malacofauna (A) e Número de táxons de família e espécies por ordem (B) 
na área de influência dos pontos de coleta no riacho Itapicuru. 
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Foto 25  – Registro Fotográfico de exemplares da biota aquática do riacho Itapicuru: A) Ictiofauna 
(Callichthys callichthys – Taboatá, B) Gymnotus carapo – Sarapó), C) Carcinofauna (Macrobrachium carcinus – 

Pitu) e D) Macrofita (Nymphaea sp. – Lótus). 
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2.3 9.3   MEIO SOCIECONÔMICO 

 

9.3.1  DIAGNÓSTICO SOCIECONÔMICO 

    

Os municípios de Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá 

constituem a Área de Influencia Indireta (AII) do Relatório Ambiental 

Simplificado. Para a realização do diagnóstico socioeconômico optou-se 

por abordar os três municípios de forma integrada.  Deu-se especial 

atenção caracterização de Igarassu por este ser o município que abriga 

diretamente o empreendimento.  Os três municípios em questão fazem 

parte da porção norte do litoral pernambucano, integrando a 

Microregião de Itamaracá, inserida por sua vez na Mesoregião 

Metropolitana do Recife. 

A coleta de dados foi realizada basicamente através de dados 

secundários e oficiais como o IBGE e acervos documentais, quando 

necessário, através de dados primários coletados com técnicas de 

pesquisa qualitativa.  

 

9.3.2  CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

O levantamento populacional para caracterização da dinâmica 

demográfica da AII foi realizada com base no Censo Demográfico 

referente aos anos de 2000 e de 2010 realizados pelo Instituto de 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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O empreendimento está localizado no município de Igarassu, que 

compreende entre os municípios da AII o de maior extensao territorial. 

Atualmente o município está dividido em tres distritos: Igarassu (Distrito 

Sede), Nova Cruz e Tres Ladeiras. No caso específico do município de 

Igarassu, o distrito sede detém 94,4% da populaçao total. De forma 

geral o município possui 25 bairros: Centro, Agamenon, Umbura, Santa 

Rita, Cruz de Rebouças, Bela Vista, Monjope, Rubina, Bomfim, 

Tabatinga, Alto do Céu, Saramandaia, Posto do Monta, Sítio dos Marcos, 

Encanto Igarassu, Santo Antonio, Ana de Albuquerque, Campina de 

Feira, Boa Sorte, Vila Rural, Santa Luzia, Inhama, Triunfo, Pancó, Jabacó. 

De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE de 2010, os 

distritos de Nova Cruz e Três Ladeiras detinham apenas 3,1% da 

populaçao total do município, possuindo o distrito sede 94,4%. O 

distrito sede possui também a maior taxa de urbanização 97,9%, 

enquanto os outros dois distritos juntos contabilizam 2,1% da 

população urbana do município. Entre os bairros, os mais populosos 

podem ser visualizados na Figura 37. 
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Figura 37  – Total de habitantes por bairros mais populosos. 

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

A Tabela 19 apresenta o número total de habitantes por município nas áreas urbana e rural da AII: 

 
Tabela 19 – Número total de habitantes por sexo e por municípios nos últimos censos  

Município População 

 Rural 

2000        2010 

Urbano 

2000         2010 

Total de habitantes 

2000              2010 

 Igarassu 6.538      8.090 75.739    93.931   82.277       102.021 

 Itapissuma  2.307      5.449 16.33      18.320 20.116        23.769 

 Ilha de Itamaracá 2.928     4.891 12.930    16.993 15.858         21.884 

Fonte: Censos 2000 e 2010, IBGE.  

 

Pode-se ver, dentre os três municípios da Área de Influencia 

Indireta, que Igarassu é o mais populoso, com 102.021 habitantes. É 

também o município que apresenta maior taxa de urbanização, 

possuindo 92,07% da sua população residente em área urbana.  A taxa 

de urbanização de Itapissuma fica em 77,08% enquanto no município de 

Ilha de Itamaracá obtemos o valor de 77,65%. Já para a área rural temos 

em Igarassu a menor taxa de população residente, constando nesta 

modalidade de domicílio apenas 7,9% da população. Em Itapissuma e 
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Itamaracá estes números se aproximam, constando o primeiro 

município 22,9%, enquanto o segundo possui 22,4%.  

Observar-se que a variação da taxa de crescimento entre as áreas 

rurais e urbanas é bastante significativa para as ultimas décadas. O 

município de Igarassu apresentou na ultima década uma taxa 

geométrica de crescimento populacional total de 2,17%, bem acima da 

média estadual que foi de 1,06%. Itapissuma apresentou 1,68% e Ilha de 

Itamaracá uma taxa de 3,27%, sendo o município com a maior taxa de 

crescimento geométrico da região. 

Nas Tabelas 20, 21 e 22 acompanhamos a distribuição de 

habitantes por sexo e faixa etária: 

 
Tabela 20 – Distribuição populacional por sexo e faixa etária: 

 

IGARASSU 

Idade Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 3.886 3.592 7.478 

5 a 9 anos 4.430 4.278 8.708 

10 a 14 anos 4.922 4.605 9.527 

15 a 19 anos 4.633 4.793 9.423 

20 a 24 anos 4.543 4.722 9.265 

25 a 29anos 4.323 4.687 9.010 

30 a 39 anos 8.347 9.109 17.456 

40 a 49 anos 6.254 7.093 13347 

50 a 59 anos 4.003 4.625 8.628 

60 a 69 anos 2.231 2.858 5.089 

70 ou mais 1.744 2.343 4.087 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

 

 

 



 

280 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

Tabela 21 – Distribuição populacional por sexo e faixa etária: 

 
ILHA DE ITAMARACÁ 

Idade Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 798 731 1.529 

5 a 9 anos 841 815 1.656 

10 a 14 anos 973 894 1.867 

15 a 19 anos 920 846 1.766 

20 a 24 anos 1.607 789 2.396 

25 a 29 anos 1.631 766 2.397 

30 a 39 anos 2.563 1.473 4.036 

40 a 49 anos 1.559 1.228 2.787 

50 a 59 anos 929 855 1.784 

60 a 69 anos 475 535 1.010 

70 ou mais 268 391 659 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Tabela 22 – Distribuição populacional por sexo e faixa etária: 

 
ITAPISSUMA 

Idade Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 1.007 900 1.909 

5 a 9 anos 1.159 1.087 2.246 

10 a 14 anos 1.130 1.196 2.326 

15 a 19 anos 1.169 1.075 2.244 

20 a 24 anos 1.359 1.093 2.452 

25 a 29 anos 1.264 1.033 2.297 

30 a 39 anos 1.915 1.893 3.808 

40 a 49 anos 1.346 1.379 2.725 

50 a 59 anos 824 975 1.799 

60 a 69 anos 525 612 1.137 

70 ou mais 312 519 831 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  

 

No que se refere à distribuição da população residente por sexo, 

Igarassu é o que apresenta menor taxa de residentes do sexo masculino 

48,3% para 51,7% do sexo feminino. Os outros dois municípios 
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apresentam por sua vez como maior a taxa de residentes do sexo 

masculino, sendo 50,5% em Itapissuma e 57,4% em Itamaracá para 

49,5% do sexo feminino para o primeiro município e 42,6% no segundo.   

Os três municípios da AII estão circunscritos na Região 

Metropolitana do Recife, e assim como outros centros metropolitanos, 

apresentam também expressiva participação na população urbana de 

pessoas não nascidas no município. Este traço da dinâmica populacional 

da região é muito importante, uma vez que atualmente os municípios 

em questão bem como os demais da zona norte do litoral 

pernambucano vem recebendo novos Empreendimentos e 

investimentos. No município de Igarassu, sede do empreendimento, o 

contingente populacional de fora do município chegou em 2010 a 32,2% 

da população local.  

Referente à PEA (População Economicamente Ativa), optou-se por 

usar a classificação do IBGE, no qual se considera a população maior de 

10 anos na semana de referencia do senso economicamente ativas.  

Entre os três municípios da AII, o município de Igarassu é também o que 

possui o maior número de pessoas economicamente ativas ( Tabela 23). 

Tabela 23  – Pessoas economicamente ativas 

Total de pessoas de 10 

anos ou mais 

economicamente ativas 

Sexo Masculino Sexo Femino 

Igarassu 25.639 17.902 

Itapissuma 5.528 3.555 

Ilha de Itamaracá 5.009 3.175 

Fonte: Censo 2010, IBGE.  
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9.3.3  CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DA INFRAESTRUTURA E DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Abordaremos nesta parte do relatório aspectos de infraestrutura e 

serviços públicos oferecidos pelos municípios da AII. Listaremos 

especialmente os serviços de educação, saúde, sistema viário, o 

atendimento de energia elétrica nos meios urbano e rural, os sistemas 

de saneamento ambiental e veículos de comunicação. Nas Tabelas 24 e 

25 observa-se o    número de escolas estaduais por municípios.  

a) Educação 

 

Tabela 24  – Número de escolas estaduais por municípios 

Cidades Educaçao Infantil Educaçao  Fundamental  Ensino Médio 

 Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Igarassu 0 0 8 1 5 1 

Itapissuma 0 0 3 0 3 0 

Itamaracá 0 0 4 0 2 0 

Fonte: Inep/MEC. Ano de referencia: 2010.   

 

Tabela 25  – Número de escolas municipais por municípios 

Cidades Educaçao Infantil Educaçao Fundamental  Ensino Médio 

 Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Igarassu 23 21 20 21 0 0 

Itapissuma 9 1 9 1 0 0 

Itamaracá 9 4 8 4 0 0 

Fonte: Inep/MEC. Ano de referencia: 2010.   

 

De acordo com os dados do Inep e MEC sobre o número de 

escolas rurais em áreas específicas, o município de Igarassu possui uma 

“escola do campo” pela rede estadual e vinte e três unidades de “escolas 

do campo” pela rede municipal. Itapissuma por sua vez possui uma 
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unidade de escola do campo no âmbito estadual e uma na rede 

municipal. A ilha de Itamaracá possui três unidades estaduais e quatro 

municipais.  

Nenhum dos municípios integrantes da AII possui Escolas 

Técnicas Estaduais (ETEs), mas, todos possuem Escolas de Referencia. 

De acordo com informações obtidas na página digital da Secretaria 

Estadual de Educação de Pernambuco, o município de Igarassu possui a 

Escola Eurico Pfisterer em regime semi-integral. Em Itapissuma a Escola 

Euridice Cadaval em regime integral e em Itamaracá a Escola Alberto 

Augusto de Morais Pradires em regime também integral. O número de 

escolas privadas em Igarassu é de 50 escolas sendo 2 creches, 23 pré-

escolas, 23 de ensino fundamental e 4 de ensino médio. Itapissuma 

possui apenas 7 escolas privadas das quais 3 são pré-escolas, 3 de 

ensino fundamental e 1 de ensino médio. No município de Itamaracá 

também são apenas 7 estabelecimentos de ensino privado, dos quais 4 

são pré-escolas e 3 de ensino fundamental.  

O município de Igarassu possui ainda dois estabelecimentos de 

educação superior. A Faculdade de Teologia Integrada (FATIN) e a 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu (FACIG), sendo 

esta segunda filiada ao Sindicato das Instituições Particulares de Ensino 

Superior de Pernambuco.  

No que concerne ao número de docentes na rede de ensino 

superior, estas duas faculdades privadas juntas contabilizam 98 

docentes. (Agência Condep/FIDEM, 2011). Ainda neste município, o 
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quantitativo de docentes de nível médio é de 217 pessoas, nos quais 

89,9% lecionam na rede pública e apenas 10% na rede privada. O 

quantitativo de docentes decresce para o ensino infantil, no qual o 

município contabiliza o total de 157 profissionais, distribuídos também 

pela rede privada e pública. Para o ensino infantil a média de 

profissionais em ambas as modalidades é mais equilibrada, possuindo a 

rede pública 57,5% destes profissionais e a rede privada 42,7%.  

b) Saúde 

Neste tópico foi utilizada a base de dados do DATASUS, 

especialmente do Cadastro para Estabelecimentos de Saúde do Brasil 

por município no período de Março de 2013. 

Igarassu possui: 2 Centros de Apoio a Saúde da Família- CASF, 1 

Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, 4 Clinicas Especializadas, 8 

Consultórios, 1 Hospital Geral, 1 Hospital Especializado, 2 Policlínicas, 

32 Postos de Saúde, 1 Secretaria de Saúde, 4 Unidades de Serviço e 

Apoio de Diagnose e Terapia, 1 Unidade Móvel de Pre-Atendimento, 1 

Pronto-Atendimento e 2 Unidades Básicas de Saúde. O município 

totaliza 158 leitos do SUS.   

Itapissuma possui: 1 Centro de Apoio a Saúde da Família- CASF, 1 

Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, 5 Clinicas Especializadas, 1 

Hospital Geral, 1 Posto de Saúde, 1 Secretaria de Saúde, 1 Unidades de 

Serviço e Apoio de Diagnose e Terapia, 1 Unidade Móvel de Pre-

Atendimento, 1 Pólo Academia Saúde e 10 Unidades Básicas de Saúde. O 

município possui apenas 6 leitos do SUS. 
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O município de Ilha de Itamaracá possui1 Centro de Apoio a Saúde 

da Família- CASF, 1 Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, 3 Clinicas 

Especializadas, 3 Consultórios, 2 Hospitais Gerais, 1 Unidade Mista, 1 

Secretaria de Saúde, 1 Unidade Móvel de Pre-Atendimento e 10 

Unidades Básicas de Saúde. O município possui um ótimo quantitativo 

de leitos dos SUS, totalizando 364. 

Nenhum dos municípios da AII e AID possuem leitos particulares. 

O coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) nos 

municípios de referencia é de 13,06% em Igarassu, 15,50% em 

Itapissuma e 12,74% na Ilha de Itamaracá. Na Tabela 26 observa-se o 

número de médicos, enfermeiros e odontólogos por mil habitantes, no 

Brasil e grande regiões (1990, 2000 e 2005); na tabela 27 observa-se o 

número de leitos por mil habitantes no Brasil e grande regiões (1990, 

2000 e 2005); a Tabela 28 ilustra o número de leitos (SUS) por 1000 

habitantes, segundo a esfera administrativa do estabelecimento no 

Brasil e grandes regiões (ano 1993, 1995 e 2005); a Tabela 29 têm-se o 

número de profissionais de saúde por habitante. 
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Tabela – 26: 

 

Tabela – 27: 

 

Tabela - 28: 
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Tabela – 29: 

 

Optamos também por especificar o quantitativo de profissionais 

da saúde no município de Igarassu. Escolhemos o programa Saúde da 

Família por ser entendido como estratégia central na reorientaçao do 

modelo assistencial de saúde, sendo operacionalizado por equipes 

multiprofissionais. As equipes do programa são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 

uma área geográfica delimitada.    Na Tabela 30 observa-se as Equipes e 

agentes de saúde da família. 

Tabela 30  –  Equipes e agentes de saúde da família 

Municípios Programa de Saúde da Família Programa agente comunitário de 

saúde 

 Equipes Agentes Equipes Agentes 

Igarassu 25 204 1 10 

Fonte: SES-PE/SECG/DGP/GIS/SIM.   

 

c) Sistema Viário Regional 

 

As duas maiores vias de ligação entre os municípios da AII, são a 

rodovia federal BR101 e a rodovia estadual PE-035.  
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De acordo com dados do DNIT, a PE- 035 é uma pista dupla em 

bom estado de conservação e possui fluxo de transito normal. Em 

Igarassu atinge diretamente os bairros de Campina de Feira, Centro, 

Sítio dos Marcos e Tabatinga. É a única via de acesso ao centro urbano 

de Itapissuma, cortando o município de em duas partes e dividindo sua 

área urbana. A PE-035 também é a via de acesso ao município de Ilha 

de Itamaracá.  

 

BR101 

 

É uma das rodovias mais importantes do Brasil. Caracteriza-se 

como uma rodovia federal longitudinal. Seu ponto final está localizado 

na cidade de São José do Norte (Rio Grande do Sul) e o inicial está 

localizado na cidade de Touros (Rio Grande do Norte). Atravessa doze 

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. 

No caso de Pernambuco, especificamente, atravessa quinze 

municípios, sendo estes: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, 

Camaragibe, Escada, Goiana, Igarassu, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Joaquim Nabuco, Olinda, Palmares, Paulista, Recife e 

Ribeirão. Nos municípios da AII, em nenhum deles há interferencias 

direta nos núcleos urbanos. A rodovia apenas atravessa o perímetro 

urbano de Igarassu.  
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A BR-101 é a via que interliga os municípios da AII e está 

diretamente inserida na AID, sendo o limite entre as cidades de 

Itapissuma e Igarassu. Atualmente, está prevista a implementação do 

Arco Viário da RMR que prevê a construção de 77,31 km em estradas, 

caracterizando-se como uma ligação viária expressa que interligará a 

BR-101 sul no município do Cabo de Santo Agostinho com a BR 101 

norte no município de Igarassu.  

 

Transportes 

O transporte público na AII é administrado pelo Grande Recife 

Consórcio de Transporte, primeira experiência de consórcio no setor de 

transportes de passageiros no país. Igarassu possui o mais novo 

terminal da RMR que atende, de acordo com portal digital da empresa, 

aos moradores dos municípios de Itamaracá, Araçoiaba Itapissuma e 

Igarassu. O município conta ainda com o Sistema de Transporte 

Complementar Metropolitano (STCM) interligando Igarassu ao distrito de 

Nova Cruz.    

Os três municípios contam também com a modalidade de 

transporte alternative, realizado em sua maioria por lotação (kombi). 

Além dos meios de transporte público, os municípios da AII, Igarassu, 

Itamaracá e Itapissuma contam com significativa frota de veículos 

particulares, destacando-se em Igarassu o número de motocicletas.        A 

Tabela 31 ilustra a frota de veículos por tipo. 
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Tabela 31  – Frota de veículos por tipo 

Tipo de Veículo IGARASSU ITAPISSUMA 

Automóvel 10.817 1.436 

Caminhão 860 85 

Caminhonete 648 111 

Camioneta 1.114 200 

Ônibus 731 24 

Microônibus 81 33 

Motocicleta 4.240 531 

Outros 1.014 85 

Total 19.505 2.505 

Fonte: DETRAN/PE, 2012. 

 

d) Iluminação Pública  

De acordo com os dados do último censo, apresentamos o total 

de domicílios com abastecimento de energia elétrica com referencia no 

ano de 2012 para cada um dos municípios da AII. A Tabela 32 mostra o 

total de domicílios com abastecimento de energia elétrica por tipo.  

 

 

 

 

Tabela 32 – Total de domicílios com abastecimento de energia elétrica por tipo  

Município Residencial Rural 

Itapissuma 6.166 12 

Igarassu 30.152 442 

Itamaracá 15.083 32 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  

 

O consumo de energia na AII é provido pela Companhia de 

Eletricidade  de Pernambuco, Celpe. De acordo com os dados da 

empresa, o consumo da eletricidade se dá conforme a Tabela 33. 
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Tabela 33 – Consumo de energia elétrica por município 

Município Residencial 

(MWh) 

Rural 

(MWh) 

Total 

(MWh) 

Igarassu 35.620 8.112 182.253 

Itapissuma 6.407 161 51.639 

Ilha de Itamaracá 28.553 239 28.553 

Fonte: Celpe, 2012. 

 

e) Saneamento Básico 

 

Os serviços de águas e esgotos nos municípios de referência da 

AII são prestados pela Companhia Pernambucana de Saneamento, 

COMPESA. O sistema de abastecimento Botafogo produz, 

aproximadamente, 17% do volume de águas distribuído na RMR e 

abrange diretamente o município de Igarassu. No município de Igarassu, 

sede do empreendimento, 80,6% das residências participa da rede geral 

de distribuição. Apenas 19,8% dos logradouros não participam da rede 

geral de distribuição, sendo 10,9% os que possuem poço ou nascente 

em sua propriedade e ainda 8,9% que dependem de outra forma, 

incluindo poço ou nascente fora da propriedade, carro pipa, água da 

chuva, cisterna, caixa ou tanque, etc. (IBGE, 2010)  

O saneamento básico em todos três municípios foi computado em 

relação à eficiência do sistema de saneamento básico (Tabela 34) 

 

Tabela 34  – Porcentagem de domicílios em relação ao tipo de sistema de saneamento básico  

Tipo de Saneamento IGARASSU ITAPISSUMA ITAMARACÁ 

Adequado 16% 23,4% 11,9% 

Semi-adequado 77% 73,1% 76,7% 
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Inadequado 6,4% 3,8% 11,4% 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

Como pode-se observar, a oferta desigual de serviços é bastante 

comum, a maioria dos domicílios em todos os municípios da AII estão 

em situação semi-adequada de saneamento básico, destacando-se 

Itapissuma por possuir a maior porcentagem de municípios em situação 

adequada.  

No que se referem à limpeza urbana, todos apresentam coleta de 

lixo. Em Igarassu o quantitativo de domicílios com coleta de lixo é o 

mais satisfatório dos municípios da AII, possuindo o total de 25.377 

domicílios que contam com o serviço. Em Itapissuma são 6.027 

domicílios e na Ilha de Itamaracá 3.779. A distribuição da coleta de lixo 

é apresentada na Tabela 35.  

 
Tabela 35 – Domicílios permanentes, por destino de lixo segundo a situação do domicilio  

Município Coletado diretamente 

por serviço de limpeza 

Coletado em caçamba 

por serviço de limpeza 

 URBANO RURAL URBANO RURAL 

Igarassu 23.170 725 1.460 22 

Itapissuma 4.317 592 789 229 

Itamaracá 2.929 87 668 75 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Pode-se observar que a coleta é desigual entre os meios urbano e 

rural para todos os municípios. Atualmente, atuam na área de 

abrangência da AII, dois locais para armazenamento dos resíduos 

advindos das coletas municipais. São estes o CTR-PE e o Lixão de 

Itapissuma. 
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A CTR-PE, Central de  Tratamento de Resíduos  Ltda está 

localizado na zona rural do município de  Igarassu ( Foto 26) , no Km 

28,5 da BR 101 Norte.  

 A central possui  o total de 106 hectares e dois aterros. Um 

destes aterros é de Classe I, que de acordo com a NBR  10.004  recebe 

resíduos perigosos.  O outro aterro é da Classe II.  A CTR-PE atende não 

só os municípios da AII, mas também toda  a  RMR. Na Foto 27, 

observa-se o Lixão de Itapissuma. 
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Foto 26 - CTR-PE.    

 
Fonte – CTR-PE In: http://www.ctrpe.com.br/. Consultado em: Junho de 2013.  

 

 

Foto 27 - Lixão de Itapissuma.   

 
Fonte: Fernando Melo. In: http://cidadao.dpnet.com.br. Consultado em Junho de 2013.  
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f) Comunicação 

Nenhum dos municípios da AII possui qualquer rádio difusão ou 

outros vinculados a ASSERPE, Associação de Empresas de Rádio e 

Televisão de Pernambuco. No que se refere aos serviços de 

telecomunicações, estão presentes em boa parte dos domicílios. Na 

Tabela 36 observa-se o quantidtativo dos Terminais telefônicos 

instalados e em serviço. 

 

Tabela 36 – Terminais telefônicos instalados e em serviço 

Municípios Acessos 

instalados 

Acessos em  

serviços 

Telefones de 

uso público 

Igarassu 9.474 8.440 440 

Itapissuma 13.87 12.92 96 

Ilha de Itamaraca 2.465 2.031 152 

Fonte: ANATEL(TELEMAR), 2011. 

 

9.3.4   IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

 

Todos os três municípios da AII possuem Planos Diretores (PD). 

Seguem Listadas  as leis que constituem os planos diretores de cada 

município na Tabela 37. 

 

Tabela 37  – Planos Diretores por município 

Igarassu Plano Diretor – Lei Complementar nº 2629/2006 

Itapissuma Plano Diretor – Lei Complementar n° 772/2008 

Ilha de Itamaracá Plano Diretor – Lei Complementar nº 1.050/2007 

Fonte: Prefeituras Municipais.  

 

Para análise das políticas urbanística contidas nos planos 

diretores de cada um dos municípios e que dizem respeito as áreas 
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urbanas e de expansão urbana, optou-se por utilizar como base o 

Relatório Estadual de Avaliação dos Planos Diretores Participativos de 

Pernambuco realizado pelo Ministério das Cidades em parceria com o 

Observatório das Cidades e a FADE em 2009.  

De acordo com o referido relatório, as políticas urbanas 

executadas pelos municípios do estado não foram concebidas a partir 

de uma abordagem integrada que permitam ao município um 

desenvolvimento urbano equilibrado. A maioria dos Planos Diretores 

avaliados - incluem-se aqui os de Itapissuma, Itamaracá e Igarassu - 

possui uma estratégia focada no controle do uso e a ocupação do solo 

sem necessariamente terem uma vinculação direta com o planejamento 

do desenvolvimento socioterritorial, a partir de políticas concretas de 

transporte e mobilidade, saneamento ambiental, habitação e etc.  

Dessa maneira, o estudo referenciou-se nos elementos contidos 

no PD. Com isso,  transpora-se estes mesmos elementos apenas para os 

municípios em questão, com exceção ao município de Itapissuma que 

não se encontra referenciado na Tabela desta parte do estudo. Primeiro 

listar-se-á os elementos utilizados (Tabelas 38 e 39), e só depois a 

Tabela dos municípios (Tabela 40).  
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Tabela 38 - Legenda 1 - Instrumentos urbanísticos 

PEUC Parcelamento Edificação e Utilização Compulsória 

IPTU IPTU Progressivo 

DTDP Desapropriação com Título da Dívida Pública 

ON Outorga Onerosa do Direito de Construir 

OI Operação Interligada 

DS Direito de Superfície 

TDC Transferência Direito de Construir 

ZEIS 1 Zonas Especiais de Interesse Social 

ZEIS 2 Zonas Especiais Vazias para Reassentamento ou 

Programas Habitacionais 

OU Operação Urbana 

EIV Estudo de impacto de vizinhança 

CUEFM Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 

DP Direito de Preempção 

CI Consórcio Imobiliário 

CM Contribuição de Melhoria 

 

 

 

Tabela 39 - Legenda 2  

1  Não previsto 

2 Só listado 

3 Previsto, mas não autoaplicável e não remetido à lei específica 

4 Previsto, mas não autoaplicável e remetido à lei específica 

5 Previsto e autoaplicável 

 

 

De acordo com os critérios acima, apresentaremos agora os dados 

referentes ao município de Igarassu e Ilha de Itamaracá no que se refere 

a área urbana contida nos PDs.  
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Tabela 40 - Instrumentos Urbanísticos por Município 
 

Município PEUC IPTU P DTD ON OI DS TDC ZEIS 1 ZEIS 2 OU EIV CUEFM DP CI CM 

Igarassu 3 3 3 4 1 3 1 5 1 4 3 3 4 3 1 

Itamaracá 5 5 5 3 1 4 4 5 1 3 3 2 4 3 1 

 

                                                                

Fonte: Relatório, 2009.  
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9.3.5  CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS URBANAS E RURAIS 

 

Para caracterização das principais atividades econômicas 

desenvolvidas nos municípios de referência da AII, nos referenciamos 

especialmente nos dados do IBGE e MTE.    Na Tabela 41 obseva-se o 

estabelecimento, por setor de atividade e município. 

Tabela 41 – Estabelecimento, por setor de atividade e município 

 IGARASSU ITAPISSUMA ITAMARACÁ 

Agropecuária 35 7 7 

Extrativa Mineral 6 - 2 

Indústria de 

transformação 

167 16 29 

Serviços industriais de 

utilidade pública 

5 1 - 

Construção Civil 49 15 13 

Comercio 638 112 116 

Serviços 463 160 72 

Administração Pública 4 3 3 

Fonte: MTE, 2011.  

 

De acordo com o IBGE, as principais atividades econômicas 

desenvolvidas pelo município de Igarassu são a agroindústria, voltada 

para o setor de álcool e de açúcar. Além desta, a Indústria de 

Transformação tem papel importantíssimo no município, sendo o 

terceiro setor que mais emprega pessoas. Em todos os três municípios 

os setores de Comercio composto basicamente de bens de consumo e 

Serviços também movimentam a economia.  

No município de Itapissuma as principais indústrias são a 

Nordeste S.A, a Pincol e Alcoa S.A. No município de Igarassu destacam-
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se a Ondunorte, Nitro Química Brasileira do Grupo Votorantim e a Usina 

São José.  

Os municípios da AII, com exceção a Igarassu, possuem grande 

quantitativo de residentes rurais. A agricultura em sua maioria de 

subsistência desempenha assim, papel importante na região. Na Tabela 

42 é apresentada a relação da produção agrícola de  lavouras 

permanentes e temporárias, por município. 

 

Tabela 42 – Produção Agrícola das lavouras permanentes e temporárias 

 
IGARASSU 

Produtos 

Agrícolas 

Área Colhida 

(ha) 

 

Quantidade 

Produzida 

(ha) 

Rendimento 

Médio 

(kg/ha) 

Valor da 

Produção 

(R$ 1.000) 

Abacate 8.442 45.586 147.612 34.877 

Abacaxi (mil 

frutos) 

48 384 8.000 115 

Banana 5 75 15.000 37 

Cana-de-

açúcar 

7.000 448.000 64.000 32.256 

Castanha de 

Cajú 

40 40 1.000 32 

Coco-da-baía 

(mil frutos) 

1.005 5.000 4.975 1.250 

Fava 7 8 1.143 14 

Limão 15 45 3.000 27 

Mandioca 135 1.620 12.000 972 

Manga 30 120 4.000 60 

Maracujá 7 14 2.000 11 

Batata doce 5 15 3.000 12 

Mamão 5 125 25.000 37 

ITAPISSUMA  

Produtos Área Colhida Quantidade Rendimento Valor da 
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Agrícolas (ha) 

 

Produzida 

(ha) 

Médio 

(kg/ha) 

Produção 

(R$ 1.000) 

Abacate 20 120 6000 48 

Abacaxi 

(mil frutos) 

8 120 15.000 60 

Banana 48 240 5000 48 

Batata-doce 5 30 3000  

Cana-de-

açúcar 

1500 85.001 56.667 5.950 

Castanha-de-

cajú 

1 1 1000 1 

Coco-de-baia 25 150 6.000 21 

Feijão 26 3 115 3 

Laranja 10 50 5.000 12 

Limão 3 23 7.667 8 

Mamão 1 10 10.000 3 

Mandioca 150 1.500 10.000 345 

Manga 2 5 2.500 0 

Maracujá 1 2 2.000 1 

Milho 30 15 500 7 

ILHA DE ITAMARACÁ 

Produtos 

Agrícolas 

Área Colhida 

(ha) 

 

Quantidade 

Produzida 

(ha) 

Rendimento 

Médio 

(kg/ha) 

Valor da 

Produção 

(R$ 1.000) 

Abacate 20 200 10.000 40 

Batata-doce 20 160 8.000 80 

Coco-da-baía 

(mil frutos) 

900 4.500 5.000 675 

Fava 12 12 1000 30 

Feijão 46 23 500 40 

Mandioca 60 650 10.833 390 

Milho 60 30 500 13 

Fonte: Censo, 2010. IBGE. 
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9.3.6  APRESENTAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL DA TAXA DE DESEMPREGO 
MUNICIPAL 

    

Os dados disponíveis que encontramos na página eletrônica do 

IBGE não tratam diretamente dos municípios de referência, mas apenas 

das regiões metropolitanas. Como Igarassu, Itapissuma e Itamaracá 

integram a Região Metropolitana do Recife, projetou-se os dados em 

referência a esta área.  

Os dados abaixo mostram que apenas os períodos de 2005-2004 

e 2009-2008 possuíram variações positivas, enquanto que em todos os 

demais as variações foram negativas, com especial atenção para o ano 

recente em que a variação foi de - 49,9 (Tabela 43). 

 

Tabela 43 – Variação do n° de pessoas desocupadas nos últimos 10 anos, por ano segundo RMR  

 

Ano 04-03 05-04 06-05 07-08 09-08 10-09 11-10 12-13 

Taxa - 8,6 14,5 -19,4 -24,0 9,8 -6,7 -24,9 -49,9 

Fonte:IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 

 

9.3.7  APRESENTAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL DA TAXA DE INATIVIDADE 
MUNICIPAL 

 

A taxa de inatividade municipal ou razão de dependência de um 

município é verificada de acordo com o peso da população considerada 

economicamente inativa. Neste caso, foram utilizadas duas razões de 

dependência: a jovem, representada pela parcela da população de 0 a 

14 anos, e a de idosos, com 60 anos ou mais  para construção da Tabela 

44.  
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Tabela 44 – Número de pessoas economicamente inativas por município 

Faixa etária IGARASSU ITAPISSUMA ITAMARACA 

0 a 14 anos 26.665 6481 5052 

60 ou mais 9.176 1968 1669 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

De acordo com os dados acima, foi calculada a taxa de inatividade 

ou razão de dependência para cada um dos municípios. Em Igarassu, a 

Razão de dependência jovem ficou em 39,7%, enquanto a Razão de 

dependência dos idosos ficou em 13,6%. No município de Itapissuma a 

Razão de dependência jovem é de 42,2% e a Razão de dependência de 

idosos de 12,8%. Já no município de Ilha de Itamaracá a Razão de 

dependência dos idosos e de 11% enquanto a de jovens é de 33,3%.  Em 

relação a esta mesma taxa nos últimos dez anos não encontramos 

referencia para o período.  

 

9.3.8  CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 

 

Para caracterização da qualidade de vida da população da AII, 

foram utilizados especialmente os seguintes indicadores sociais: Índice 

de Exclusao Social (IES), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) e o Índice de Condiçoes de Vida (ICV).  

Optou-se ainda por apresentar os programas sociais oferecidos 

nos municípios e o CVLI, uma vez que índice vem se tornando cada vez 

mais importante para elaboração de políticas públicas que garantam a 
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melhoria da qualidade de vida dentro do Estado de Pernambuco, (Tabela 

45). 

 

Tabela 45 – Indice de Exclusao Social (IES) por município 

Município IES 

IGARASSU 44,19 

ITAPISSUMA 30,44 

ILHA DE ITAMARACÁ 49,08 

Fonte: BNB, baseado no censo 2010. 

 

O Índice de Exclusão Social, IES, foi criado em 2002 com base nos 

dados do censo de 2000 e tem como objetivos possibilitar verificar o 

grau de desigualdade social e assim, auxiliar na elaboração de políticas 

públicas de promoção social. Utilizamos acima os dados contidos no 

relatório do BNB sobre os municípios de sua área de atuação, no qual 

foram utilizados, como base, os dados do último senso demográfico de 

2010. Utilizamos a mesma fonte para extrair os dados referentes ao IDH 

municipal, Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)  

 

Municípios IDH-M 

Igarassu 0,743 

Itapissuma 0,695 

Itamaracá 0,719 

Fonte: BNB, baseado no censo 2010. 

 

O ICV é uma extensão do Índice Municipal de Desenvolvimento 

Humano (IDH-M), que incorpora outros indicadores destinados a avaliar 

as dimensões infância e habitação. Não encontramos o ICV para as 
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cidades indicadas.  A Tabela 47 ilustra o número de vítimas e taxa de 

criminalidade violenta letal e intencional. 

 

Tabela 47 - Número de vítimas e taxa de criminalidade violenta letal e intencional 

Municípios Vítimas de CVLI Taxa de CVLI 

(Em 100 mil 

habitantes) 
 

Igarassu 

3 
 

 40,46 

 

Itapissuma 

1 
 

85,77 

 

Ilha de Itamaracá 

4 
 

100,02 

 

Fonte: SDS, 2012.  

 

Nesta parte do relatório foram computados os Crimes Violentos 

Letais Intencionais (CVLI) que representa um coeficiente entre o número 

de vítimas de CVLI e a população de determinada região. Esse 

coeficiente é de grande importância na política de monitoramento e 

avaliação constante realizada pela Secretaria de Defesa Social.  

De acordo com o último boletim trimestral referente ao quarto 

trimestre de 2012 realizado pela mesma secretaria, nos municípios de 

20 mil a 50 mil habitantes -  categoria que integra os municípios de 

Itapissuma e Itamaracá - foi verificada, em comparação ao mesmo 

trimestre do ano de 2011, a segunda frequência mais elevada de crimes.  

No que se refere aos municípios de mais de 100 mil habitantes, 

categoria que integra o município de Igarassu, a maior frequência 
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continua na cidade do Recife, não havendo no boletim referência direta 

ao município de Igarassu e demais da AII.   

 

a) Programas Sociais  

Todos os municípios da AII participam dos Programas Federais do 

Plano Brasil sem Miséria. O Plano consiste em ações coordenadas 

direcionadas para superação da extrema pobreza.  Todas as ações do 

Brasil sem Miséria estão associadas ao Sistema Único de Assistência 

Social, que garante a efetivação destes benefícios através de 

acompanhamento periódico das famílias.  

A garantia deste acompanhamento é realizada por dois centros 

específicos da assistência social: o Centro de Referencia da Assistência 

Social (CRAS) que consiste na oferta de serviços da proteção básica e o 

Centro de Referência Especializado na Assistência Social (CREAS) que 

presta serviços especializados a famílias em situação de ameaça ou 

violação de direitos. Igarassu, por ser de município de médio porte, 

conta com a presença de dois CRAS e um CREAS, enquanto o município 

de Itapissuma possui um de cada.  

O Ministério do Desenvolvimento Social considera famílias em 

situaçao de pobreza  aquelas que possuem rendimento médio mensal 

de até tres salários mínimos ou meio salário mínimo per capta. Famílias 

nesta condiçao podem fazer parte do Cadastro Único Federal (CadÚnico) 

e acessar determinados benefícios, inclusive o Programa Bolsa Família 

(PBF) se a família estiver nos critérios de extrema pobreza.  Ainda 

constituem benefícios importantes aqueles de carater continuado (BPC - 
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Benefício de Prestaçao Continuada) atribuído a alguma necessidade 

especial que impossibilite o cidadao de trabalhar (BPC Deficientes) ou 

para idosos que nunca contribuiram (BPC – Idosos).  Achamos muito 

importante citar estes dados, pois, além de constituirem uma política 

pública de transferencia de renda consolidada nacionalmente, 

acreditamos que estes números nos ajudam a melhor entender a 

realidade socioecomica dos municípios em questao, Tabela 48.  

 

Tabela 48 – Quantidade total pessoas atendidas por tipo de serviço  

Benefício IGARASSU ITAPISSUMA ITAMARACÁ 

CadÚnico 21.554 5.015 4.168 

Bolsa Família 13.729 3.693 2.751 

BPC deficientes 4.168 2.751 274 

BPC idosos 1.250 285 230 

Fonte: Folha de Pagamento do PBF, CadÚnico, SNAS/MDS. Data de referência: 01/2013.  

 

9.3.9  CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 

 

Para caracterização do patrimônio cultural decidimos fazer uma 

breve contextualização histórica dos municípios da AII e assim 

apontando os elementos do patrimônio cultural de cada município. Os 

municípios de Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá fazem parte da 

Região Metropolitana do Recife (RMR) estando localizados no litoral 

norte pernambucano. A história dos três municípios está intimamente 

vinculada à colonização portuguesa e a estrutura fundiária canavieira. 

A ocupação do território brasileiro durante o início da colonização 

portuguesa se deu através das primeiras expedições exploradoras e por 

meio de feitorias, pequenos entrepostos comerciais predominantemente 
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de Pau-Brasil. (MELO, 2011) As primeiras referencias históricas sobre a 

região dizem respeito ao município de Igarassu, primeiro núcleo de 

povoamento do Brasil. Em Igarassu, tem-se referência a instalação de 

uma feitoria pelo explorador português Cristovam Jacques em 1516 

(MELO,2011). Ainda durante o período de instalação da feitoria 

encontramos também referencias a Barra dos Marcos, ou popularmente 

Sítio dos Marcos, espaço de contato entre indígenas e portugueses. 

Ambos, feitoria e sítio estão registrados pelo IPHAN desde 1967.  

A fragilidade do sistema de feitorias levou a Coroa portuguesa a 

investir no sistema de Capitanias Hereditárias, concedendo poder 

administrativo aos donatários (NEVES, 2008.). Desta forma, a capitania 

de Pernambuco foi concedida a Duarte Coelho pelo Rei de Portugal D. 

João III, enquanto a capitania de Itamaracá foi concedida Pero Lopes de 

Sousa, Figura 38. 
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Figura 38 - Ilha de Itamaracá e trecho da costa da Paraíba a Pernambuco. Mapa de João Teixeira Albernaz, o 
velho (fl. 1602-1666). 

 
Fonte: Esquemas da autora. In: MELO, 2011. 

 

Devido às lutas travadas por Duarte Coelho junto a suas comitivas 

com os indígenas pela posse da terra, foi erguida a Igreja de São Cosme 

e Damião, como marco da batalha vencida após a derrota dos nativos.  

Foi em 1535 que a Vila de São Cosme e Damião foi fundada por 

Afonso Gonçalves ordenamento de Duarte Coelho, sendo esta, a 

primeira Vila da Capitania pernambucana.  A Foto 28 mostra a greja de 

São Cosme e Damião.  A Figura 39 mostra uma imagem sem título 

[Igarassu e Itamaracá]. 
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Foto 28  -  Igreja de São Cosme e Damião. 

 

Fonte: Equipe Omni, 2013. 
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Figura 39  - Imagem sem título [Igarassu e Itamaracá]. Autor não identificado. Original manuscrito do 
Algemeen Rijksanchief, Haia, 1630. 

 
 

Fonte: REIS FILHO, 2000. Esquemas da autora. In: MELO, 2011. 

 

Deste primeiro momento da historia de Igarassu temos a 

edificação da Igreja e Convento de Santo Antonio, em 1588, pelos 

Franciscanos, Foto 29 e 30.  
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Foto 29 : Convento de Santo Antônio. Parte Externa. 

 

Equipe Omni, 2013. 

 

Foto 30  - Convento de Santo Antônio. Parte Interna. 

 
Equipe Omni, 2013. 
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Já no fim do século XVI, Pernambuco era uma das capitanias mais 

prósperas da colônia e a economia açucareira cada vez mais ganhava 

espaço.  

 

OCUPAÇAO HOLANDESA NO BRASIL  

Com o sucesso da economia canavieira a colônia portuguesa 

atraiu a atenção de toda a Europa. Foi nestas circunstâncias que as 

investidas da Holanda culminaram nos anos de ocupação sob o domínio 

do conde de Nassau. Os dois principais episódios da investida 

neerlandesa no Brasil foram: a conquista de Salvador em 1624 e a 

invasão de Pernambuco. 

Desta forma, Pernambuco e o Nordeste brasileiro estiveram sob o 

domínio holandês entre os anos de 1630 e 1654. Os reflexos da 

ocupação holandesa na região que hoje é o município de Igarassu, não 

foram muito positivas no que diz respeito ao patrimônio histórico 

(MELO, 2011). Porém, a ocupação holandesa permitiu a passagem, em 

terras tupiniquins, do famoso pintor e paisagista Frans Post, que tendo 

sido trazido pela comitiva de Nassau, retratou as paisagens brasileiras e 

também  de Igarassu. A Figura 40 mostra um Quadro de Frans Post 

retratando Igarassu.  
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Figura 40  -  Quadro de Frans Post retratando Igarassu. 

 
Fonte: CORRÊA DO LAGO, 2006. Esquemas e Fotografia da autora, 2010. In: MELO, 2011. 

 

Outro elemento importante da ocupação holandesa para região foi 

a instalação do Forte Orange na ilha de Itamaracá e da construção da 

ponte que liga os municípios de Ilha de Itapissuma, Fotos 31 e 32. 

 

Foto 31  -  Forte Orange (Parte Externa) 

 

Fonte: Equipe Omni, 2013. 
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Foto 32  - Forte Orange (Parte Interna) 

 
Fonte: Equipe Omni, 2013. 

 

A ocupação holandesa não passou despercebida, e assim, muitos 

conflitos insurgiram em todos os pontos. Devido a estes conflitos, os 

portugueses desocuparam as capitanias do Rio Grande, Paraíba, 

Itamaracá e também Igaraçu, atual Igarassu, para concentrar suas forças 

entorno do Recife.  

Os combates para expulsar os holandeses duraram nove anos e 

ficaram conhecidos como a Insurreição Pernambucana e culminaram na 

expulsão dos neerlandeses em 1654, com a assinatura da Capitulação 

da Campina da Taborda. 

 

Divisões Administrativas 

De acordo com o IBGE, encontramos seguintes informações no 

que tange a formação administrativa dos municípios da AII: 

 

Igarassu 
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“Distrito criado com a denominação de 

Iguarassú em 1550. 

Elevado à categoria de vila com a 

denominação de Igarassu, no século XVI. 

Pela lei provincial nº 676, de 01-05-1866 e 

por lei municipal nº 1, de 30-11-1892, são 

criados os distrito de Pilar ex-Ilha de Itamaracá 

e o distrito de Itapissuma e anexados a vila de 

Iguarassu. Elevado à condição de cidade com a 

mesma denominação, pela lei estadual nº 130, 

de 28-061895. Em divisão administrativa 

referente ao ano de 1911, o município é 

constituído de 3 distritos: Iguarassu, Itapissuma 

e Pilar. Pelas leis municipais nºs 4, de 03-03-

1909 e 31, de 15-12-1916, o distrito de 

Itapissuma foi extinto. Pela lei nº 105, de 25-

10-1922, é recriado o distrito de Itapissuma e 

anexado ao município de Iguarassu. Pela lei 

municipal nº 42, de 10-02-1920, é criado o 

distrito de Chã de Estevam com sede na 

povoação de Três Ladeiras e anexado ao 

município de Iguarassú. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1933, o 

município é constituído de 4 distritos: 
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Iguarassú, Itamaracá ex-Pilar, Chã de Estevam e 

Itapissuma. 

Assim permanecendo em divisões territoriais 

datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-

11938, o município de Iguarassú passou a 

denominiar-se Igarassu e o distrito de Chã de 

Estevam a denominar-se Arassoiaba. 

Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o 

município é constituído de 4 distritos: Igarassú, 

ex-Iguarassu, Arassoiaba ex-Chã de Estevam, 

Itamaracá e Itapissuma. 

Pela lei municipal nº 148, de 30-05-1953, 

são criados os distritos de Nova Cruz. 

Desmembrado do distrito sede Igarassu e 

distrito de Três Ladeiras. Desmembrado do 

distrito de Arassoiaba. 

Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o 

município é constituído de 6 distritos: Igarassu, 

Itamaracá, Itapissuma, Nova Cruz, Três Ladeiras 

e Araçoiaba ex-Arassoiaba. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de I-VII-1960. Pela lei estadual nº 3338, 

de 31-12-1955, desmembra do município de 
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Igarassu o distrito de Itamaracá. Elevado à 

condição de município. Em divisão territorial 

datada de 31-XII-1963, o município é 

constituído de 5 distritos: Igarassu, Araçoiaba, 

Itapissuma, Nova Cruz e Três Ladeiras. Pela lei 

estadual nº 8592, de 14-05-1982, desmembra 

do município de Igarassu o disdtrito de 

Itapissuma. Elevado à categoria de município. 

Em divisões territorial datada de 18-VIII-1988, 

o município é constituído de 4 distritos: 

Igarassu, Araçoiaba, Nova Cruz e Três Ladeiras. 

Pela lei estadual nº 11230, de 13-07-1995, 

desmembra do município de Igarassú o distrito 

de Araçoiaba. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o 

município é constituído de 3 distritos: Igarassú, 

Nova Cruz e Três Ladeiras. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 

2005. 

Alteração de grafia 

Iguarassu para Igarassu teve sua grafia 

alterada, pelo decreto-lei estadual nº 235, de 

09-12-1938.” 
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Itapissuma 

“Distrito criado com a denominação de 

Itapissuma, pela lei municipal nº 11, de 31-11-

1892, subordinado ao município de Iguarassú. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 

1911, o distrito de Itapissuma Figura no 

município de Iguarassú. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 

1933, o distrito de Itapissuma Figura no 

município de Iguarassú. 

Assim permanecendo em divisão territoriais 

datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-

1938, o distrito de Itapissuma Figura no 

município de Iguarassú. Passou a denominar 

Igarassú. 

No Quadro fixado para vigorar no período de 

1944-1948, o distrito de Itapissuma Figura no 

município de Igarassú. 

Divisão territorial datada de I-VII-1960, o 

distrito de Itapissuma permanece no município 

de Igarassú. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 1-I-1980. 
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Elevado à categoria de município com a 

denominação de Itapissuma, pela lei estadual nº 

8952, de 14-05-1982, desmembrado de 

Igarassú. Sede no antigo distrito de Itapissuma. 

Constituído do distrito sede. Instalado em 31-

01-1983. 

Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, 

o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 2005.” 

Ilha de Itamaracá 

“Distrito criado com a denominaçao de 

Itamaracá, pela lei provincial n° 676, de 01-05-

1886 por lei municipal n° 1, 30-11-1892, 

subordinado ao município de Igarassu.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 

1911, o distrito Figura o município de 

Iguarassú. 

Assim permanecendo em divisões territoriais 

datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo decreto-lei estadual n° 92-03-1938, o 

distrito de Itamaracá passou a denominar-se 

Pilar. 
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Pelo decreto-lei estadual de n° 09-12-1938, 

o município de Iguarassú passou a denominar-

se Igarassú. Sob o mesmo decreto acima citado 

o distrito de Pilar volta a denominar-se 

Itamaracá.   

No Quadro fixado para vigorar no período de 

1944-1948, o distrito de Itamaracá ex-Pilar 

Figura no município de Igarassú. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o 

distrito de Itamaraca permanece no município 

de Igarassu. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 1-VII-1960. 

Elevado à categoria de município com a 

denominação de Itamaracá, pela lei estadual nº 

3338, de 31-12-1958, desmembrado de 

Igarassú. Sede no antigo distrito de Itamaracá. 

Constituído do distrito sede. Instalado em 17-

03-1962. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, 

o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 15-VII-1997. 
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Pelo decreto nº 062, de 12-11-1997, o 

município de Itamaracá passou a denominar-se 

Ilha de Itamaracá. 

Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, 

o município já denominado Ilha de Itamaracá é 

constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 2005.” 

 

Sistema Prisional 

Os municípios da AII, especialmente Itamaracá abriga três 

presídios. A PAI – Penitenciária Agrícola de Itamaracá foi uma das 

primeiras unidades prisionais do estado, sendo fundada em 1940 

funciona até os dias de hoje em sistema semi-aberto. Mais atualmente 

foram ainda implantados o Manicômio Judiciário para pessoas com 

deficiência mental e outro presídio de segurança máxima a Penitenciária 

Estadual Professor Barreto Campelo. Embora tenha sido anunciado em 

2010 o fechamento das três unidades funcionais, os presos ainda 

esperam transferência Centro de Ressocialização de Itaquitinga (CIR) 

que está sendo construído na Zona da Mata Norte. Com o crescimento 

do turismo, as unidades prisionais acabaram se tornando um problema 

para a região. Outra unidade prisional importante é o Presídio de 

Igarassu que está localizado as margens da BR 101 Norte no quilômetro 
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32,5 no bairro de Tabatinga. Esta unidade prisional faz fronteira com o 

Município de Itapissuma e atualmente está em funcionamento.  

Crescimento e expansão urbana na segunda metade do século XX 

 A expansão urbana vivenciada pelos municípios da AII após 

a segunda metade do século XX, sobretudo na década de 70, esteve 

diretamente ligada à expansão industrial vivida pela região norte. 

“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 
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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.” (CPRH) 

 

 A Foto 33 mostra uma imagem antiga do município de Igarassu. 
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Foto 33  -  Igarassu. Tibor Jablonsky, 1956. 

 
Fonte: IBGE. 
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A Tabela 49 mostra o Patrimônio Cultural Tombado . 

 
Tabela 49  – Lista dos bens culturais inscritos nos livros de tombo do IPHAN em Igarassu e Ilha de Itamaraca 

 

Bem Registro 

no livro 

Belas 

Artes 

Registro 

no Livro 

Histórico 

Registro no 

Livro 

Arqueológico, 

Etnológico e 

Paisagistico 

N° do 

Processo 

Município 

Igreja de N. 

Sra. do 

Livramento 

N° 339 de 

25.05.195

1 

N° 286 de 

25.05.1951 

NA 0359-T-45 Igarassu 

Convento e 

Igreja de Santo 

Antonio 

N° 068 de 

17.051938 

NA NA 0131-T-38 Igarassu 

Capela de São 

Sebastiao 

N° 398 de 

25.05.1951 

N°305 de 

25.05.1951 

NA 0359-T-45 

 

Igarassu 

Conjunto 

Arquitetonico 

e Paisagístico 

N.A NA N° 51 de 

10.10.1972 

0359-T-45 Igarassu 

Igreja do 

Sagrado 

Coraçao De 

Jesus 

(Recolhimento 

do sagrado 

coraçao de 

jesus – capela) 

N° 400 de 

25.05.1951 

N° 287 de 

25.05,1951 

NA 0359-T-45 Igarassu 

Igreja matriz 

de Sao Cosme 

e Damiao 

N° 397 de 

25.05.1951 

N° 284 de 

25.05.1951 

NA 0359-T-45- Igarassu 

Forte Orange 

(Fortaleza de 

Itamaracá;) 

N° 041 de 

24.05.193

8 

N° 086 de 

25.05.1951 

NA 0101-T-38 Itamaracá 

Fonte: IPHAN. 
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O município de Itapissuma não possui nenhum registro no livro de 

tombos do IPHAN. 

 

Manifestações Culturais 

De acordo com o plano realizado pelo PDTIS – Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Integrado Sustentável  as principais 

manifestações culturais do município de Igarassu são o artesanato, a 

gastronomia típica e o folclore. Já o município de Itamaracá tem como 

principal manifestação cultural o folclore. Em Itapissuma destaca-se 

igualmente o folclore, o artesanato e também as festas religiosas.  

No município de Igarassu, de acordo com o site da prefeitura 

pode-se ainda encontrar as seguintes manifestações culturais: Carnaval, 

São João e São Pedro, Festa do Trabalhador, Festa de Nossa Senhora do 

Rosario, Festa de Santos Cosme e Damião, FESTBANFAS (Festival de 

Bandas e Fanfarras),  Abertura do Verão, Festa do Coco, bem como 

outras festas religiosas de grande importância para o município. 

 

9.3.10  CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

  

A Área de Influência Direta (AID) corresponde a um tributário que 

está em torno do Empreendimento situado no bairro de Alto do Céu, na 

cidade de Igarassu. Para caracterização demográfica e social da AID, a 

uindade de análise socioecomica será o bairro. A maioria das 

informações recolhidas sobre o bairro do Alto do Céu foram obtidas 
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através de dados secundarios como IBGE,  mas também de forma direta 

através de dados primários recolhidos junto à Prefeitura Municipal de 

Igarassu e redisdentes na localidade. 

O bairro do Alto do Céu situa-se no extremo norte do município e 

faz divisa com o bairro de Vila Rural. De acordo com a cartografia 

recolhida pela equipe junto a Secretaria de Planejamento, Figura 37. 

 

 
Figura 37  - Cartografia do município de Igarassu 

 

 

 

Fonte : Secretaria de Planejamento. Recorte cartográfico realizado pela equipe. 2013. 

 

O bairro possui apenas três loteamentos registrados, são estes o 

Loteamento Jardim Sumaré, Loteamento Sino Alegre e o Loteamento 
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Nossa Senhora do Carmo. De acordo com o ultimo senso do IBGE, 

realizado em 2010, o bairro do Alto do Céu possui o total de 2.948 

pessoas. O quantitativo de homens é inferior ao de mulheres, 

totalizando os primeiros 1.446 pessoas, enquanto o total de mulheres 

residentes é de 1.502. No gráfico da Figura 42 é apresentada a 

distribuição populacional no bairro do Alto do Céu por sexo. 

 

Figura 42 - Distribuição populacional no bairro do Alto do Céu por sexo. 

 

 
 Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

A média de moradores por domícilio é de 3,6 e o número total de 

domícilios particulares permanentes é de 818. O bairro do Alto do Céu é 

populoso se compararmos com os bairros vizinhos como Vila Rural que 

possui apenas 1.523 pessoas, porém está bem abaixo no que se refere 

a bairros importantes do distrito sede como o Centro que totaliza 

12.796 pessoas e o bairro do Loteamento Agamenon com 7.814 

pessoas.    
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9.3.10.1  DISRIBUIÇÃO RURAL/URBANA 

 

O bairro caracteriza-se como majoritariamente rural. Não 

obtivemos dados precisos sobre a distribuição populacional da região.  

 

9.3.10.2  NÍVEL DE RENDA E TAXA DE OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Devido a impossibilade de obtenção de dados precisos sobre a 

AID, optou-se por apresentar dados mais detalhados sobre o município 

de Igarassu, município sede do objeto de estudo deste documento. A 

Tabela 50 apresenta o número total de empregados formalizados por 

grau de instrução.  

 

Tabela 50  – Número de empregados por grau de instrução no mercado formal, segundo atividades 
econômicas no município de Igarassu. 

 
Parte 1 

Atividade Total Analfabeto Até o 5° 

ano inc. 

5° ano 

comp. do 

Ens. Fund. 

Do 6°ao 9° 

ano inc.do 

Ens. Fund. 

Agropecuária, 

extração 

vegetal, caça e 

pesca 

144 5 9 12 31 

Extrativa 

Mineral 

9     

Indústria de 

Transformação 

10.071 1.172 3.490 443 960 

Serviço indust. 83 - 17 16 1 
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de utilidade 

pública 

Construção 

Civil 

1.186 11 149 115 143 

Comércio 1.642 8 29 52 95 

Serviços 2.045 7 94 112 74 

Administração 

Pública 

3.123 31  52 211 

Parte 2 

Atividade Ensino 

Fund. 

Comp. 

Ensino 

Médio 

Comp. 

Educação 

Superior 

Comp. 

Mestrado 

Comp. 

Doutorado 

Comp. 

Agropecuária, 

extração 

vegetal, caça e 

pesca 

15 60 - - - 

Extrativa 

Mineral 

1 26 - - - 

Indústria de 

Transformação 

438 2.657 313 2 1 

Serviço indust. 

de utilidade 

pública 

3 40 31 1 - 

Construção 

Civil 

195 424 31 1 - 

Comércio 134 1.079 26 - 1 

Serviços 185 930 375 27 2 

Administração 

Pública 

321 1.213 1.054 1 1 

Fonte: MTE, 2010. 

A renda média para toda a população do município é de 

R$396,46. Igarassu ocupa a 28° posição no ranking estadual.  
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9.3.10.3  GRAU DE ESCOLARIDADE, NÚMERO E PORCENTAGEM DE 
ANALFABETOS ADULTOS 

 

Não foi possível recolher dados específicos para a AID no que se 

refere ao grau de escolaridade da população municipal, quantidade de 

matrículas na rede pública e privada e o índice de evasão escolar. Para 

isso, utilizamos os dados referentes ao município de Igarassu, Tabela 

51. A Taxa de analfabetismo por idade (%) está ilustrada na Tabela 52. 

Tabela 51 – Número de matrículas por modalidade de ensino . 

 
IGARASSU 

Tipo de 

Ensino 

Total Estadual Federal Municipal Privada 

Infantil:      

Creche 351 - - 159 192 

Pré-escolar 2.760 - - 1.713 1.047 

Fundamental:      

Anos iniciais 8.258 85 - 6.015 2.158 

Anos finais 8.221 4.444 - 2.727 1.050 

Ensino Médio 5.333 5.005 - - 328 

Educação 

Profissional 

(Técnico) 

- - - - - 

Fonte: Ministério da Educação, Censo 2010.  

 

Tabela 52  – Taxa de analfabetismo por idade (%) 

Municípios 15 a 24 anos 25 a 59 anos 60 anos ou 

mais 

Igarassu 3,39 12,95 43,46 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  

 

A taxa de analfabetismo escolar foi verificada pela idade da 

população jovem e adulta por município. Em Igarassu, observou-se que 
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a maior taxa encontra-se entre a população idosa. De acordo com os 

dados de 2010 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, o índice de evasão escolar no ensino 

fundamental em Igarassu foi de 6,1%. No que se refere ao bairro do Alto 

do Céu, o bairro possui o total de 2.432 pessoas com 10 anos mais dos 

quais 1.956 são alfabetizadas. Estes números nos revelam que 79,6% da 

população é alfabetizada, o que é se torna bastante positivo para 

captação de mão de obra para o empreendimento. Embora este 

percentual seja bastante significativo, o bairro, assim como o município 

de Igarassu esta taxa esteja abaixo da média da RMR.  

    

9.3.10.4  POPULAÇÃO ATENDIDA POR PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS 

 

As informações necessárias a caracterização da população 

atendida por programas sociais federais foram recolhidas junto à 

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania. A faixa da 

população que se encontra em vulnerabilidade social no bairro de Alto 

do Céu é atendida diretamente pelo do Centro de Referencia da 

Assistência Social (CRAS) – Unidade Centro. Lá, estes são acompanhados 

pelos programas do Bolsa Família e PAIF (Programa de Atenção Integral 

à Família). Atualmente, de acordo com o relato dos Técnicos Sociais da 

unidade, a prefeitura vem realizando um mapeamento da quantidade de 

famílias atendidas por bairros, como o procedimento ainda esta sendo 

realizado, o CRAS não dispunha ainda dos dados solicitados. Para 
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maiores informações sobre o município como um todo ver tópico 

referente a AII. 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Utilizamos nesta parte o direcionamento do Plano Diretor do 

Município de Igarassu para melhor referenciar a AID, uma vez que o 

bairro do Alto do Céu encontra-se aí inserido. São diretrizes do PD: 

DA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLODA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLODA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLODA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO    

““““Art. 49 No que se refere à regulação do Uso, Art. 49 No que se refere à regulação do Uso, Art. 49 No que se refere à regulação do Uso, Art. 49 No que se refere à regulação do Uso, 

Ocupação e Parcelamento do Solo urbano e Ocupação e Parcelamento do Solo urbano e Ocupação e Parcelamento do Solo urbano e Ocupação e Parcelamento do Solo urbano e 

rural do Município de Igarassu, aplicarrural do Município de Igarassu, aplicarrural do Município de Igarassu, aplicarrural do Município de Igarassu, aplicar----sesesese----á a á a á a á a 

Lei 2.466 de 03 de novembro de 2003, que Lei 2.466 de 03 de novembro de 2003, que Lei 2.466 de 03 de novembro de 2003, que Lei 2.466 de 03 de novembro de 2003, que 

instituiu a Planta Diretora do Município, a qual instituiu a Planta Diretora do Município, a qual instituiu a Planta Diretora do Município, a qual instituiu a Planta Diretora do Município, a qual 

passa a vigorar com as seguintes passa a vigorar com as seguintes passa a vigorar com as seguintes passa a vigorar com as seguintes modificações :modificações :modificações :modificações :    

 

“Art. 26. O parcelamento do solo no “Art. 26. O parcelamento do solo no “Art. 26. O parcelamento do solo no “Art. 26. O parcelamento do solo no 

Município farMunicípio farMunicípio farMunicípio far----sesesese----á através das seguintes á através das seguintes á através das seguintes á através das seguintes 

operações: operações: operações: operações:     

I I I I ----    Loteamento;Loteamento;Loteamento;Loteamento;    

II II II II ----    Desmembramento;Desmembramento;Desmembramento;Desmembramento;    

III III III III ----    Remembramento;Remembramento;Remembramento;Remembramento;    

IV IV IV IV ----    Condomínio;Condomínio;Condomínio;Condomínio;    
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V V V V ----    Conjunto Habitacional.Conjunto Habitacional.Conjunto Habitacional.Conjunto Habitacional.    

§ § § § 

1º.............................................1º.............................................1º.............................................1º.....................................................................................................................................................

....................................................................................    

§ § § § 

2º.......................................................................2º.......................................................................2º.......................................................................2º.......................................................................

....................................................................................    

§3º.................................................................§3º.................................................................§3º.................................................................§3º.................................................................

................................................................................................    

§4º O terreno resu§4º O terreno resu§4º O terreno resu§4º O terreno resultante das operações antes ltante das operações antes ltante das operações antes ltante das operações antes 

descritas denominadescritas denominadescritas denominadescritas denomina----se lote, cujas dimensões se lote, cujas dimensões se lote, cujas dimensões se lote, cujas dimensões 

mínimas será de 200 m² (duzentos metros mínimas será de 200 m² (duzentos metros mínimas será de 200 m² (duzentos metros mínimas será de 200 m² (duzentos metros 

quadrados) e as máximas devem atender aos quadrados) e as máximas devem atender aos quadrados) e as máximas devem atender aos quadrados) e as máximas devem atender aos 

índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei, índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei, índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei, índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei, 

podendo ser acatadas áreas superficiais podendo ser acatadas áreas superficiais podendo ser acatadas áreas superficiais podendo ser acatadas áreas superficiais 

inferiores, desdeinferiores, desdeinferiores, desdeinferiores, desde    que os imóveis sejam que os imóveis sejam que os imóveis sejam que os imóveis sejam 

incorporados e localizados em incorporados e localizados em incorporados e localizados em incorporados e localizados em 

empreendimentos dotados de toda a infraempreendimentos dotados de toda a infraempreendimentos dotados de toda a infraempreendimentos dotados de toda a infra----

estrutura.estrutura.estrutura.estrutura.    

§ 5º Será considerado condomínio o § 5º Será considerado condomínio o § 5º Será considerado condomínio o § 5º Será considerado condomínio o 

parcelamento onde as vias de circulação e parcelamento onde as vias de circulação e parcelamento onde as vias de circulação e parcelamento onde as vias de circulação e 

espaços para lazer e equipamentos comuns são espaços para lazer e equipamentos comuns são espaços para lazer e equipamentos comuns são espaços para lazer e equipamentos comuns são 

de uso privativo dos condôminosde uso privativo dos condôminosde uso privativo dos condôminosde uso privativo dos condôminos, cujo uso e , cujo uso e , cujo uso e , cujo uso e 

disposição são acordados entre seus aderentes, disposição são acordados entre seus aderentes, disposição são acordados entre seus aderentes, disposição são acordados entre seus aderentes, 
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reservandoreservandoreservandoreservando----se, fora dos limites do seu  se, fora dos limites do seu  se, fora dos limites do seu  se, fora dos limites do seu  

território, áreas para  uso público, território, áreas para  uso público, território, áreas para  uso público, território, áreas para  uso público, 

equipamentos comunitários ou urbanos, para o equipamentos comunitários ou urbanos, para o equipamentos comunitários ou urbanos, para o equipamentos comunitários ou urbanos, para o 

atendimento à circunvizinhança, a critério da atendimento à circunvizinhança, a critério da atendimento à circunvizinhança, a critério da atendimento à circunvizinhança, a critério da 

administração municipal, senadministração municipal, senadministração municipal, senadministração municipal, sendo considerado do considerado do considerado do considerado 

módulo a parcela de uso privativo do módulo a parcela de uso privativo do módulo a parcela de uso privativo do módulo a parcela de uso privativo do 

condômino resultante da operação de condômino resultante da operação de condômino resultante da operação de condômino resultante da operação de 

parcelamento, que juntamente com a sua parcelamento, que juntamente com a sua parcelamento, que juntamente com a sua parcelamento, que juntamente com a sua 

parcela na área comum do condomínio, parcela na área comum do condomínio, parcela na área comum do condomínio, parcela na área comum do condomínio, 

integram uma fração ideal do terreno, cujas integram uma fração ideal do terreno, cujas integram uma fração ideal do terreno, cujas integram uma fração ideal do terreno, cujas 

características devem atender aos índices características devem atender aos índices características devem atender aos índices características devem atender aos índices 

estabeestabeestabeestabelecidos nesta Lei, considerandolecidos nesta Lei, considerandolecidos nesta Lei, considerandolecidos nesta Lei, considerando----se se se se 

unidade habitacional a edificação da moradia unidade habitacional a edificação da moradia unidade habitacional a edificação da moradia unidade habitacional a edificação da moradia 

dentro do módulo do condomínio.dentro do módulo do condomínio.dentro do módulo do condomínio.dentro do módulo do condomínio.    

§ 6º Conjunto habitacional é o agrupamento § 6º Conjunto habitacional é o agrupamento § 6º Conjunto habitacional é o agrupamento § 6º Conjunto habitacional é o agrupamento 

de edificações uni ou pluridomiciliares de edificações uni ou pluridomiciliares de edificações uni ou pluridomiciliares de edificações uni ou pluridomiciliares 

localizadas num mesmo terreno, que obedeçam localizadas num mesmo terreno, que obedeçam localizadas num mesmo terreno, que obedeçam localizadas num mesmo terreno, que obedeçam 

a um projeto padra um projeto padra um projeto padra um projeto padronizado e cujas unidades onizado e cujas unidades onizado e cujas unidades onizado e cujas unidades 

serão comercializadas já incorporadas, com serão comercializadas já incorporadas, com serão comercializadas já incorporadas, com serão comercializadas já incorporadas, com 

toda a infratoda a infratoda a infratoda a infra----estrutura urbana instalada, os estrutura urbana instalada, os estrutura urbana instalada, os estrutura urbana instalada, os 

quais, sendo destinados a programas quais, sendo destinados a programas quais, sendo destinados a programas quais, sendo destinados a programas 

habitacionais de interesse social, poderão habitacionais de interesse social, poderão habitacionais de interesse social, poderão habitacionais de interesse social, poderão 

apresentar parcelas mínimas de até a metade da apresentar parcelas mínimas de até a metade da apresentar parcelas mínimas de até a metade da apresentar parcelas mínimas de até a metade da 

área superficial dárea superficial dárea superficial dárea superficial do lote mínimo especificado na o lote mínimo especificado na o lote mínimo especificado na o lote mínimo especificado na 

presente Lei.”presente Lei.”presente Lei.”presente Lei.”    
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“Art. 28. Todo parcelamento do solo deverá “Art. 28. Todo parcelamento do solo deverá “Art. 28. Todo parcelamento do solo deverá “Art. 28. Todo parcelamento do solo deverá 

ser provido de infraser provido de infraser provido de infraser provido de infra----estrutura básica, composta estrutura básica, composta estrutura básica, composta estrutura básica, composta 

de escoamento das águas pluviais, iluminação de escoamento das águas pluviais, iluminação de escoamento das águas pluviais, iluminação de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, sistema de esgotamento sanitário, pública, sistema de esgotamento sanitário, pública, sistema de esgotamento sanitário, pública, sistema de esgotamento sanitário, 

sistema de abastecimento de águsistema de abastecimento de águsistema de abastecimento de águsistema de abastecimento de água potável, a potável, a potável, a potável, 

energia pública e domiciliar, vias de circulação, energia pública e domiciliar, vias de circulação, energia pública e domiciliar, vias de circulação, energia pública e domiciliar, vias de circulação, 

pavimentadas ou não, bem como espaços livres pavimentadas ou não, bem como espaços livres pavimentadas ou não, bem como espaços livres pavimentadas ou não, bem como espaços livres 

destinados às áreas verdes, recreação, lazer e destinados às áreas verdes, recreação, lazer e destinados às áreas verdes, recreação, lazer e destinados às áreas verdes, recreação, lazer e 

equipamentos comunitários. equipamentos comunitários. equipamentos comunitários. equipamentos comunitários.     

Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º Parágrafo 1º ----    Para a implantação de Para a implantação de Para a implantação de Para a implantação de 

sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de esgotamento sanitário e 

ababababastecimento d´água, serão adotados os astecimento d´água, serão adotados os astecimento d´água, serão adotados os astecimento d´água, serão adotados os 

seguintes critérios:seguintes critérios:seguintes critérios:seguintes critérios:    

I I I I ----    quando houver oferta de redes públicas, quando houver oferta de redes públicas, quando houver oferta de redes públicas, quando houver oferta de redes públicas, 

todas as modalidades de parcelamento deverão todas as modalidades de parcelamento deverão todas as modalidades de parcelamento deverão todas as modalidades de parcelamento deverão 

adaptaradaptaradaptaradaptar----se às normas da concessionária local se às normas da concessionária local se às normas da concessionária local se às normas da concessionária local 

dos serviços;dos serviços;dos serviços;dos serviços;    

II II II II ----    quando não houver oferta de redes quando não houver oferta de redes quando não houver oferta de redes quando não houver oferta de redes 

públicas, públicas, públicas, públicas, os empreendimentos deverão ser os empreendimentos deverão ser os empreendimentos deverão ser os empreendimentos deverão ser 

dotados de:dotados de:dotados de:dotados de:    

a) sistemas individuais de destino final de a) sistemas individuais de destino final de a) sistemas individuais de destino final de a) sistemas individuais de destino final de 

esgoto sanitário, excetuandoesgoto sanitário, excetuandoesgoto sanitário, excetuandoesgoto sanitário, excetuando----se os conjuntos se os conjuntos se os conjuntos se os conjuntos 

habitacionais e condomínios, que poderão habitacionais e condomínios, que poderão habitacionais e condomínios, que poderão habitacionais e condomínios, que poderão 
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apresentar, de acordo com condicionantes apresentar, de acordo com condicionantes apresentar, de acordo com condicionantes apresentar, de acordo com condicionantes 

geográficos e topográficos, rede de geográficos e topográficos, rede de geográficos e topográficos, rede de geográficos e topográficos, rede de 

esgotaesgotaesgotaesgotamento sanitário condominial, com mento sanitário condominial, com mento sanitário condominial, com mento sanitário condominial, com 

tratamento próprio, mantida pelos usuários ou tratamento próprio, mantida pelos usuários ou tratamento próprio, mantida pelos usuários ou tratamento próprio, mantida pelos usuários ou 

adotado pela concessionária local, através de adotado pela concessionária local, através de adotado pela concessionária local, através de adotado pela concessionária local, através de 

instrumento próprio;instrumento próprio;instrumento próprio;instrumento próprio;    

b) sistema de abastecimento d´água em rede, b) sistema de abastecimento d´água em rede, b) sistema de abastecimento d´água em rede, b) sistema de abastecimento d´água em rede, 

com abastecimento    próprio,   mantido   pelos   com abastecimento    próprio,   mantido   pelos   com abastecimento    próprio,   mantido   pelos   com abastecimento    próprio,   mantido   pelos   

usuários  ou usuários  ou usuários  ou usuários  ou     

adadadadotada     pela      concessionária      local,      otada     pela      concessionária      local,      otada     pela      concessionária      local,      otada     pela      concessionária      local,      

através    de através    de através    de através    de     

instrumento   próprio,   excetuandoinstrumento   próprio,   excetuandoinstrumento   próprio,   excetuandoinstrumento   próprio,   excetuando----se    os   se    os   se    os   se    os   

parcelamentos rurais ou industriais com glebas parcelamentos rurais ou industriais com glebas parcelamentos rurais ou industriais com glebas parcelamentos rurais ou industriais com glebas 

de grandes proporções, onde se desaconselhe de grandes proporções, onde se desaconselhe de grandes proporções, onde se desaconselhe de grandes proporções, onde se desaconselhe 

soluções em rede.soluções em rede.soluções em rede.soluções em rede.    

    

Parágrafo 2º Parágrafo 2º Parágrafo 2º Parágrafo 2º ----    Para a implantaçãPara a implantaçãPara a implantaçãPara a implantação de energia o de energia o de energia o de energia 

pública, domiciliar e iluminação das vias, serão pública, domiciliar e iluminação das vias, serão pública, domiciliar e iluminação das vias, serão pública, domiciliar e iluminação das vias, serão 

adotadas as normas da concessionária local;adotadas as normas da concessionária local;adotadas as normas da concessionária local;adotadas as normas da concessionária local;    

    

Parágrafo 3º Parágrafo 3º Parágrafo 3º Parágrafo 3º ----    Para o escoamento das águas Para o escoamento das águas Para o escoamento das águas Para o escoamento das águas 

pluviais serão considerados a topografia local, pluviais serão considerados a topografia local, pluviais serão considerados a topografia local, pluviais serão considerados a topografia local, 

as redes existentes nas circunvizinhanças e a as redes existentes nas circunvizinhanças e a as redes existentes nas circunvizinhanças e a as redes existentes nas circunvizinhanças e a 

microbacia omicrobacia omicrobacia omicrobacia onde se insere o imóvel, analisados nde se insere o imóvel, analisados nde se insere o imóvel, analisados nde se insere o imóvel, analisados 
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caso a caso, sendo as vias dotadas, no mínimo, caso a caso, sendo as vias dotadas, no mínimo, caso a caso, sendo as vias dotadas, no mínimo, caso a caso, sendo as vias dotadas, no mínimo, 

de meiode meiode meiode meio----fio e linha d´água.fio e linha d´água.fio e linha d´água.fio e linha d´água.    

    

Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º ----    A infraA infraA infraA infra----estrutura quando da estrutura quando da estrutura quando da estrutura quando da 

regularização nas ZEIS, se constituirá, no regularização nas ZEIS, se constituirá, no regularização nas ZEIS, se constituirá, no regularização nas ZEIS, se constituirá, no 

mínimo, de:mínimo, de:mínimo, de:mínimo, de:    

I I I I ----        Vias de circulação;Vias de circulação;Vias de circulação;Vias de circulação;    

II II II II ----    Escoamento de águEscoamento de águEscoamento de águEscoamento de águas pluviais;as pluviais;as pluviais;as pluviais;    

III III III III ----    Rede para abastecimento de água Rede para abastecimento de água Rede para abastecimento de água Rede para abastecimento de água 

potável;potável;potável;potável;    

IV IV IV IV ----    Sistema de esgotamento sanitário;Sistema de esgotamento sanitário;Sistema de esgotamento sanitário;Sistema de esgotamento sanitário;    

V  V  V  V  ----        Energia elétrica pública e domiciliar.”Energia elétrica pública e domiciliar.”Energia elétrica pública e domiciliar.”Energia elétrica pública e domiciliar.”    

    

“Art. 29. As áreas destinadas a sistemas de “Art. 29. As áreas destinadas a sistemas de “Art. 29. As áreas destinadas a sistemas de “Art. 29. As áreas destinadas a sistemas de 

circulação, a implantação de equipamentos circulação, a implantação de equipamentos circulação, a implantação de equipamentos circulação, a implantação de equipamentos 

urbanos e comunitários, urbanos e comunitários, urbanos e comunitários, urbanos e comunitários, os espaços livres de os espaços livres de os espaços livres de os espaços livres de 

uso público, bem como as áreas mínimas e uso público, bem como as áreas mínimas e uso público, bem como as áreas mínimas e uso público, bem como as áreas mínimas e 

máximas de lotes e os coeficientes máximos de máximas de lotes e os coeficientes máximos de máximas de lotes e os coeficientes máximos de máximas de lotes e os coeficientes máximos de 

aproveitamento por zona estão discriminados aproveitamento por zona estão discriminados aproveitamento por zona estão discriminados aproveitamento por zona estão discriminados 

nos Anexos 3 e 5 desta Lei. nos Anexos 3 e 5 desta Lei. nos Anexos 3 e 5 desta Lei. nos Anexos 3 e 5 desta Lei.     

Parágrafo Único. Para a apresentação do EIV Parágrafo Único. Para a apresentação do EIV Parágrafo Único. Para a apresentação do EIV Parágrafo Único. Para a apresentação do EIV ––––    

Estudo de Impacto de VizinhanEstudo de Impacto de VizinhanEstudo de Impacto de VizinhanEstudo de Impacto de Vizinhança, quando ça, quando ça, quando ça, quando 

exigido para os parcelamentos de grande porte, exigido para os parcelamentos de grande porte, exigido para os parcelamentos de grande porte, exigido para os parcelamentos de grande porte, 
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devem ser atendidas as premissas indicadas no devem ser atendidas as premissas indicadas no devem ser atendidas as premissas indicadas no devem ser atendidas as premissas indicadas no 

art. 89 desta Lei.”art. 89 desta Lei.”art. 89 desta Lei.”art. 89 desta Lei.”    

    

                                                                                                                                            “Art.50 “Art.50 “Art.50 “Art.50 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........ ........ ........ ........     

                                                            IIII    

a) Área  total  máxima  devera  ser  de 50 ha.     a) Área  total  máxima  devera  ser  de 50 ha.     a) Área  total  máxima  devera  ser  de 50 ha.     a) Área  total  máxima  devera  ser  de 50 ha.     

(cinqüenta  hectares), ou  seja  500.000 m² (cinqüenta  hectares), ou  seja  500.000 m² (cinqüenta  hectares), ou  seja  500.000 m² (cinqüenta  hectares), ou  seja  500.000 m² 

(quinhentos mil metros quadrados) sendo (quinhentos mil metros quadrados) sendo (quinhentos mil metros quadrados) sendo (quinhentos mil metros quadrados) sendo 

reservada  a    taxa   de   solo   natural  de reservada  a    taxa   de   solo   natural  de reservada  a    taxa   de   solo   natural  de reservada  a    taxa   de   solo   natural  de 

acordo com a zona onde estiver inserido;acordo com a zona onde estiver inserido;acordo com a zona onde estiver inserido;acordo com a zona onde estiver inserido;    

e) Deverá ser obedece) Deverá ser obedece) Deverá ser obedece) Deverá ser obedecida a proporção de uma ida a proporção de uma ida a proporção de uma ida a proporção de uma 

unidade habitacional construída para cada unidade habitacional construída para cada unidade habitacional construída para cada unidade habitacional construída para cada 

módulo de 1000m² (hum mil metros quadrados) módulo de 1000m² (hum mil metros quadrados) módulo de 1000m² (hum mil metros quadrados) módulo de 1000m² (hum mil metros quadrados) 

na APA de Nova Cruz, e 5000 m² (cinco mil na APA de Nova Cruz, e 5000 m² (cinco mil na APA de Nova Cruz, e 5000 m² (cinco mil na APA de Nova Cruz, e 5000 m² (cinco mil 

metros quadrados) na Macrozona Rural, desde metros quadrados) na Macrozona Rural, desde metros quadrados) na Macrozona Rural, desde metros quadrados) na Macrozona Rural, desde 

que a área de uso privativo não seja inferior a que a área de uso privativo não seja inferior a que a área de uso privativo não seja inferior a que a área de uso privativo não seja inferior a 

600m² (seisce600m² (seisce600m² (seisce600m² (seiscentos metros quadrados)”ntos metros quadrados)”ntos metros quadrados)”ntos metros quadrados)”    

    

“Art. 51. A Prefeitura poderá regularizar os “Art. 51. A Prefeitura poderá regularizar os “Art. 51. A Prefeitura poderá regularizar os “Art. 51. A Prefeitura poderá regularizar os 

parcelamentos irregulares existentes, desde que parcelamentos irregulares existentes, desde que parcelamentos irregulares existentes, desde que parcelamentos irregulares existentes, desde que 

sejam atendidos os requisitos exigidos na Lei sejam atendidos os requisitos exigidos na Lei sejam atendidos os requisitos exigidos na Lei sejam atendidos os requisitos exigidos na Lei 

Federal nº 6.766, de 19.12.1979 alterada pela Federal nº 6.766, de 19.12.1979 alterada pela Federal nº 6.766, de 19.12.1979 alterada pela Federal nº 6.766, de 19.12.1979 alterada pela 
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Lei Federal nº 9785/99, condicionado ainda, à Lei Federal nº 9785/99, condicionado ainda, à Lei Federal nº 9785/99, condicionado ainda, à Lei Federal nº 9785/99, condicionado ainda, à 

anuência prévia dos órgãos competentes do anuência prévia dos órgãos competentes do anuência prévia dos órgãos competentes do anuência prévia dos órgãos competentes do 

Estado da União, no que couber.Estado da União, no que couber.Estado da União, no que couber.Estado da União, no que couber.    

    

Parágrafo Único. Para regularizar Parágrafo Único. Para regularizar Parágrafo Único. Para regularizar Parágrafo Único. Para regularizar 

parcelamentos anteriores à vigência da Lei parcelamentos anteriores à vigência da Lei parcelamentos anteriores à vigência da Lei parcelamentos anteriores à vigência da Lei 

Federal 6766/79 de 19.12.1979, deverão ser Federal 6766/79 de 19.12.1979, deverão ser Federal 6766/79 de 19.12.1979, deverão ser Federal 6766/79 de 19.12.1979, deverão ser 

atendidos os requisitos da Portaria nº 07/87, atendidos os requisitos da Portaria nº 07/87, atendidos os requisitos da Portaria nº 07/87, atendidos os requisitos da Portaria nº 07/87, 

datada de 06/11datada de 06/11datada de 06/11datada de 06/11/1987, do Juízo da Comarca de /1987, do Juízo da Comarca de /1987, do Juízo da Comarca de /1987, do Juízo da Comarca de 

Igarassu.”Igarassu.”Igarassu.”Igarassu.”    

    

“Art.60...........................................................“Art.60...........................................................“Art.60...........................................................“Art.60...........................................................

................................................................................................    

§ 8º § 8º § 8º § 8º ----    Os processos em tramitação na data de Os processos em tramitação na data de Os processos em tramitação na data de Os processos em tramitação na data de 

aprovação desta Lei são passiveis de aprovação desta Lei são passiveis de aprovação desta Lei são passiveis de aprovação desta Lei são passiveis de 

regularização do empreendimento existenteregularização do empreendimento existenteregularização do empreendimento existenteregularização do empreendimento existente, , , , 

obedecidas as normas definidas em obedecidas as normas definidas em obedecidas as normas definidas em obedecidas as normas definidas em 

regulamentação própria.”regulamentação própria.”regulamentação própria.”regulamentação própria.”    

    

“Art. 61. Na Macrozona Rural e de Proteção “Art. 61. Na Macrozona Rural e de Proteção “Art. 61. Na Macrozona Rural e de Proteção “Art. 61. Na Macrozona Rural e de Proteção 

de dos Manguezais será priorizado a instalação de dos Manguezais será priorizado a instalação de dos Manguezais será priorizado a instalação de dos Manguezais será priorizado a instalação 

de usos e atividades agrícolas, sendo permitido de usos e atividades agrícolas, sendo permitido de usos e atividades agrícolas, sendo permitido de usos e atividades agrícolas, sendo permitido 

a instalação de unidades produtivas para o a instalação de unidades produtivas para o a instalação de unidades produtivas para o a instalação de unidades produtivas para o 

beneficiamentbeneficiamentbeneficiamentbeneficiamento da produção agrária, bem como o da produção agrária, bem como o da produção agrária, bem como o da produção agrária, bem como 
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a instalação de industrias de perfil “LIMPO” ao a instalação de industrias de perfil “LIMPO” ao a instalação de industrias de perfil “LIMPO” ao a instalação de industrias de perfil “LIMPO” ao 

longo de lotes ou glebas lindeiros à margem da longo de lotes ou glebas lindeiros à margem da longo de lotes ou glebas lindeiros à margem da longo de lotes ou glebas lindeiros à margem da 

Rodovia BRRodovia BRRodovia BRRodovia BR----101 Norte, de forma descontinuada, 101 Norte, de forma descontinuada, 101 Norte, de forma descontinuada, 101 Norte, de forma descontinuada, 

compatível com as normas rodoviárias de compatível com as normas rodoviárias de compatível com as normas rodoviárias de compatível com as normas rodoviárias de 

acesso, sendo vedada qualquer ocupação que acesso, sendo vedada qualquer ocupação que acesso, sendo vedada qualquer ocupação que acesso, sendo vedada qualquer ocupação que     

implique na derrubada de espécimes arbóreas implique na derrubada de espécimes arbóreas implique na derrubada de espécimes arbóreas implique na derrubada de espécimes arbóreas 

ou a descaracterização de seus elementos ou a descaracterização de seus elementos ou a descaracterização de seus elementos ou a descaracterização de seus elementos 

naturais, o extrativismo de espécies naturais e a naturais, o extrativismo de espécies naturais e a naturais, o extrativismo de espécies naturais e a naturais, o extrativismo de espécies naturais e a 

caça.”caça.”caça.”caça.”    

    

“Art. 67. Fica vedado, no interior da APA Nova “Art. 67. Fica vedado, no interior da APA Nova “Art. 67. Fica vedado, no interior da APA Nova “Art. 67. Fica vedado, no interior da APA Nova 

Cruz, o exercício de atividades efetivas ou Cruz, o exercício de atividades efetivas ou Cruz, o exercício de atividades efetivas ou Cruz, o exercício de atividades efetivas ou 

potencialmente degradpotencialmente degradpotencialmente degradpotencialmente degradadoras do meio adoras do meio adoras do meio adoras do meio 

ambiente, em especial:ambiente, em especial:ambiente, em especial:ambiente, em especial:    

    

a implantação e o funcionamento de a implantação e o funcionamento de a implantação e o funcionamento de a implantação e o funcionamento de 

indústrias potencialmente poluidoras;indústrias potencialmente poluidoras;indústrias potencialmente poluidoras;indústrias potencialmente poluidoras;    

o despejo de efluentes não tratados;o despejo de efluentes não tratados;o despejo de efluentes não tratados;o despejo de efluentes não tratados;    

a caça;a caça;a caça;a caça;    

a pesca predatória;a pesca predatória;a pesca predatória;a pesca predatória;    

as monoculturas agrícolas.”as monoculturas agrícolas.”as monoculturas agrícolas.”as monoculturas agrícolas.”    
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“Art.70. “Art.70. “Art.70. “Art.70. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................    

Parágrafo Único. ExcetuamParágrafo Único. ExcetuamParágrafo Único. ExcetuamParágrafo Único. Excetuam----se desta se desta se desta se desta 

proibição as obras e empreendimentos julgados proibição as obras e empreendimentos julgados proibição as obras e empreendimentos julgados proibição as obras e empreendimentos julgados 

necessários ao desenvolvimento da área necessários ao desenvolvimento da área necessários ao desenvolvimento da área necessários ao desenvolvimento da área 

conforme o princípio do desenvolvimento      conforme o princípio do desenvolvimento      conforme o princípio do desenvolvimento      conforme o princípio do desenvolvimento      

sustentável,       desde      que     sustentável,       desde      que     sustentável,       desde      que     sustentável,       desde      que             haja haja haja haja 

compensação aos prejuízos causados ao meio compensação aos prejuízos causados ao meio compensação aos prejuízos causados ao meio compensação aos prejuízos causados ao meio 

ambiente, às pessoas e para a biota e sejam ambiente, às pessoas e para a biota e sejam ambiente, às pessoas e para a biota e sejam ambiente, às pessoas e para a biota e sejam 

aprovados pelos órgãos gestores da APA e o aprovados pelos órgãos gestores da APA e o aprovados pelos órgãos gestores da APA e o aprovados pelos órgãos gestores da APA e o 

órgão ambiental do estado, obedecidos os órgão ambiental do estado, obedecidos os órgão ambiental do estado, obedecidos os órgão ambiental do estado, obedecidos os 

seguintes critérios:seguintes critérios:seguintes critérios:seguintes critérios:    

I I I I ----    o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve 

destinardestinardestinardestinar----se à dinamizase à dinamizase à dinamizase à dinamização de atividade ção de atividade ção de atividade ção de atividade 

econômica local existente e permitida, de forma econômica local existente e permitida, de forma econômica local existente e permitida, de forma econômica local existente e permitida, de forma 

sustentável;sustentável;sustentável;sustentável;    

II II II II ----    o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve o empreendimento proposto deve 

destinardestinardestinardestinar----se à implantação de nova atividade se à implantação de nova atividade se à implantação de nova atividade se à implantação de nova atividade 

econômica permitida, compatível com os usos econômica permitida, compatível com os usos econômica permitida, compatível com os usos econômica permitida, compatível com os usos 

existentes nas circunvizinhanças;existentes nas circunvizinhanças;existentes nas circunvizinhanças;existentes nas circunvizinhanças;    

    

III III III III ----    o licenciameno licenciameno licenciameno licenciamento tenha caráter especial.”to tenha caráter especial.”to tenha caráter especial.”to tenha caráter especial.”    
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“Art. 88. A instalação de usos ou atividades “Art. 88. A instalação de usos ou atividades “Art. 88. A instalação de usos ou atividades “Art. 88. A instalação de usos ou atividades 

públicas e privadas, bem como os públicas e privadas, bem como os públicas e privadas, bem como os públicas e privadas, bem como os 

parcelamentos de grande porte, que acarretem parcelamentos de grande porte, que acarretem parcelamentos de grande porte, que acarretem parcelamentos de grande porte, que acarretem 

impacto à vizinhança dependerá de Estudo de impacto à vizinhança dependerá de Estudo de impacto à vizinhança dependerá de Estudo de impacto à vizinhança dependerá de Estudo de 

Impacto à Vizinhança Impacto à Vizinhança Impacto à Vizinhança Impacto à Vizinhança ––––    EIV, que será EIV, que será EIV, que será EIV, que será 

apresentado à Prefeiturapresentado à Prefeiturapresentado à Prefeiturapresentado à Prefeitura para efeito de a para efeito de a para efeito de a para efeito de 

obtenção de licenças ou autorizações visando à obtenção de licenças ou autorizações visando à obtenção de licenças ou autorizações visando à obtenção de licenças ou autorizações visando à 

construção, ampliação ou funcionamento de construção, ampliação ou funcionamento de construção, ampliação ou funcionamento de construção, ampliação ou funcionamento de 

tais usos ou atividades.”tais usos ou atividades.”tais usos ou atividades.”tais usos ou atividades.”    

  

No que diz respeiro aos zoneamentos propriamente, o bairro do 

Alto do Céu localiza-se na Macrozona MZ1 e corresponde a área de 

Assentamentos e Matas ZEEC (Decreto Estadual n° 24.017 de 07 de fev.), 

e, dentro da legislação não existem impedimentos. 

 

9.3.11  APRESENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HABITACIONAL SIMPLES DA AID 

 

Não foram encontrados  dados oficiais sobre o déficit habitacional na 

AID ou no município de Igarassu. Os dados mais recentes foram 

recolhidos diretamente no site do Ministério do Trabalho e dizem 

respeito a Região Metropolitana do Recife. A Tabela 53 apresentada 

abaixo informa a distribuição (em %) do défict habitacional por faixas de 

renda (em quantidade de salário mínimo) e inclui tanto a área rural 

quanto urbana.  
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Tabela 53  – Déficit habitacional (em %) da RMR por faixas de renda 

 

Até 3 Mais de 3 a 5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 Total 

97,0 2,0 0,7 0,2 100,0 

Fonte: Défict habitacional no Brasil, 2008. Ministério das Cidades. 

 

9.3.11.1  OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS E OU DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Atualmente, a Defesa Civil da Prefeitura de Igarassu, que está 

vinculada a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania, 

vem realizando  o primeiro mapeamento real das áreas de risco do 

município em parceria as demais secretarias. Existe um Plano de 

Contigência na qual estão contempladas algumas localidades já 

conhecida pelos técnicos e que assim, são constantemente 

acompanhadas.  

No bairro no Alto do Céu, de acordo com dados obtidos junto a 

Defesa Civil, existem duas áreas de monitoramento de risco por 

desabamento de barreira. Ambas se encontram em região de encosta de 

barreiras. Alto do Céu Dois e as “escadarias” da Rua Caxambú são 

comunidades pequenas com moradias feitas em sua maioria em taipa e 

madeirite.  

 

9.3.11.2  EXISTÊNCIA DE CONFLITOS E TENSÕES SOCIAIS 

 

O município não nos apresentou dados sobre a existência de 

conflitos e tensões sociais para a referida localidade. Também não 
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foram encontrados registros sobre a existência de Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra na página virtual do INCRA. 

 

9.3.11.3  CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES AFETADAS 

 

Em consulta aos sites do INCRA e da FUNAI, bem como à 

Prefeitura de Igarassu,  não encontramos registros de áreas de ocupação 

tradicional. A Área Diretamente Afetada corresponde, desta forma, à 

população da AID, residentes do bairro do Alto do Céu no município de 

Igarassu. Para isso, melhor referenciaremos os serviços oferecidos a 

estes. 

    

9.3.11.4  ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Não foram encontrados registros oficiais, junto à Prefeitura, que  

permitissem melhor referenciar este tópico sobre o Bairro do Alto do 

Céu. Desta forma, esta parte do relatório está contida na AII. 

 

 

9.3.11.5  ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

 

O bairro do Alto do Céu conta com uma Associação de Moradores 

que possui atualmente 80 associados. De acordo com o representante 
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da Associação, a principal atividade desenvolvida por esta Associação 

para a população é a realização de eventos culturais. Ainda durante 

entrevista realizada com o Representante, o mesmo informara que a 

associação está abrindo diálogo junto a Prefeitura para realização de 

cursos profissionalizantes gratuitos para a população da região.   

 

9.3.11.6  PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AS CONDIÇÕES DE 
HABITABILIDADE 

 

Para realização desta parte do relatório foi utilizada abordagem 

qualitativa por meio de entrevistas a moradores do bairro do Alto do 

Céu. A entrevista de caráter estruturado e simples foi realizada com 

moradores do bairro de forma aleatória, sem distinção de sexo, classe 

etc. Apostou-se nesta técnica de pesquisa por acreditar que a entrevista 

permitiria maior acesso a detalhes no que se refere a percepção dos 

moradores sobre as condições de habitabilidade, uma vez que um 

levantamento quantitativo de significância para construção de dados 

necessitaria de mais tempo. 

Optou-se por não revelar os nomes dos entrevistados por 

questões éticas, mas, ressaltaremos os aspectos mais relevantes 

levantados por estes. A questão da assecibilidade apareceu fortemente 

em todas as entrevistas, a carência de uma linha de ônibus que atenda 

diretamente a localidade, bem como a situação de muitas ruas 

desasfaltadas. Outro elemento diz respeito diretamente as condições de 

moradia, um dos entrevistados residia em moradia edificada em taipa e 
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madeirite, na Rua Caxambu, uma das áreas de monitoramento da defesa 

civil local.  

A infraestrutura, ou melhor, ausência dela apareceu em todas as 

entrevistas. As poucas opções de comércio, lazer e segurança pública 

foram as mais citadas. A insegurança da população devido ao alto índice 

de ocorrências de furtos e demais delitos e ausência de posto policial 

permeou todas as entrevistas. 

 

9.3.11.7   ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS 

 

Por ausência de dados oficiais, esta parte está contida na AII, na 

parte referente a economia do municiípio de Igarassu. 

    

9.3.12  INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

9.3.12.1   IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A 
POPULAÇÃO 

 

Não encontramos dados oficiais que se refiram a todos os serviços 

oferecidos a população da AID, apenas aqueles que dizem respeito a 

educação, saúde, saneamento básico e sistema viário. Para maiores 

detalhes, ver dados obtidos para o município na descrição da AII. Outros 

elementos como opçoes de lazer sao citados durante análise das 

condiçoes de habitabilidade. 
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a) SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário municipal é composto de acordo com o Plano 

Diretor municipal de uma Rodovia Principal BR 101 Norte. Uma Via 

Principal (Estadual PE-35), Vias Secundárias e Vias locais e carroçáveis. 

No caso do bairro do Alto do Céu, o sistema viário composto 

basicamente por uma via secundária e vias locais e carroçáveis. A 

principal via de acesso ao bairro é a Rodovia Principal a BR 101 Norte.   

 

 

b) SANEAMENTO BÁSICO 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO:   

    

O esgotamento sanitário entre os três aspectos do saneamento 

básico analisados é o serviço mais precário na AID do empreendimento. 

Dos 818 domicílios particulares permanentes do bairro do Alto do Céu, 

apenas 785 possuem banheiro e sanitário. Os tipos de esgotamento 

sanitários presentes nos domicílios e analisados pelo IBGE são: rede de 

esgoto geral ou pluvial, fossa séptica, aqueles que não tinham 

esgotamento e outras formas. Vejamos na Figura 43 se dá esta 

distribuição no bairro do Alto do Céu:  
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Figura 43 – Porcentagem (% ) de domicílios por tipo de esgotamento sanitário.  

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

 

c) LIMPEZA URBANA 

O serviço de limpeza urbana apresentou-se como um dos 

serviços públicos mais eficientes. Para analisar o tipo de 

serviço de limpeza presente nos municípios, o Censo 

Demográfico de 2010 utilizou-se de categorias como coleta 

direta, utilizaçao de caçambas e outras formas, na qual estao 

inseridas as demais formas de tratamento dos resíduos no que 

se refere ao sistema de limpeza urbana. Dos 819 domicílios 

particulares permanentes analisados pelo IBGE no bairro do 

Alto do Céu  em  2010, 553 possuem coleta direta por serviço 

de limpeza, 20 são colocados em caçamba por serviço de 

limpeza e 245 por outra forma.  Vejamos na Figura 44 o 

percentual de domicílios permanentes por tipo de destino do 

lixo:   
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Figura 44 – Percentual (%) de domicílios no que se refere a limpeza urbana por destino do lixo  

 
 

 Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

d) ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O bairro do Alto do Céu assim como o resto do município de 

Igarassu é abastecido pela COMPESA. Entre os 818 domicílios 

particulares permanentes no local analisados pelo último 

Censo Demográfico de 2010, 752 domicílios são abastecidos 

por rede geral de distribuição, 40 por poço ou nascente na 

propriedade e apenas 26 domicílios por outra fonte. Vejamos 

abaixo na Figura 41 o percentual de domicílios permamentes 

por forma de abastecimento de água encontrado. 
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Figura 41 - Percentual (%) de domicílios particulares permanentes por orma de abastecimento de água no 

Bairro do Alto do Céu 

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

e) EDUCAÇÃO 

 

O bairro do Alto Céu possui uma Escola da rede de ensino 

municipal, a Escola Municipal Francisco Simões da Costa que também 

atende estudantes oriundos do bairro da Vila Rural.  A escola conta com 

dois ciclos das Fases 1 e 2. Atualmente, de acordo com relatos da 

coordenação, a unidade está enfrentando sérios problemas de evasão 

escolar, e por isto, está sendo realizado o levantamento real do 

quantitativo de alunos. No momento da pesquisa a escola não dispunha 

destes dados.  

A Escola Francisco Simões da Costa funciona nos três turnos. No 

horário da manhã, das 7 horas as 11 horas e 30 minutos, a escola 

possui uma turma de Pré-escolar, uma turma de 1° ano, uma turma de 
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2° ano, duas turmas de 3° ano, uma turma de 4°ano e uma turma de 5° 

ano. No horário da tarde, das 13 horas as 17 horas e 30 minutos, 

funcionam na escola uma turma de pré-escolar, uma turma de 1° ano, 

uma turma de 2° ano, uma turma de 3° ano, uma turma de 4° ano e uma 

turma de 5°. No horário da noite, a escola funciona das 18 horas as 21 

horas e possui turmas voltadas para adultos. Funcionam neste horário 

uma turma de EJA (Educação para Jovens e Adultos), cinco turmas do 

Brasil Alfabetizado e em breve, a escola receberá uma turma do Chapéu 

de Palha. Aos sábados também existe expediente, embora o mesmo seja 

voltado ao Programa Escola Aberta. Além destes programas fixos, 

atualmente funcionam na escola o PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil) e o Programa Mais Educação. A Foto 34 mostra a 

Escola Municipal Francisco Simões da Costa. 

Foto 34  - Escola Municipal Francisco Simões da Costa. 

 

 

Equipe Omni, 2013.    
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9.3.12.2  CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE 

 

No que diz respeito a infra-estrutura de saúde, o bairro possui o 

USF – Alto do Céu. O local não dispõe de leitos particulares ou qualquer 

outra estrutura na área da saúde. O USF – Alto do Céú possui um 

consultório de odontologia, uma sala de imunização, e um consultório 

médico padrão. O local possui ainda equipamento odontológico e coleta 

seletiva de resíduos biológicos. (CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2013). A Foto 35 mostra a Unidade de 

Saúde da Família do Alto do Céu. 

 

Foto 35  -  Unidade de Saúde da Família do Alto do Céu. 

 

Foto: Equipe Omni, 2013.  
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9.3.13  LEVANTAMENTO DOS DADOS REFERÊNTES AOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 

 

A equipe médica do USF é composta por um técnico de 

enfermagem, um médico, seis agentes comunitários, um enfermeiro, um 

cirurgião dentista e um auxiliar em saúde bucal. (CADASTRO NACIONAL 

DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2013) 

 

9.3.14   IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

O principal Programa de Saúde Pública na região é o Pograma 

Saúde da Família que possui como principais estratégias no USF do Alto 

do Céu a Estratégia de Saúde da Família eo Serviço de atenção ao pre-

natal, parto e nascimento. (CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 2013) 

 

9.3.15   APRESENTAÇÃO DA TABELA COM DADOS OBTIDOS NO SISTEMA 
PÚBLICO E OU PRIVADO DE SAÚDE 

  

Não encontramos dados oficiais refereidos a área de abrangência 

da AID, por isso optamos por apresentar os casos referentes ao 

município de Igarassu. Os dados mais recentes disponíveis pelo 

DATASUS são referentes ao ano de 2007, nos quais foram registrados 

apenas 2 óbitos de mulheres referentes a doenças do aparelho 

respiratório. Todas as demais morbidades não foram informadas. 
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9.4  AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL 

 

9.4.1  LAUDO DE PASSIVO AMBIENTAL NÍVEL I, II, METAIS PESADOS 
PESTICIDAS & ORGANOCLORADOS 

 
  

Define-se Passivo Ambiental como o conjunto de dívidas reais ou 

potenciais que a empresa ou a propriedade possui em relação à 

natureza por estar em desconformidade com a legislação ambiental 

(Poveda et al., 2004). 

Segundo Poveda (2004), o passivo ambiental gerado em uma área 

onde são desenvolvidas atividades que possam causar contaminação 

dos solos e das águas subterrâneas, pode ser definido como o valor 

monetário gerado, basicamente, pelas seguintes razões: 

• Multas, dívidas, ações jurídicas, em razão da inobservância 

de requisitos ambientais legais, além de taxas e impostos 

devidos; 

• Custos de implantação de procedimentos e tecnologias que 

possibilitem a adequação das não conformidades 

ambientais e; 

• Dispêndios necessários à recuperação de área degradada e 

indenizações à população ou outras partes afetadas. 
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Para Lisboa & Ribeiro (2001), o “passivo ambiental” representa 

sacrifício de benefícios econômicos que serão realizados para a 

preservação, recuperação e proteção do meio ambiente de modo a 

permitir a compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o meio 

ecológico ou em decorrência de uma conduta inadequada em relação às 

questões ambientais. 

A inserção dos passivos ambientais na contabilidade de uma 

empresa é o resultado do número crescente de legislações e da 

exigência do mercado, onde através da existência de um passivo no 

balanço, os acionistas devem ser informados, especialmente quando se 

tratar de empresas abertas cujas ações são negociadas em bolsas de 

valores (Sánchez 2001).    

Cabe ressaltar a necessidade de criação de um instrumento de 

gestão para o planejamento da desativação de empreendimentos que, 

segundo Sánchez (2001), pode ser similar ao utilizado pela indústria da 

mineração, de modo a identificar e avaliar o passivo ambiental da 

atividade em questão, o que já teve seu início, no Estado de São Paulo, 

com o estabelecimento do Decreto nº 47.400/02, que determina prazos 

de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e 

condições para sua renovação. 

No cumprimento das normativas pertinentes, neste caso a 

Normativas Federais e Estaduais, por iniciativa do estabelecimento 

COMPANHIA DE BEBIDAS - BRASIL KIRIN – AMPLIAÇÃO UNIDADE 

IGARASSU, procedeu a um processo de Investigação de Passivo 
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Ambiental nível I e II, Metais Pesados e Pesticidas na área do 

estabelecimento supracitado.     

    

Os objetivos da Investigação Ambiental:  

• Investigação de passivo Ambiental 

• Elaborar Laudos Técnicos de Passivo Ambiental. 

Investigação de passivo e Autodepuração 

 

9.4.1.1  METODOLOGIA 

 

AVALIAÇÃO DE VAPORES NO SOLO  

 

      A avaliação foi baseada no método “soil gas survey”: este 

modelo constitui-se na realização de medidas pontuais da concentração 

de compostos orgânicos voláteis - COV, através de uma malha de 

sondagem superficial, por todo o terreno investigado, evidenciando-se 

assim possíveis fontes de contaminação, seus principais focos e 

delimitação da área atingida.     

Para avaliação da presença de vapores no solo, no dia 

21/03/2013, foram realizadas 100 (cem) sondagens cada um com três 

leituras totalizando trezentos (300) sondagens com 1” de polegada de 

diâmetro, utilizando-se uma perfuratriz Bosch Hammer GHB 11 DE. Os 

pontos de medição de gases foram dispostos conforme uma malha 

regular, quando possível, com espaçamento de no máximo 30,00 

metros. Os poços de sondagem tiveram, em geral, profundidade de 1,50 
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m, onde  foram efetuadas leituras da concentração de COV a 

profundidades de 0,50, 1,00 e 1,50 metro, utilizando-se um detector de 

vapores de hidrocarbonetos de petróleo, com eliminação de metano, de 

marca Thermo Gastech, modelo INNOVA SV (Soil Vapor Monitor). Este 

equipamento apresenta duas escalas de medições, de 0 a 10.000 ppmV 

e a de 0 a 100% de LIE (limite inferior de explosividade), para a medição 

da contaminação, todos os valores foram convertidos em ppmV (1% de 

LIE=110 ppmV). 

A unidade de medida ppmV representa uma relação de parte por 

milhão, referenciada a volume e não a massa, ou seja, 1 ppmV de 

benzeno representa 1 litro de gás benzeno em 1.000.000 litros de ar. A 

Tabela 54 ilustra os resultados de VOC. 
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                        Tabela 54 - Resultados do VOC. 
COV em 
ppmV

COV em 
ppmV

COV em 
ppmV

COV em 
ppmV

COV em 
ppmV

COV em 
ppmV

0,5 metro 1,0 metro 1,5 metros 0,5 metro 1,0 metro 1,5 metros

S-02 0 0 0 S-52 0 0 0

S-03 0 0 0 S-53 0 0 0

S-04 0 0 0 S-54 0 0 0

S-05 0 0 0 S-55 0 0 0

S-06 0 0 0 S-56 0 0 0

S-07 0 0 0 S-57 0 0 0

S-08 0 0 0 S-58 0 0 0

S-09 0 0 0 S-59 0 0 0

S-10 0 0 0 S-60 0 0 0

S-11 0 0 0 S-61 0 0 0

S-12 0 0 0 S-62 0 0 0

S-13 0 0 0 S-63 0 0 0

S-14 0 0 0 S-64 0 0 0

S-15 0 0 0 S-65 0 0 0

S-16 0 0 0 S-66 0 0 0

S-17 0 0 0 S-67 0 0 0

S-18 0 0 0 S-68 0 0 0

S-19 0 0 0 S-69 0 0 0

S-20 0 0 0 S-70 0 0 0

S-21 0 0 0 S-71 0 0 0

S-22 0 0 0 S-72 0 0 0

S-23 0 0 0 S-73 0 0 0

S-24 0 0 0 S-74 0 0 0

S-25 0 0 0 S-75 0 0 0

S-26 0 0 0 S-76 0 0 0

S-27 0 0 0 S-77 0 0 0

S-28 0 0 0 S-78 0 0 0

S-29 0 0 0 S-79 0 0 0

S-30 0 0 0 S-80 0 0 0

S-31 0 0 0 S-81 0 0 0

S-32 0 0 0 S-82 0 0 0
S-33 0 0 0 S-83 0 0 0

S-34 0 0 0 S-84 0 0 0
S-35 0 0 0 S-85 0 0 0

S-36 0 0 0 S-86 0 0 0
S-37 0 0 0 S-87 0 0 0

S-38 0 0 0 S-88 0 0 0
S-39 0 0 0 S-89 0 0 0

S-40 0 0 0 S-90 0 0 0
S-41 0 0 0 S-91 0 0 0

S-42 0 0 0 S-92 0 0 0
S-43 0 0 0 S-93 0 0 0

S-44 0 0 0 S-94 0 0 0
S45 0 0 0 S95 0 0 0

S-46 0 0 0 S-96 0 0 0
S-47 0 0 0 S-97 0 0 0

S-48 0 0 0 S-98 0 0 0
S-49 0 0 0 S-99 0 0 0

S-50 0 0 0 S-100 0 0 0

Sondagens Sondagens
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De acordo com as Medições de Compostos Orgânicos Voláteis 

(COVs) mostrados na Tabela anterior não foi detectada a presença de 

gases de combustíveis. As Fotos 36 A, B e C, indicam os locais de 

amostragem do VOC. 

Foto 36 – Locais de amostragem do VOC. 

 

A 

 

B 

 

CCCC    

                                 
Autor: EQUIPE OMNI DO BRASIL (março/2013). 

 
 

AMOSTRAGEM DE SOLO     

 

As sondagens foram executadas, para a análise de Metais Pesados 

respectivamente, até a profundidade de 1,00 m, de PC-01, até PC-12, e 

os poços não apresentaram coluna d’água em seu interior. Durante a 
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escavação em cada poço, na franja capilar, a 1,00 m, no PC-01, até o PC 

- 12 , foI coletadas 01 (uma) amostra de solo. Posteriormente foi 

coletada no Rio L1 e NO Rio L2 uma amostra, de água. A Figura 46 

indica os locais de sondagem.    

 

Figura 46 – Localização das sondagens de VOCs. 

 

Fonte: Google Earth 

 
 

 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

METODOLOGIA 

  

A coleta das amostras de solo, para determinação da 

concentração dos metais pesados, foi realizada com auxilio de trado 

manual no diâmetro de 6”. Ficou definido pela BRASIL KIRIN, que a 

profundidade das coletas seria entre 1,00 – 1,50 metros e foram 

realizados as análises analítica dos metais: Pb (Chumbo), Cu (Cobre), Ni 

(Níquel), Zn (Zinco) e Fe (Ferro) Cd(cádmio), Co(cobalto), Cr(cromo), 
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Hg(mercúrio), Mo(molibdênio) e Pesticida Orgânicos Alfa-HCH, 

hexalrobenzeno, Beta-HCH,  gamma-HCH, delta-HCH, Épsilon-HCH, 

Eptacloro, aldrin, isodrin, Cis-heptacloro epóxido, transclorado, o,p-

DDE, Alfa-endosulfan, Cis-clordano, p,p-DDE, dieldri, Op-DDD, endrin, 

beta-Endosulfan, metoxicloro, mirex. 

Seguindo o mesmo procedimento acrescentando além de metais 

pesados no solo e pesticida organoclorado na água, foram realizadas 12 

(doze) sondagens, PC – 01 até PC –12 (Figura 47 e Fotos 37 a 42). Para a 

análise de água foram realizadas duas coletas (Figura 48 e Fotos 43 e 

44). 
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Foto 37  a 42 - Locais de coletas de amostra de solo para as análises química.  

 

Foto 37  - PC 01 

 

Foto 38 -  PC 02 

 

Foto 39 - PC 03 

 

 Foto 40 - PC 04 

 

Foto 41 - PC 05 

 

 Foto 42 -  PC 06 
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Figura 47 - Locais de amostragem de solo para as análises química.  

 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

 

Foto 43  a 44 - Locais de coletas de amostra de água para as análises química. 

 

 Foto 43 - RIO L01 

 

Foto 44  -  RIO L02 
        Fotos Fonte EQUIPE OMNI – março 2103 
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 Figura 48 - Locais de amostragem das coletas das águas                                      

           

Fonte: Google Earth – adaptado por EQUIPE OMNI DO BRASIL, Marco - 2013:                                                     
 

PARÂMETRO DE REFERÊNCIA 

AVALIAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS  

 

 Para a realização de estudo do passivo ambiental do solo e água, 

utilizar como base a Resolução CONAMA nº 420/09 especificamente 

para os parâmetros: Metais (Zn, Mo, Pb, Ni, Cu, Hg, Cr, Cd e Co), 

pesticidas orgânicos persistentes (Aldrin,endrin, dieldrin, clordano, 

clordecone, heptacloro, pentaclorobenzeno, hexaclorobenzeno, mirex, 

toxafeno, BHC, alfa HCH, beta HCH, endossulfan, PCB,gamma-HCH, 

delta – HCH, isodrin, cis-heptacloro epóxido, oxy-clordano,tran-

heptacloro epóxido, trans-heptacloro epóxido,trans-clordano, o,p-

DDE,alfa-edosulfan,p,p”-DDD,endrin, beta-Endosulfan, metoxicloro, 

mirex.). 

Como referência para o estudo, a Resolução CONAMA N° 420 de 

28 de Dezembro de 2009, tem como base os valores orientadores para 

o solo e água utilizados pela CETESB (Estado de São Paulo), ficando 
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apenas, os valores de referência de qualidade – VRQ, a critério dos 

Órgãos Ambientais competentes dos Estados e Distrito Federal. Pela 

ausência de VRQ, tanto na resolução CONAMA N°420/09 como no 

Estado de Pernambuco, foram utilizados os dados da CETESB, como 

parâmetro de referência. 

Para fim comparativo, os resultados obtidos com as análises 

laboratoriais, foram confrontados com parâmetro da lista Holandesa 

(considerando um solo com teor de argila de 25,00% e de matéria 

orgânica de 10,00%), Tabela 55, e como parâmetro de referencia foram 

utilizados os valores orientadores para qualidade do solo no estado de 

São Paulo, Tabela 56. 

Valor de referência (S): indica um nível de qualidade do solo e da 

água subterrânea que permite considerá-los “limpos”, considerando-se 

a sua utilização para qualquer finalidade. 

Valor de intervenção (I): indica um nível de qualidade do solo 

acima do qual existem riscos para a saúde humana e para o ambiente. A 

ultrapassagem desse valor (média) em um volume de solo de 25 m³ ou 

em 100 m³ de água subterrânea, indica a necessidade, na área avaliada, 

de ações voltadas para a sua remediação. 

Valor de alerta (T): é um valor médio entre os dois primeiros S e I. 

Ele indica que já ocorreu certa alteração que diminuiu, ainda que pouco, 

as propriedades funcionais do solo, sendo necessária uma investigação 

detalhada na área para quantificação dessa alteração. Considerando um 

teor de argila de 25,0% e de matéria orgânica de 10,0%. 
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Tabela 55 - Parâmetros da Lista Holandesa para qualidade do solo (Inorgânicos) e águas subterrâneas.  

Inorgânicos 

Solo (mg/kg) Água (�g/L) 

S T I S T I 

Metais Pesados 

Cádmio 0,8 6,4 12,0 0,4 3,2 6,0 

Chumbo 85 308 530 15 45 75 

Cobalto 20 130 240 20 60 100 

Cobre 36 113 190 15 45 75 

Cromo 100 240 380 1 16 30 

Mercúrio 0,3 5,2 10,0 0,05 0,18 0,30 

Mobdileno 10 105 200 5 153 300 

Níquel 35 123 210 15 45 75 

Zinco 140 430 720 65 433 800 

Pesticidas organoclorados 

Alfa-HCH 0,0025 ---- ---- ---- ---- ---- 

Hexalrobenzeno 0,0025 ---- ---- 0,01 0,26 0,5 

Beta-HCH 0,0010 ---- ---- ---- ---- ---- 

gamma-HCH 0,00005 ---- ---- 0,0002 ---- ---- 
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delta-HCH ---- 1 2 ---- 0,5 1 

Épsilon-HCH ---- ---- ---- ----- ----- ----- 

Eptacloro ----- ---- ----- ---- ---- ---- 

Aldrin 0,0025 ---- ---- ----- ------ ----- 

Isodrin ---- ---- ---- ----- ----- ------ 

Cis-heptacloro 

epóxido 

---- ---- ---- 
----- ----- --- 

Transclorado ---- ---- ---- ----- ----- ----- 

o,p-DDE 1,0 20,5 40,0 ---- ---- ---- 

Alfa-endosulfan ---- ---- ---- ------ ------ ------ 

Cis-clordano ---- ---- ---- ------ ----- ----- 

p,p-DDE ---- ---- ---- ----- ------ ------ 

Dieldri 0,0005 ---- ----- 0,00002 ---- ----- 

Op-DDD ----- ---- ---- -----   

Endrin 0,0010 ----- ----- ------ ------ ----- 

Valores de referência para solo no Estado de São Paulo – CETESB/SP. 
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Valor de Referência de Qualidade – VRQ: concentração de 

determinada substância no solo, que define um solo como limpo. Deve 

ser utilizado como referência nas ações de prevenção da poluição do 

solo e de controle de áreas contaminadas.    

Valor de Prevenção –VP: concentração de determinada substância 

no solo acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade 

do solo.Deve ser utilizado para disciplinar a introdução de substancias 

no solo e, quando ultrapassado, a continuidade da atividade será 

submetida a nova avaliação, devendo os responsáveis legais pela  

introdução das cargas poluentes proceder o monitoramento dos 

impactos decorrentes.    

Valor de Intervenção- VI: Concentração de determinada substância 

no solo acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à 

saúde humana, considerando um cenário de exposição genérico. A área 

será classificada como área contaminada quando da presença de 

contaminantes acima dos Valores de Intervenção.    
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Tabela 56 -  Parâmetros da CETESB para qualidade do solo e águas. 

Inorgânicos 

Solo (mg/kg)                                               Água (µg/L) 

  Referência de 
qualidade Prevenção 

  
Intervenção 
residencial 

Intervenção 

     Metais Pesados 

Cádmio  <0,5 1,3  8 5 

Chumbo   17 72   300 10 

Cobalto  13 25  65 5 

Cobre   35 60   400 2.000 
Cromo  40 75  300 50 

Mercúrio   0,05 0,5   36 1 
Mobdileno  <4 30  100 70 

Níquel   13 30   100 20 
      

         Pesticidas organoclorados 

Alfa-HCH  ---- ---- 
 

---- ---- 

hexalrobenz
eno 

  
---- ----   ---- ---- 

Beta-HCH  ---- 0,011 0,1 0,07 

gamma-HCH 
  

---- 0,001   0,07 2 

delta-HCH  ---- ---- ---- ---- 

Épsilon-HCH 
  

---- ---- 
  ---- ---- 

Eptacloro   ---- ----   ---- ---- 

aldrin  ---- 0,0015 0,01 ---- 

isodrin   ---- ----   ---- ---- 
Cis-

heptacloro 
epóxido 

 
---- ---- 

 
---- ---- 

transclorado 
  

---- ----   ---- ---- 

o,p-DDE ---- 0,021  1 ---- 

Alfa-
endosulfan 

  
---- ----   ---- ---- 

Cis-clordano 
 

---- ---- 
 

----- ----- 

p,p-DDE 

 

---- ---- 
 

---- ---- 

dieldri  ---- 0,043 
 

0,6 ---- 

Op-DDD 

 

---- 0,013 
 

3 ---- 

       endrim 
 

---- 0,001 
 

1,5 0,6 

Beta- 
Endosulfan 

  
---- ----   ---- ---- 

Metoxiclor 
mirex 

 
---- ---- 

 
---- ---- 
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 RESULTADOS 

 

 RESULTADOS COMPARATIVOS  

 
 

 A Tabela 57 apresenta os resultados obtidos e comparados com 

as listas Holandesa e CETESB para solo. 

 

Tabela 57 -  resultados obtidos e comparados com as listas Holandesa e CETESB para solo. 

PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12

Cádmio 0.4 0.3 0.4 0,3 0.6 <0.2 0.3 <0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Chumbo 16 15 15 13 15 12 14 16 15 24 18 19

Cobalto 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 <0.2 0.5 0.2 0.6 0.8 0.5 0.6
Cobre 1.0 0.9 1.2 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 1.1 1.1 0.8 0.8

Cromo 37.3 27.8 31.7 28.8 36.1 28.4 24.8 15.8 29.2 44.5 39.1 43.4
Mercúrio ND ND <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0.09 0.25 ND ND <0.05 ND

Molibdênio <2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Níquel 4 3 3 2 2 2 3 3 3 5 2 3

zinco 6 2 4 2 2 3 2 2 4 6 3 3

RESULTADOS OBTIDOS

Inorgânicos

Solo (mg/kg)

 

Inorgânicos S T I Referên
cia de 

Qualidad
e

Prevençã
o

Intervenção 
Industrial

CETESB

Cádmio 0,8 6,4 12 <0,5 1,3 20

Chumbo 85 308 530 17 72 900

Cobalto 20 130 240 13 25 90

Cobre 36 113 190 35 60 600

Cromo 100 240 380 40 75 400

Mercúrio 0,3 5,2 10 0,05 0,5 70

Molibdênio 10 105 200 <4 30 120

Níquel 35 123 210 13 30 130

zinco 140 430 720 60 300 2000

 
  

 

 As amostras analisadas e comparadas com os parâmetros 

da lista Holandesa e com a CETESB para solo mostram que os resultados 

estão abaixo dos valores de Referência. 
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 A Tabela 58 apresenta os resultados obtidos e comparados com 

as listas Holandesa e CETESB para água. 

 
Tabela 58 -  Apresenta os resultados obtidos e comparados com as listas Holandesa e CETESB para água 

 

 

 As amostras analisadas e comparadas com os parâmetros da lista 

Holandesa e com a CETESB para água mostram que os resultados estão 

abaixo dos valores de Referência. 
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 CONCLUSÕES 

 

 Nas Tabelas comparativas 57 e 58 mostram que as análises de 

solo e água ficaram dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela 

Lista Holandesa e pela CETESB.    

O Anexo 8 é apresentada a e Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, já nos Anexos de 9 encontam-se os resultados 

analíticos.     

De acordo com os resultados supracitados é possível afirmar da 

não existência de passivo ambiental na área.    
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9.5  ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DO CORPO RECEPTOR DE EFLUENTES 

 

A importância da água reside no fato dela ser essencial ao ser 

humano, ao desenvolvimento econômico e à preservação do meio 

ambiente. No que se refere ao ser humano, estima-se que para atender 

a suas necessidades fisiológicas, uma pessoa precise de 2 a 3 litros de 

água por dia, mas o consumo per capita mínimo necessário para manter 

uma boa saúde é da ordem de 100 l/dia. Essa quantidade de água 

supre, além das necessidades fisiológicas, outros usos, como higiene e 

preparação de alimentos.    

A utilização da água no meio industrial se dá como matéria-

prima, para a troca térmica, diluição de compostos, higienização de 

equipamentos, embalagens e do piso industrial, bem como para a 

manutenção da boa saúde dos trabalhadores através do seu uso para a 

dessedentação, higiene pessoal, higienização de cozinha industrial, 

preparo de alimentos dentre outros usos. 

  Inevitavelmente a utilização antrópica da água implica na 

geração de resíduos líquidos, denominados esgotos ou ainda de 

efluentes. A disposição de esgotos brutos no solo ou em corpos 

naturais como lagoas, rios, oceanos é uma alternativa que foi e ainda é 

empregada de forma intensa (CAMPOS, 1999), contudo, o lançamento 

indiscriminado de esgotos com altas cargas orgânicas, pode provocar a 

total degradação do ambiente, seja ele o solo, ou a água.    
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Em consonância com a responsabilidade ambiental, a empresa 

Brasil Kirin, apresenta o Estudo de Capacidade de Suporte da Carga 

Orgânica do Corpo Hídrico Receptor dos Efluentes Líquidos, também 

conhecido como Estudo de Autodepuração do corpo receptor para os 

resíduos líquidos tratados do empreendimento.    

 

9.5.1   ASPECTOS LEGAIS  

 

A legislação ambiental pode ser definida como um conjunto de 

normas que têm por objetivo adequar o comportamento humano ao 

meio em que vive, visando harmonizar a conservação da natureza com 

as atividades socioeconômicas em busca do desenvolvimento 

sustentável.  

A Lei 6.938 (17/01/1981), denominada Política Nacional de Meio 

Ambiente, é a base da legislação ambiental no Brasil. Esta define que o 

poluidor é obrigado a indenizar os danos ambientais causados por ele 

ao meio ambiente e a terceiros, independentemente de culpa. Esta Lei 

instituiu, portanto, o princípio do poluidor pagador, que determinou 

uma nova postura em relação ao meio ambiente, no sentido de 

introduzir a necessidade de conciliação entre o desenvolvimento 

econômico-social e a preservação do meio ambiente. 

No Estado de Pernambuco a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH) é a entidades executiva e reguladora das normas ambientais e 

dentre seu ordenamento, destacamos a sua Norma Técnica nº 2001 

estabelece os critérios e padrões de lançamento de efluentes com o 
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objetivo de reduzir a carga orgânica industrial lançada nos recursos 

hídricos do Estado de Pernambuco bem como a Norma Técnica nº 2007, 

que preconiza a concentração de coliformes fecais presentes no 

lançamento de efluentes. Estas normas devem ser atendidas em 

conjunto com a Resolução CONAMA 357/05 e 430/11, que dispõem 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.    

 

9.5.2  METODOLOGIA UTILIZADA  

 

A determinação da Capacidade de Assimilação da Carga Orgânica 

pelo Corpo Receptor consiste na determinação da vazão máxima de um 

efluente que poderá ser lançado no corpo hídrico de forma que o teor 

do oxigênio dissolvido (OD) observado neste aqüífero após o 

lançamento permita a manutenção da biota existente no mesmo. Ao 

processo de recuperação natural do oxigênio dissolvido do corpo 

hídrico pós depleção é conhecido como o fenômeno da Autodepuração. 

Essa autodepuração é causada por microrganismos presentes no 

corpo hídrico que degradam a matéria orgânica lançada e, 

consequentemente, consomem o oxigênio dissolvido presente no meio 

líquido. Após a total degradação da matéria, o curso d’água tende a se 

recuperar naturalmente voltando às suas condições anteriores. A  Figura 

45 ilustra os Fenômenos integrantes da evolução do oxigênio 

dissolvido. 
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Figura 45 – Fenômenos integrantes da evolução do oxigênio dissolvido. 

 

9.5.3  DESCRIÇÃO DO CORPO RECEPTOR DOS EFLUENTES E DOS PONTOS DE 
LANÇAMENTO  

 

O presente Estudo de Autodepuração norteia o lançamento de 

efluente tratado da empresa Indústria de Bebidas Igarassu LTDA (Grupo 

Brasil Kirin) entre dois pontos distintos do rio Itapicuru, afluente da 

bacia dos rios Botafogo-Arataca. O primeiro ponto (P1, 07º47’47”S 

34º56’00”W) estudado está situado na área central da futura instalação 

da cervejaria que hoje é utilizado para lançamento de efluente gerado e 

tratado da unidade supracitada.  

Neste ponto observa-se a presença de mata ciliar e de difícil 

acesso. A Figura 46 mostra a localização do ponto P1 e P2 no rio 

Itapicuru. 

O segundo ponto de lançamento discutido no presente estudo, 

também localizado no rio Itapicuru, está situado às margens da BR 101 

a 1,9 Km, sentido Recife-Goiana, do limite da propriedade do 

empreendimento (P2, 07º46’55”S 34º55’51”). 
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O percurso do Rio Itapicuru, entre os pontos P1 e P2, é 

caracterizado pela mata fechada. Neste trecho é possível visualizar 

nascentes de riachos contribuintes do rio. Fotos 45 e 46.  

O Rio Itapicuru no período não chuvoso é caracterizado pela vazão 

reduzida e uma calha estreita. 

 

Figura 46  – Localização do ponto p1 e p2 para lançamento do efluente tratado. 

 

 Fonte: Google Earth 

 

P
2 

P
1 
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Foto 45 - Rio Itapicuru ponto P1.  

 
Fonte: Equipe OMNI DO BRASIL - março 2013 

 
Foto 46 - Rio Itapicuru ponto P2. 

 

Fonte - EQUIPE OMNI – março 2103 
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9.5.4  CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE LANÇAMENTO  

 

O curso hídrico foi caracterizado através de parâmetros físico-

químicos e pelo seu fluxo ou descarga líquida. Para tal foram realizadas 

coletas de amostras de água e medições de descarga líquida na seção 

de controle nos pontos P1 e P2.   

 

9.5.4.1  CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DO CORPO DE ÁGUA  

 

Foram coletadas duas (02) amostras de água para determinação 

das principais características do rio.  

Os resultados são apresentados no Tabela 59. 

 

 

Tabela 59 – Resultados das análises de água no riacho Itapicuru/ Pedrinhas 

PARÂMETRO 

 

UNIDADE 

 

CONAMA 
357/05 

(Classe1) 

CONAMA 
357/05 

(Classe 2) 

P1 

 

P2 

 

Turbidez (UNT) 40 100 329 98,5 

pH - 6 – 9 6 - 9 8 7,2 

DBO (mgO2/L) 3,0 5 1 3 

DQO (mgO2/L) - - 52 72 

Oxigênio dissolvido (mg/L) > 6 ≥ 5 4 5,4 

Coliformes (NMP/100mL) 200 1,0x103 7,9x104 1,4x102 

Termotolerantes      
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Dos resultados analíticos, verifica-se que o ponto P1 enquadra-

se, segundo a legislação CONAMA 357/05, como corpo hídrico de 

Classe III, com exceção do parâmetro de Turbidez que resultou em 329 

UNT devido à morfologia do curso hídrico. Já o ponto P2 apresenta 

características de corpo hídrico Classe II, exceto os coliformes 

termotolerantes, que excedem em 400 NMP/100mL o valor estabelecido 

para os corpos hídricos da Classe II. Contudo, tal valor é pontual, 

necessitando de um maior monitoramento para a correta classificação 

do trecho do corpo hídrico. A Tabela 60 mostra a medição de vazão do 

riacho itapicuru no ponto P1; já a Tabela 61mostra a medição de vazão 

do riacho Itapicuru/Pedrinhas no ponto P2. 
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Tabela 60 - Ficha da medição da vazão do rio itapicuru  no ponto P1. 

 

 

Tabela 61 – Ficha de medição da vazão do rio itapicuru/Pedrinhas no ponto P2 
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9.5.5  PARÂMETROS DO CORPO RECEPTOR PARA A SIMULAÇÃO DO MODELO 

 

Em função dos levantamentos e caracterizações realizadas, foram 

adotados os parâmetros entrada para o modelo de autodepuração, 

conforme se mostra no Tabela 62 

Tabela 62  - Parâmetros adotados para o rio itapicuru nos pontos p1 e p2. 

 
PARÂMETROS 

 

PARÂMETROS 

P1 

PARÂMETROS 

P2 

Concentração de DBO no rio (CDBO) 1,0mg/L 3,0 mg/L 

Concentração de OD no rio (COD) 4,0 mg/L 5,4 mg/L 

Concentração de Saturação de Oxigênio 
(Cs) 

7,9 mg/L 7,9 mg/L 

Temperatura (T) 28° C 28° C 

Vazão do rio (Qrio) 0,0009 m3/s 0,04 m3/s 

Altura da Lâmina d’água (H) 0,014 m 0,063 m 

Largura do Leito (D) 0,7 m 1,1 m 

Área Transversal do fluxo d’água 0,013 m2 0,0865 m2 

 

 

9.5.6  CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES TRATADOS A SEREM LANÇADOS 

  

9.5.6.1  ORIGEM E CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES  

 

De uma forma geral os efluentes da indústria cervejeira têm 

origem na ineficiência do processo, vazamentos, quebra de embalagem, 

quebra de máquinas, problemas de qualidade do produto entre outros, 

além da assepsia do processo e linhas de envase. Adicionalmente o 
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sistema recebe efluentes do esgotamento sanitário e do restaurante 

industrial.  

Esta origem remete a uma composição tipicamente orgânica, cuja 

fração inorgânica surge, principalmente, dos fluidos de assepsia do 

processo e da lavadora de garrafas.  

O sistema de tratamento de efluentes industriais proposto pela 

indústria consta de processo anaeróbio seguido por um sistema de 

lagoa aerada e sendo concluído por um sistema físico-químico, com a 

decantação, correção de pH, remoção de fósforo e desinfecção com 

adição de cloro.  

 

9.5.7  PARÂMETROS ADOTADOS DO EFLUENTE PARA SIMULAÇÃO DO 
MODELO  

 

Foram adotados os parâmetros de entrada do efluente para o 

modelo de autodepuração, conforme se mostra noTabela 63.  

Para o valor do oxigênio dissolvido do efluente (ODe) e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBOe), no Quadro 05, foi utilizada 

concentração de 4 mg/L e 40 mg/L, respectivamente, em virtude das 

condições encontradas de efluentes com características de outras 

plantas de fábricas de cervejas e refrigerantes. 
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Tabela 63 – Parâmetros adotados para o Efluente a ser lançado no Riacho Pedrinhas.  

Parâmetro Efluente 

Vazão (Qe) 370 m³/h 

OD (ODe) 4,5 mg/L 

DBO5 (DBOe) 20 mg/L 

 

O presente trabalho propõe um estudo conservador, sendo assim, 

todos os cálculos estão sendo abordados no pior cenário: lançamento 

de maior vazão de efluente, com padrões consolidados pelo 

empreendedor, no corpo hídrico com a mais baixa vazão mensurada. 

A Tabela 64 apresenta os parâmetros e valores utilizados no 

modelo.  

Tabela 64 – parâmetros e valores utilizados para resolução dos modelos de Streeter-Phelps. 

Parâmetro 

 

Und 

 

Valores 

P1 

Valores 

P2 

Coeficiente de Desoxigenação (K1)  d-1 0,288 0,288 

Coeficiente de Reaeração (K2) d-1 0,534 16,397 

DBO remanescente (L0) mg/L 50,75 23,77 

Déficit de oxigênio inicial (D0) mg/L 3,9 3,07 

Vazão rio Qr  m3/s 0,0009 0,04 

Velocidade do rio (vr) m/s 0,069 0,462 

Concentração DBO mistura mg/L 38,58 18,16 

Concentração OD mistura mg/L 4,00 4,83 

Temperatura (T)  ºC 28 28 

Concentração de Coliformes mistura  NMP/100mL 3447,9 492,5 

Coeficiente de redução de número de bactérias (Kb)  d-1 1,718 1,718 
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9.5.8  RESULTADOS DEPURAÇÃO DO CORPO RECEPTOR ATÉ 2019  

 

Neste tópico é apresentado os resultados obtidos com a 

simulação do modelo de STREETER-PHELPS para a capacidade de 

autodepuração, do Rio Itapicuru/Pedrinhas, após o recebimento do 

efluente tratado da Industrial Bebidas Igarassu LTDA. Para tanto os 

resultados são expressos através de gráficos de concentração de 

oxigênio dissolvido e coliformes termotolerantes comparados com os 

valores preconizados pelas legislações ambientais. 

 

9.5.8.1  PONTO DE LANÇAMENTO 1 (P1) 

Os gráficos da simulação através do modelo matemático, para o 

ponto de lançamento P1, são apresentados nas Figuras 47, e 48 como 

perfil da concentração de oxigênio dissolvido e da concentração de 

coliformes termotolerantes. 
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Figura 47  – Perfil da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P1. 

 
 

 
 

 
Figura 48  – Evolução da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P1. 

 
 

Das Figuras 49 e 50, observa-se que ocorre a contínua redução da 

concentração de oxigênio dissolvido, ou seja, a reoxigenação do rio não 

é suficiente para suportar a demanda de oxigênio provocada pelo 
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lançamento do efluente com carga orgânica diária de 177 kgDBO/dia. 

Em nenhum momento a OD supera o valor mínimo exigido pela 

Resolução CONAMA n.º 430/2011, representada nos gráficos pela curva 

em vermelho nas Figuras 49 e 50. 

 

Figura 49  - Perfil da concentração de coliformes Termotolerantes no ponto P1. 

 
 

 

Figura 50 - Evolução da concentração de coliformes após o ponto de mistura P1. 

 
 

Das Figuras 49 e 50, observa-se que a concetração de coliformes 

termotolerantes em P1 reduz ao longo do tempo, porém não o 

suficiente para atingir o limite superior preconizado pela Resolução 
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CONAMA 430/2011, no espaço de um quilômetro, assim estabelecido 

por este estudo. 

9.5.8.2   PONTO DE LANÇAMENTO 2 (P2) 

 

Os gráficos da simulação através do modelo matemático, para o 

ponto de lançamento P2, são apresentados nas Figuras 51, 52, 53 e 54 

como perfil da concentração de oxigênio dissolvido e da concentração 

de coliformes termotolerantes. 

 

 
Figura 51  – Perfil da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P2. 
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Figura 52  – Evolução da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P2. 

 
 

Das Figuras 51 e 52, observa-se uma redução na concentração de 

oxigênio dissolvido no ponto de mistura (4,75 mg/L), que ultrapassa a 

estabelecida pela Resolução CONAMA 430/2011 (5,0 mg/L), porém, 

esta concentração é reestabelecida aos limites legais após 15 minutos 

do lançamento do efluente. 

 

Figura 53 - Perfil da concentração de coliformes termotolerantes após o ponto P2. 
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Figura 54 - Evolução da concentração de coliformes termotolerantes após o ponto P2. 

 
 

Das Figuras 53 e 54, observa-se que a concetração de coliformes 

termotolerantes em P1 reduz ao longo do tempo e sequer ultrapassa o 

limite superior preconizado pela Resolução CONAMA 430/2011, na 

zona de mistura. 

9.5.9   RESULTADOS PROJETADO PARA DEPURAÇÃO A PARTIR DE 2020 

 

Neste tópico é apresentado os resultados obtidos com a 

simulação do modelo de STREETER-PHELPS para a capacidade de 

autodepuração, do Rio Itapicuru, após o recebimento do efluente 

tratado da Industrial Bebidas Igarassu LTDA. Para tanto os resultados 

são expressos através de gráficos de concentração de oxigênio 

dissolvido e coliformes termotolerantes comparados com os valores 

preconizados pelas legislações ambientais. 
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9.5.9.1   PONTO DE LANÇAMENTO 1 (P1) 

 

Os gráficos da simulação através do modelo matemático, para o 

ponto de lançamento P1, são apresentados nas Figuras 55,56,57 e 58  

como perfil da concentração de oxigênio dissolvido e da concentração 

de coliformes termotolerantes. 

Figura 55  – Perfil da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P1 

 
 

 
Figura 56  – Evolução da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P1. 
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Das Figuras 55 e 56, observa-se que ocorre a contínua redução da 

concentração de oxigênio dissolvido, ou seja, a reoxigenação do rio não 

é suficiente para suportar a demanda de oxigênio provocada pelo 

lançamento do efluente com carga orgânica diária de 244,8 kgDBO/dia. 

Em nenhum momento a OD supera o valor mínimo exigido pela 

Resolução CONAMA n.º 430/2011, representada nos gráficos pela curva 

em vermelho. 

 

Figura 57  - Perfil da concentração de coliformes Termotolerantes no ponto P1. 

 
 

 
Figura 58 - Evolução da concentração de coliformes após o ponto de mistura P1. 
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Das Figuras 57 e 58, observa-se que a concetração de coliformes 

termotolerantes em P1 reduz ao longo do tempo, porém não o 

suficiente para atingir o limite superior preconizado pela Resolução 

CONAMA 430/2011, no espaço de um quilômetro, assim estabelecido 

por este estudo. 

9.5.9.2   PONTO DE LANÇAMENTO 2 (P2) 

Os gráficos da simulação através do modelo matemático, para o 

ponto de lançamento P2, são apresentados nas Figuras 59, 60, 61e 62 

como perfil da concentração de oxigênio dissolvido e da concentração 

de coliformes termotolerantes. 

 
 

Figura 59  – Perfil da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P2. 
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Figura 60  – Evolução da concentração de oxigênio dissolvido após o ponto P2. 

 
 

Das Figuras 59 e 60, observa-se uma redução na concentração de 

oxigênio dissolvido no ponto de mistura (4,8 mg/L), que ultrapassa a 

estabelecida pela Resolução CONAMA 430/2011 (5,0 mg/L), porém, 

esta concentração é reestabelecida aos limites legais após 15 minutos 

do lançamento do efluente. 

 

Figura 61 - Perfil da concentração de coliformes termotolerantes após o ponto P2. 
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Figura 66  -  Evolução da concentração de coliformes termotolerantes após o ponto P2. 
 

 
 
 

Das Figuras 65 e 66, observa-se que a concetração de coliformes 

termotolerantes em P1 reduz ao longo do tempo e sequer ultrapassa o 

limite superior preconizado pela Resolução CONAMA 430/2011, na 

zona de mistura. 

 

 

9.5.10   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A partir dos resultados obtidos e analisados, através do modelo 

de STREETER-PHELPS, conclui-se que o lançamento do efluente tratado 

da Indústria de Bebidas Igarassu, no ponto P1, é impossibilitado pela 

falta de capacidade do curso hídrico em assimilar (autodepurar) uma 

carga orgânica de 96 kg de DBO/dia), conforme simulação do modelo. 

Esta resposta era esperada, tendo em vista a baixa vazão e má condição 

de reaeração neste trecho do curso d’água.  
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No ponto P2, a simulação do modelo de STREETER-PHELPS, previu 

que no ponto de mistura a concentração de oxigênio dissolvido decai 

ligeiramente abaixo do limite estabelecido pela resolução CONAMA 

430/2011, sendo recuperada após quinze minutos do lançamento do 

efluente. Observou-se ainda que concentração de coliformes 

termotolerantes não ultrapassará o limite estabelecido por esta mesma 

Resolução. Tal capacidade autodepurativa é atribuída pelo incremento 

na vazão do corpo hídrico através da contribuição de fluxo líquido de 

outros afluentes e nascentes 28 existentes à montante daquele ponto, 

bem como pela morfologia apresentada pelo curso hídrico.  

Verifica-se, ainda, no trecho que compreende o ponto P2 

melhores condições de reaeração do rio, uma vez que o percurso é 

dotado de quedas d’água e alargamento da calha.  

Desta forma, a empresa poderá exceder a vazão de 100 m3/h 

desde que o efluente tratado não exceda concentração de carga 

orgânica diária de 96 Kg de DBO/dia.  

É oportuno ressaltar que o presente estudo foi concebido em 

condições conservativas, do ponto de vista meteorológicos. Portanto, 

durante o transcorrer do ano a vazão do curso hídrico tende a aumentar 

com a ocorrência das chuvas, fato que melhora todas as condições para 

a autodepuração do riacho.  

Assim sendo, recomenda-se o monitoramento da qualidade e 

condições de vazão de curso hídrico no ponto P2, de modo a confirmar 
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os dados utilizados neste estudo e de regular a carga lançada no corpo 

hídrico em função das características físico-químicas e fluxo do mesmo.  

Por fim, salienta-se a importância de desenvolver projeto para a 

reutilização do efluente tratado, seja dentro da indústria, seja 

destinando-o para a irrigação ou outra solução estudada. 
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10.  IMPACTOS AMBIENTAIS 
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10.1  INDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
  

O setor cervejeiro caracteriza-se como consumidor de grande 

quantidade de água, que, em geral, deve ser de excelente qualidade. 

Além disso, pela natureza de suas operações, centrada na fermentação e 

repletas de etapas de limpeza, é grande a vazão de efluentes gerados, e 

com valores moderados ou elevados de carga orgânica e sólido em 

suspensão de (1.200  a   3.000 mg /l de dbo, e de 100 a 800 mg/l de 

sólidos suspensos.). 

A avaliação e identificação dos impactos a serem considerados 

realizaram-se de acordo com as etapas de ampliação e operação do 

empreendimento, tomando-se como base a Resolução Nº1. CONAMA de 

23/01/1986, bem como o Termo de Referência Nº 03/13 da CPRH.  Foi 

realizada de forma multidisciplinar contando com a participação da 

equipe técnica envolvida no estudo, onde cada consultor elencava os 

impactos associados a sua área, para serem debatidos e aprovdos pelo 

coordenador do estudo. 

Os impactos ambientais mais relevantes oriundos do 

empreendimento estão associados à utilização das águas subterrâneas 

provenientes do aquífero Beberibe e ao descarte de efluentes tratados 

no Riacho Itapicuru/Pedrinhas. 

O que se observou no local do empreendimento, foi uma área 

totalmente antropizada, apresentando uma topografia plana, onde 

quase não houve supressão de vegetação nativa, assim sendo aspectos 
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favoráveis para a implantação industrial pretendida. Desta forma, 

entende-se que o empreendimento causará pequeno ou quase nenhum 

impacto ambiental que possam comprometer a qualidade ambiental em 

seus três segmentos físico, biótico e socioeconômico. 

 Na Tabela 65 observam-se os principais aspectos impactantes 

quando da fabricação da cerveja. 

 

Tabela 65 – Ações impactantes quando da fabricação da cerveja 

 

        

10.1.1 INDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES IMPACTANTES 

  

As ações impactantes do Empreendimento foram consideradas 

para as seguintes fases: 

• Ações na fase de ampliação; 

• Ações na fase de operação. 
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Já em relação aos componenetes ambientais considerous-se: 

•  Componente do meio físico; 

•  Componenete do meio biótico; 

•  Componente do meio antrópico. 

 
 

10.1.1.1  FASE DE AMPLIAÇÃO 

 

Diz respeito a ampliação da área física do Empreendimento, no 

equivalente a 30 hectares, envolvendo na primeira fase 396 operários, 

na segunda fase 852 operários e na terceira fase 987 operários. 

Desta forma, as ações impactantes nesta fase dizem respeito à 

impermeabilização do solo e da contratação de mão de obra e obra civil, 

com o funcionamento propriamente dito do canteiro de obras e 

atendimento a condicionamtes ambientais, que se referem a programas 

ambientais e exigências de compensação pelo empreendedor, caso seja 

necessário. 

 

10.1.1.2  FASE DE OPERAÇÃO 

        

A fábrica da BRASIL KIRIN tem sua vida útil estabelecida pelo 

empreendedor entre 50 a 100 anos. A sua capacidade produtiva pode 

ser obseravada na Tabela 66; e a demanda de insumos na Tabela 67.  
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Tabela 66  -  Capacidade produtiva da BRASIL KIRIN.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cervejaria Cerveja 0,6 1,5 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5

Xaroparia Xarope (Refr/Bebida Mista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8

0,6 1,5 3,0 4,5 4,5 4,7 5,3

Produção Anual ( MM hl / ano )
Processo Produtivo Produto

TOTAL  
MM hl (Milhões de Hectolitros) 

Fonte: BRASIL KIRIN 

 

DEMANDA DE INSUMOS 

Abaixo está reportado o incremento da demanda de eletricidade, 

água e gás natural em função da implementação deste projeto. 

Tabela 67 - Demanda de eletricidade, água e gás natural em função da implementação do Projeto 

INSUMO 
MEDID
A 

CONSUMO ANUAL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Eletricidade GWh 7,2 18,0 33,0 34,0 42,8 46,8 76,5 

Água MM hl 3,0 7,5 14,4 16,3 21,6 20,5 31,2’ 

Gás MM m3 0,7 1,8 3,5 4,0 5,3 6,8 11,7 

MM hl (Milhões de Hectolitros) 
MM m

3 
(Milhões de Metros Cúbicos) 

 

 

GERAÇÃO DE EFLUENTES 

O incremento na geração de efluente em função deste 

empreendimento está projetado na Tabela 68. 

Tabela 68 – Geração de Efluente Hídrico. Fonte - BRASIL KIRIN 
 

MEDIDA 
 

GERAÇÃO DE EFLUÊNTE HÍDRICO 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MM hl/ano 2,0 6,5 13,4 15,3 20,6 18,3 28,0 
 

MM hl (Milhões de Hectolitros) 

 

Os investimentos na estação de tratamento de efluentes serão 

realizados em duas etapas: 

2014 – Capacidade hídrica da estação: 300 m3/h  

2018 – Capacidade hídrica da estação: 600 m3/h 
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Outra Ação impactante será gerada pela operação das caldeiras, 

devido à emissão atmosférica e a estocagem e manuseio de óleo 

combustível e gás natural. 

Para a avaliação do impacto ambiental na fase de operação, 

considerou-se os seguintes critérios: 

 

EFEITO 

 

• Positivo, caso o impacto produza uma melhoria da 

qualidade de um fator ambiental; 

• Negativa, caso o impacto produza danos à qualidadede 

deum fator ou parâmetro ambiental.  

 

DIRECIONALIDADE 

 

• Característica do impacto quanto ao componente do meio 

ambiente que recebe seu efeito (meio físico, meio biótico ou 

meio socioeconômico) 

NATUREZA  

 

• Direto: quando o impacto resulta diretamente da ação; 

• Indireto: quando o impacto se dá secundariamente à ação. 

 

PERIODICIDADE 
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• Cíclico: impactos cujos efeitos se manifestam em 

alternâncias de intervalos de tempo; 

• Temporários: impactos cujos efeitos têm duração limitada 

na fase analisada; 

• Permanente: Impacto que acontece incessantemente na fase 

analisada. 

 

ABRANGÊNCIA  

 

• Traduz a dimensão geográfica do efeito do impacto, 

considerando as áreas de influência (local restrito, regional, 

global.   

(ADA) local – o impacto tem efeito apenas na ADA; restrito.  

(AID) o impacto tem efeito apenas na AID; regional.  

(AII) o impacto tem efeito além da AID. 

 

 

 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 

•  Remota: esperado só no campo teórico; 

•  Pouco provável: alguma probabilidade de acontecer; 

•  Provável: probabilidade intermediária; 

•  Muito provável : Quase certo, mas sem confirmação prévia; 

•  Certa:Certeza previa da sua ocorrência. 
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CONTROLE  

 

• Traduz a intensidade do efeito do impacto no meio 

ambiente, considerando a expressividade do efeito, as 

medidas necessárias para seu controle, a necessidade de 

compensação (baixa, média ou alta). 

 

 IMPORTÂNCIA  

 

• Traduz a importância do impacto em função de todos os 

critérios avaliados (baixa, moderada ou alta). 

 

10.1.2  MATRIZ DE IMPACTO  

 

A avaliação de Impacto Ambiental da fábrica da BRASIL KIRIN, está 

esquematizada no Tabela 69, que diz respeito à matriz de impacto do 

Empreendimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

408 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

      DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
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C
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FASE DE AMPLIAÇÃO               

GERAÇÃO DE EMPREGOS PROVISÓRIOS + MSE T AID/AII D C MX A 

EXPANÇÃO DA MATA NATIVA + MF P AID D C MX A 

PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÁNEAS + MF P AID/ADA D C MX A 

QUALIDADE DO AR - MF P ADA D P MIT B 

ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDOS - MF P ADA D C MIT B 

PERTUBAÇÃO DA FAUNA E FLORA - MB P ADA/AID I P MIT B 

ACIDENTE DECORRENTES DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - MSE T ADA/AID I PROV MIT B 

POLUIÇÃO DO SOLO E ÁGUA POR GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CANTEIRO DE OBRA - MF T ADA D PP MIT M 

ALTERAÇÃO PAISAGÍSTICA DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - MB P ADA D C MIT B 

CONSERVAÇÃO/PROTEÇÃO DA RESERVA LEGAL + MB P ADA D C MX A 

 
  

FASE DE OPERAÇÃO             

GERAÇÃO DE EMPREGO PERMANENTES + MSE PER AII/AID D C MAX A 

CONTRIBUIÇÃO MODELO DESENVOLVIMENTO REGIÃO METROPOLITANA RECIFE/NORTE + MSE PER AII D C MAX A 

Tabela 69 – Matriz de impacto do empreendimento 
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      DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
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AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL + MSE PER AII D C MAX A 

MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS  + MSE PER AII/AID D C MAX A 

INFLUENCIA SOBRE A RESERVA DO AQUÍFERO BEBERIBE - MF PER AII/AID D C MIT A 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR INFILTRAÇÃO DE EFLUENTES NÃO TRATADOS - MF PER AID/ADA D R MIT M 

EFEITOS NOCIVOS DA FAUNA AQUÁTICA PELO LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS - MB PER AID D P MIT M 
EFEITOS NOCIVOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAS PELO LANÇAMENTO DE EFLUENTES 
TRATADOS 

- MF PER AID D C MIT A 

EMISSÃO DE GASES - MF/MSE PER ADA D PP MIT A 

EMISSÃO DE ODORES - MSE PER ADA D P MIT M 

ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO - MSE PER ADA/AID D P MIT B 
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      DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
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ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL - MF/MSE PER ADA D P MIT A 

OPERAÇÃO DE CALDEIRAS - MF/MSE PER ADA D P MIT A 

REDE DE GÁS - MF/MSE PER ADA D P MIT A 

AUMENTO DE TRÁFEGO VEICULAR NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO - MSE PER AID D C MIT M 

OCUPAÇÃO DESORDENADA NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO - MSE PER AID D PP MIT B 

MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS + MSE PER AID D P MAX A 

SINERGIA COM AS EMPRESAS SIMILARES NA REGIÃO + MSE PER AID/AII I P MAX M 

GERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE DIVERSAS TIPOLOGIAS - MSE PER AII D C MIT M 

PANES NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - MF/MSE PER ADA D P MIT A 

                

LEGENDAS:   EFEITO (+) POSITIVO (-) NEGATIVO  -  DIRECIONALIDADE (MF) MEIO FISÍCO (MB) MEIO BIÓTICO (MSE)MEIO SÓCIO-ECONOMICO  
PERIODICIDADE (T) TEMPORAL (P) PERMANENTE (C) CÍCLICO  -  ABRANGÊNCIA (AII) ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AID) ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA  (ADA) ÁREA DIRETA AFETADA -  NATUREZA  (D) DIRETA (I) INDIRETA  -  PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (R) REMOTA (PP) POUCO PROVÁVEL 
(MP) MUITO PROVÁVEL (C) CERTA  -  CONTROLE (COM) COMPENSÁVEL (MT) MITIGÁVEL (MX) MAXIMIZÁVEL  -  IMPORTANCIA DO IMPACTO (B) BAIXA 
(M) MÉDIA (A) ALTA  
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10.1.3   DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS 

 

10.1.3.1   MEIO FÍSICO 

 

 

ETAPA DE AMPLIAÇÃO  

Impactos negativos 

 

a) Investigações geotécnicas 

 Serão aqueles relacionados com a instalação dos equipamentos 

de investigação geotécnica, como também quando das execuções das 

sondagens, pela presença de resíduos deixados na área como metal, 

graxa e óleos. O local – ADA. O impacto ambiental é local sendo 

considerado negativo, temporário e desprezível. 

Medidas Mitigadoras:::: O bom gerenciamento e fiscalização por parte 

de um profissional da área (engenheiro ou geólogo) quando das 

prospecções, irá mitigar ou eliminar os efeitos deste impacto; 

 

b) Poluentes sonóricos:  

Ocorrerão durante a fase das obras da constrição civil. Estão 

relacionados às máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de 

terraplenagem, estaqueamento, concretagem, pavimentação, etc, serão 

as maiores responsáveis pelas emissões de ruídos. Desta forma, este 

impacto será importante de forma interna, onde os níveis de ruídos 



 

412 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

deverão estar em concordância com as Normas Reguladoras. O local – 

ADA. O impacto ambiental considerado foi negativo, temporário e 

considerável. 

Medidas Mitigadoras: 

- Uso de equipamento de proteção individual (EPI); 

- Adoção de abafadores e materiais absorventes de ruídos em 

equipamentos sonorizados; 

- Gerenciamento dos veículos automotores para que sempre 

estejam em bom estado de conservação e manutenção; 

- Realização das atividades realizadas no período diurno, 

respeitando-se os horários de almoço 

- Gerenciamento periódico dos níveis de emissão de ruídos dos 

equipamentos e veículos 

 

c) Poluentes atmosféricos: 

Ocorrerão devido ao aumento da circulação dos veículos pesados, 

onde se gerará um aumento significativo dos níveis de material 

particulado em suspensão. Pode-se verificar ainda um aumento de 

emissão de Monóxido de Nitrogênio (NO), Monóxido de Carbono (CO) e 

Dióxido de Enxofre (SO2) gerado pelos escapamentos dos veículos.    

Local- ADA. O impacto ambiental considerado foi negativo, temporário 

e considerável.  
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Medidas Mitigadoras: 

---- Gerenciamento dos veículos automotores para que sempre 

estejam em bom estado de conservação e manutenção; 

- Umectação permanente das vias através de aspersões 

periódicas; 

- Cobertuta das caçambas através de lonas, evitando-se assim a 

emissão de poeira em suspensão. 

 

d) Geração de efluentes líquidos sanitários: 

    Serão gerados deviso ao uso de sanitários pelos operários no 

canteiro de obra. O local AID e ADA. O impacto ambiental considerado 

foi negativo temporário e irrelevante. 

Medidas Mitigadoras: 

- Instalação de banheiros químicos, cujo descarte será realizado 

por empresa especializada. 

 

e) Impactos sobre o solo e vegetação 

Ocorrerão devido à movimentação do solo para a terraplanagem 

da ADA. Devido ao terreno a ser utilizado para a ampliação ser de 

topografía suave, com baixas declividades e aclividades, e a vegetação 

nativa tratava-se exclusivamente da cultura da cana-de-açucar, os 

impactos oriundos de movimentação de terra não foram importantes, e 

não houve a retirada da cobertura nativa. O Local – ADA. O impacto 

ambiental considerado foi negativo, permanenente e relevante. 
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Medidas Mitigadoras: 

- Reaproveitamento do material do solo proveniente da própria 

ADA, que será remanejado para a terraplanagem da mesma. 

    

f) Impactos sobre a drenagem superficial: 

    As condições de escoamento das águas superficiais, bem como a 

caraterística originária de permeabilidade do solo, são alteradas devido 

às obras civis. O local - ADA. O impacto ambiental considerado foi 

negativo, provisório e relevante. 

Medidas Mitigadoras: 

Construção de canaletas para que esas águas possam ser 

drenadas para o Rio Itapicuru. 

 

ETAPA DE OPERAÇÃO 

 

Impactos negativos 

a) Geração de efluentes pluviais:  

Serão aqueles relacionados aos sistemas de drenagem do 

Empreendimento que poderão carriar residuos ou substâncias  

impregnados no piso da área externa da fábrica. Os locais – AID e ADA. 

O impacto ambiental considerado foi negativo, permanente e relevante. 

    

Medida Mitigadora: A água pluvial será coletada por meio de calhas e 

tubulações. O encaminhamento até o rio Itapicuru, que é o curso d’água 
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receptor das águas pluviais. O ponto de lançamento da água pluvial 

contará com uma caixa de dissipação de energia em concreto e pedras 

(enrocamento); 

  

b) Geração de efluentes sanitários:  

Serão aqueles gerados pelas ampliações das instalações 

sanitárias, como também os relacionados ao refeitorio do 

Empreendimento. Ambos serão devidamente tratados na ETEI. Os locais  

ADA e AID. O impacto ambiental considerado foi negativo, permanenete 

e relevante. 

 

Medidas Mitigadoras:    Tratamento na ETEI. O Efluente sanitário será 

descartado de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 e alterações, 

como também de acordo com a Norma Técnica Nº 2001 da CPRH;   

 

c) Geração de efluentes industriais:  

Os efluentes industriais gerados no proceso são, detergentes, 

desinfetantes e compostos orgánicos complexos tais como carboidratos, 

proteínas e gorduras. Serão tratados na ETEI, e descartados no riacho 

Itapicuru/Pedrinhas. Os local – ADA e AID. O impacto ambiental 

considerado foi negativo, permanenete e relevante. 

 

 Medidas Mitigadoras: O efluente industrial será encaminhado para 

tratamento na ETEI para um tratamento misto (anaeróbio + aeróbio), o 
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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 Itapicuru, em conformidade 

com os padrões exigidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 e 

alterações para o lançamento de efluentes; 

Será realizado o monitoramento dos parâmetros físico-químicos 

do tratamento, baseado no Standard Methods for Examination of Water.    

 

d) Geração de ruídos:  

Serão aqueles gerados pelo funcionamento das máquinas e 

equipamentos envolvidos no proceeso de produção. Os locais - ADA e 

AID. O impacto ambiental considerado foi negativo, permanenete e 

relevante. 

 

Medidas Mitigadoras: Como instrumento de proteção, todos os funcionários 

que tenham contato direto com as áreas operacionais utilizarão protetor 

auricular; 
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e) Geração de residuos sólidos perigosos, inertes e não inertes:  

Serão aqueles gerados pelas matérias-primas envolvidas no 

processo. 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. O local – ADA  AID. o 

Impacto ambiental foi consideraddo negativo, permanente e relevante. 

    

Medidas Mitigadoras: 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 Brasil Kirin. 

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; 
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f) Geração de efluentes atmosféricos: 

    Serão os seguintes: 

 

− Material particulado - Local fonte geradora: área de 

utilidades, caldeiras/ casa de máquinas. Chaminé central, 

caracterizada por fonte de emissão estacionária; 

− Óxido de Nitrogênio NOx -  Local fonte geradora: área de 

utilidades, caldeiras/casa de máquinas. Chaminé central, 

caracterizada por fonte de emissão  estacionária; 

− Dióxido de Carbono CO2 - Local fonte geradora: área de 

produção de cerveja, tanques de fermentação. Fonte de 

emissão estacionária; 

− Gás Metano CH4 – Local fonte geradora : estação de tratamento 

de efluentes industriais, reator anaeróbio. Suspiro de gás, 

caracterizada por fonte de emissão estacionária. 

 

Os locais - AID e ADA. O impacto ambiental foi considerado negativo, 

permanente e relevante. 

 

Medidas Mitigadoras: 

− Para o material particulado: Descrição do tratamento - filtro 

manga; 

− Para o NOx: Monitoramento periódico;  

− Para o CO2:  Descrição do tratamento - Beneficiamento para 

reaproveitamento de 100% do gás. O gás será captado por 

sistema coletor fechado e encaminhado para purificação e 
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posterior armazenamento e será reintroduzido na cerveja no 

refrigerante e na água 

− Para o CH4: Descrição do Tratamento - 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. 

 

g) Super explotação do aquífero Beberibe:  

A BRASIL KIRIN conta hoje com 03 (três) poços tubulares profundos, e 

como o projeto da fábrica é aumentar sua produção até 2020, executará a 

perfuração de mais 07 (sete) poços tubulares profundos. A demanda do 

Empreendimento hoje é de cerca de 2.500 m³/dia, quantidade que é suprida 

pelas captações existentes. 

As vazões médias dos poços no aquífero Beberibe na região giram em 

torno de 50m³/h, os poços da BRASIL KIRIN possuem uma vazão média de 

45m³/h, estando, desta forma, no contexto esperado. A planta em anexo indica 

o local das outras perfurações. A distância entre os poços nunca é inferior a 

500m. 

Não há e não haverá impacto nas características físico-químicas e/ou 

biológicas das águas do aquífero Beberibe, que são conhecidas pela sua 

excelente qualidade. 
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O impacto será resultado dos bombeamentos de água para ser usada na 

produção, como também para os diversos usos da unidade industrial O local –  

AID e ADA. O impacto ambiental foi considerado negativo, pemanente e 

relevante. 

 

Medidas Mitigadoras: Para amenizar os efeitos do bombeamento e não prejudicar 

a recarga do aquífero Beberibe, a BRASIL KIRIN se compromete a perfurar 

inicialmente 01 (um) piezômetro com profundidade equivalente aos dos poços 

produtores para monitoramento do nível d’água. Compromete-se também a 

realizar manutenções anuais dos poços profundos, com a execução de testes 

de vazão com bombeamento contínuo de 24h, com 12h horas de recuperação. 

Com essas medidas, a BRASIL KIRIN monitorará tanto as vazões retiradas 

como o rebaixamento piezométrico regional, contribuindo dessa forma para que 

não haja uma superexplotação do aquífero Beberibe.  

  

10.1.3.2   MEIO BIÓTICO 

 

ETAPA DE PLANEJAMENTO DA AMPLIAÇÃO 

  

Durante o planejamento da ampliação do empreendimento, o 

meio biótico da região avaliada permaneceu intacto, pois nesta etapa do 

processo não foram realizadas atividades que promovessem nenhum 

tipo de agressão ambiental.  

As coletas de dados e informações da fauna e da flora foram 

realizadas sem que houvesse alteração no meio. 
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 ETAPA DE AMPLIAÇÃO 

  

A área de ampliação do empreendimento corresponde a uma 

região tomada pela monocultura açucareira, que cobre grande parte da 

localidade correspondente a área diretamente afetada do mesmo. Há 

poucos fragmentos florestais ao redor desta região, destacando-se a o 

fragmento de mata da Usina São José, do qual a empresa detentora do 

empreendimento adquiriu um fragmento de cerca de 4 hectares, a fim 

de garantir a conservação da pouca diversidade de espécies existente 

nesta pequena porção de floresta Atlântica. Sendo assim, a vinda do 

empreendimento a região, não trás grandes alterações ao meio 

ambiente da localidade e garante a conservação de parte do fragmento 

da mata da Usina São José. 

 

Impatos  negativos 

 

a) Alteração da flora 

 

Visto que, como dito anteriormente, o cultivo da cana de açúcar 

era a atividade executada na região de implantação do 

empreendimento, esta já havia sofrido grande influência antrópica e se 

encontra em estado crítico de conservação, não sendo observados assim 

impactos ambientais sobre o meio biótico nessa etapa considerando que 

não houve modificações na flora local com a retirada da cultura 

canavieira.  
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Medidas Mitigadoras: Realizar estudos em busca de espécies nativas que possam 

ter permanecido em meio ao cultivo da cana-de-açúcar. Recuperar e subcultivar essas 

espécies nas áreas do fragmento de mata adquirido pela empresa que corresponde a 

cerca de 4 hectares da mata São José. 

 

b) Alteração da fauna  

    

Durante os inventários na região da ADA e nos fragmentos de 

mata presentes na AID, foi observado uma baixa variabilidade de 

espécies da fauna local característica da Floresta Atlântica, fato 

atribuído ao tamanho reduzido dos fragmentos florestais e ao 

espaçamento existente entre eles que limita o cruzamento entre os 

indivíduos, levando a endogamia e perda da variabilidade genética das 

populações. Sendo assim, a instalação do empreendimento não traz 

grandes alterações à fauna local. 

    

Medidas Mitigadoras: Efetuar o levantamento detalhado dos grupos selecionados 

da fauna terrestre e aquática ocorrentes na área do empreendimento, 

fornecendo dados a respeito da modificação da comunidade faunística advinda 

da ampliação e operação da indústria.     

    

c) Alteração da biótica aquática 

    

Embora o ecossistema aquático do riacho Itapicuru ocorra uma fauna 

pouco diversificada, esta não apresentou espécies endêmicas e exóticas. 

Contudo, apenas no ponto Skin-02 foi encontrado o Camarão pitu 

(Macrobrachium carcinus) que é uma espécie reofílica, a qual é nativa das 
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regiões litorâneas, justamente por possui larvas que se desenvolvem em água 

salobra dos estuários, enquanto os adultos vivem em locais com correnteza 

com fundos rochosos ou arenosos de água doce. É considerada uma espécie 

ameaçada nos Estados brasileiro (RJ, ES e PA) catalogada vulnerável. 

Entretanto, não foi encontrada qualquer espécie em quantidade significativa de 

importância econômica que justifique os locais como exploráveis 

comercialmente.  

 

Medidas Mitigadoras: Lavagem de máquinas e equipamentos em locais que 

não permitam a contaminação de mananciais e de áreas de preservação. 

Manuseio e disposição dos resíduos sólidos e líquidos provenientes das 

atividades indústrias afim de que sejam devidamente tratados antes do 

despejo no ambiente. 

 

  

 ETAPA DE OPERAÇÃO 

 

Não se verifica danos à fauna e flora na etapa de operação do 

Empreendimento. As medidas mitigadoras são as mesmas que serão 

implantadas na fase de ampliação. 

 

10.1.3.3   MEIO SÓCIO ECONÔMICO 

 

ETAPA DE AMPLIAÇÃO 

 

Impactos negativos 

a) Aspecto visual e paisagístico 
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 A área do Empreendimento já se encontrava totalmente 

antropizada antes mesmos de sua ampliação, desta forma, não há de se 

falar em prejuízo com relação ao aspecto em questão. Mesmo assim a 

BRASIL KIRIN se compromete a efetuar projeto de recomposição 

paisagístico; 

 

b) Geração de acidentes decorrentes da circulação de veículos  

Em virtude da maior circulação de veículos na área do 

Empreendimento bem como em seu entorno aumenta 

proporcionalmente os riscos de acidentes rodoviários. Porém, a grande 

parte destes veículos circulará dentro da ADA, fato que facilita o 

gerenciamento destes riscos. Os locais AID e ADA. O impacto ambiental 

foi considerado negativo permanenete e relevante. 

 

Impactos positivos 

 

c) Geração de empregos 

 O Empreendimento na fase de ampliação gerará em torno de 500 500 500 500 

empregos diretosempregos diretosempregos diretosempregos diretos, entre pessoal qualificado e não qualificado. Local – 

AID e AII. O impacto ambiental foi considerado positivo, temporário e 

relevante; 
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d) Economia 

 Criaçãonde cadeia de suprimentos, com o aquecimento no setor 

da construção civil e de serviços. O local - AID e ADA. O impacto 

ambiental foi considerado positivo temporário e relevante; 

 

e) Setor imobiliário 

Valorização das áreas no entorno do Empreendimento bem como 

surgimento de demanda por aluguéis de residências. Os locais - AII, AID 

E ADA. O impacto ambiental foi considerado positivo permanente e 

relevante. 

 

f) Uso e ocupação do solo  

Devido à inexistência de passivo ambiental e por não promover 

grande fluxo migratório, uma vez que será priorizada a contratação de 

pessoas que vivem na Região, o potencial impacto na estrutura urbana é 

inexistente; 

 

ETAPA DE OPERAÇÃO 

 

a) Aumento da arrecadação municipal 

Geração de renda para o poder público, através da cobrança de 

impostos. O local AII – O impactomambiental foi considerado positivo, 

relevente e permenente; 
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b) Geração de empregos permanenetes 

 Permitirão que os funcionários se capacitem, com isso crescerão 

profissionalmente, dessa forma se estabelecerão com suas famílias na 

região. O local AII. O impacto foi considerado positivo, permanenete e 

relevante; 

 

c) Indução na melhoria dos serviços públicos 

 Com a geração de novos empregos a população pode reivindicar 

a melhoria dos serviços públicos. A própria elaboração do presente RAS, 

induz uma mobilização por melhorias O local – AII. O impacto ambiental 

foi considerado positivo, permanente e relevante; 

    

d) Mercado imobiliário 

 Fortalecimento do mercado imobiliário com a valorização das 

áreas no entorno do Empreendimento. O local – AII. O impacto 

ambiental foi considerado positivo, relevante e permanenete;    

    

e) Geração de competitividade entre o setor cervejeiro  

 Formação de um Polo ou Cluster Cervejeiro, pois, como se sabe, 

existe a BRASIL KIRIN e outras duas indústrias cervejeiras se instalando 

na região. Desta forma se estimula a competitividade e a disputa de 

mão de obra qualificada. O local – AII.  O impacto ambiental foi 

considerado positivo permanenete e relevante. 
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 MEDIDAS MAXIMADORAS DE UMA FORMA GERAL PARA O ASPECTO SÓCIO 

ECONÔMICO: 

 

− Priorizar a contratação de mão de obra das comunidades 

circunscritas na AID e ADA; 

− Priorizar a compra de insumos e suprimentos que sejam 

provenientes da região; 

 

− Aplicação correta dos Impostos provenientes do Empreendimento 

por parte do poder Público; 

 

− Parcerias entre o Empreendedor e o Poder Público para a melhoria 

dos serviços públicos; 

 

− Correta operação do Empreendimento com sustentabilidade, 

responsabilidade socioeconômica e sócioambiental.  

 

 

10.1.4   Avaliação dos impactos ambientais nos meios físico, biológico e sócio 
econômico 

 

As Tabelas abaixo mostram um resumo da avaliação dos impactos 

ambientais nos meios físicos, biótico e socioeconômico: 
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- Tabela 70: Matriz de identificação de impactos – meio físico 

 

- Tabela 71: Matriz de identificação de impactos – meio biológico 

 

- Tabela 72: Matriz de identificação de impactos – meio sócio 

econômico 

- Tabela 73:    Matriz de avaliação de impacto e medidas 

mitigadoras: expectativas de geração de novos postos de trabalho    

 

- Tabela 74 - Matriz de avaliação de impacto e medidas 

mitigadoras: risco de comprometimento da qualidade dos solos e das 

águas subterrâneas; 

 

- Tabela 75 - Matriz de avaliação de impacto e medidas 

mitigadoras: risco de comprometimento da qualidade dos solos e das 

águas superficiais; 

- Tabela 76 - Matriz de avaliação de impacto e medidas 

mitigadoras: piora da qualidade do ar 

 

 

 



 

429 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 

 Tabela 70 - MATRIZ AVALIAÇÃO DO MEIO FÍSICO 
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1-Etapa de Implantação

1.1-Operação de Canteiro de Obra
X X

1.2-Contratação de Mão de Obra

1.3-Movimentação de Máquinas e Veículos
X X X

1.4-Exploração Material de Empréstimo
X

1.5-Disposição de Material Excedente
X X

1.6-Preparação e Escavações do Terreno
X X

1.7-Construção das unidades
X X X

1.8-Descomissionamento da frente de obra
X X

2.0-Etapa de Operação

2.1-Operação das Unidades

2.1.1-SO2 X

2.1.2-NOX X

2.1.3-MP
X

2.1.4-O3
X

2.1.5Odor
X

2.1.6-HCT
X

2.1.7-CO
X

2.1.8-Ruídos
X

2.1.9-Efluentes Líquidos
X X

2.1.10-Resíduos
X X

2.1.11-Consumo de água
X

2.2-Vazamentos Acidentais
X

2.3 - Utilização da gasolina e óleo diesel
X

BRASIL KIRIN

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS – MEIO FÍSICO

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS

FATORES AMBIENTAIS

Recursos 
Hídricos

Solo e Subsolo Atmosfera
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Tabela 71 - MATRIZ AVALIAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

 

Flora Fauna

Efeitos sobre a Flora Efeitos sobre a Fauna

1-Etapa de Implantação

1.1- Operação de Canteiro de Obra

1.2-Contratação de Mão de Obra

1.3-Movimentação de Máquinas e Veículos X X
1.4-Exploração de Material de Empréstimo

1.5-Disposição de Material de Empréstimo

1.6-Preparação e Escavação do Terreno X X
1.7-Construção das unidades

1.8-Descomissionamento da frente de obra

2- Etapa de Operação

2.1-Operação das unidades

2.1.1-SO2 X X
2.1.2 NOX X X
2.1.3-MP X X
2.1.4-O3 X X
2.1.5-Odor

2.1.6- HCT X X
2.1.7-CO X X
2.1.8-Ruídos X
2.1.9- Efluentes Liquidos X
2.1.10-Residuos

2.1.11Consumo de água

2.2Vazamentos acidentais

2.3-Utilização da gasolina e óleo diesel X X

BRASIL KIRIN

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS – MEIO BIOTICO

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS

FATORES AMBIENTAIS
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Tabela 72 - MATRIZ  AVALIAÇÃO DO MEIO SÓCIOECONÔMICO 
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1-Etapa de Planejamento

1.1-Divulgação do Projeto X X X

2-Etapa de Implantação

2.1-Operação do canteiro 
de Obra

X X X

2.2-Contratação de Mão 
de Obra

X X X

2.3-Movimentação de 
Máquinas e veículos

X X

2.4-Exploração de Material 
de Empréstimo

2.5-Disposição de Material 
Excedente

2.6-Preparação e 
Escavações do Terreno

X X X

2.7-Construção das 
unidades

X X X

2.8- Descomissionamento 
da frente de obra

3-Etapa de Operação

3.1 Operação da Unidade X X X

3.1.1-SO2 X

3.1.2-NOX X

3.1.3-MP X

3.1.4-O3 X

3.1.5-Odor X

3.1.6-HCT X

3.1.7-CO X

3.1.8-Ruídos X

3.1.9 Efluentes Líquidos

3.1.10-Resíduos

3.1.11-Consumo de Água X

2.2-Vazamentos 
Acidentais

2.3-Utilização da gasolina 
e óleo diesel

X

X

X

X

X

X

X

Mercado 
de 

Trabalho

   X

BRASIL KIRIN

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS – MEIO SÓCIO - ECONÔMICOS

AÇÕES GERADORAS DE 
IMPACTOS

FATORES AMBIENTAIS

População 

e uso do solo

Infra - Estrutura

Regional

Arrecadação 
de Impostos

Patrimônio 
Arqueológico
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Tabela 73 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E MEDIDAS MITIGADORAS: EXPECTATIVAS DE GERAÇÃO DE 

NOVOS POSTOS DE TRABALHO 

Identificação do Impacto Atributo Detalhamento

Fator Ambiental Meio Socioeconômico

Natureza Positiva;

 Localização AID

Ocorrência Certa;

Magnitude Pequena;

Temporalidade Temporária

Reversibilidade Reversível

Significância Baixa;

Medidas Mitigadoras/Potencializadora Diretrizes de Contratação e 
Programas de Treinamento 
de Mão de Obra

Responsabilidade BRASIL KIRIN

Expectativa de Geração de 
novos Postos de Trabalho

 
 
 

Tabela 74 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E MEDIDAS MITIGADORAS: RISCO DE COMPROMETIMENTO 
DA QUALIDADE DOS SOLOS E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

  

Identificação do Impacto Atributo Detalhamento

Fator Ambiental Meio Físico;
Localização ADA;

 Natureza Negativa;

Ocorrência Incerta;

Magnitude Pequena;

Temporalidade Temporária

Reversibilidade Reversível

Significância Baixa;

Medidas 
Mitigadoras/Potencializadoras

Sistema de Gestão de 
Resíduos, manutenção 
periódicas em maquinas 
e equipamentos.

Responsabilidade BRASIL KIRIN

Risco de Comprometimento da 
Qualidade do solo e das águas 

Subterrâneas
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Tabela 75 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E MEDIDAS MITIGADORAS: RISCO DE COMPROMETIMENTO 

DA QUALIDADE DOS SOLOS E DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

Identificação do Impacto Atributo Detalhamento
Fator Ambiental Meio Físico;

Localização ADA; AID

 Natureza Negativa;

Ocorrência Incerta;

Magnitude Pequena;

Temporalidade Temporária

Reversibilidade Reversível

Significância Baixa;

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras Sistema de Gestão de 
Resíduos, controle da 
ETEI

Responsabilidade BRASIL KIRIN

Risco de Comprometimento 
da Qualidade do solo e das 

águas Superficiais

 
 
 
 
 

 
Tabela 76 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E MEDIDAS MITIGADORAS: PIORA DA QUALIDADE DO AR 

 
Identificação do Impacto Atributo Detalhamento

Fator Ambiental Meio Físico

Localização  ADA; AID;

Natureza Negativa;

Ocorrência certa;

Magnitude Pequena;

Temporalidade Temporária

Reversibilidade Reversível

Significância Baixa;

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras Umectação através de aspersão 
de água e orientação preventiva 
p/ transporte e gestão

Piora da Qualidade do Ar
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11.  PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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11.  PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

O conjunto de programas ambientais pode ser considerado como 

um conglomarado de várias medidas mitigadoras de característcas 

similares, que deve ser aplicado integradamente, de forma que se 

tornem mais eficiente no controle ambiental, diferentemente do caso de 

se aplicar isoladamente cada medida mitigadora. 

Deve-se observar que se considerou a etapa do ciclo ampliação-

operação, onde muitos dos programas ambientais propostos se 

estenderão ao longo de mais de uma das ertapas supra citadas. 

O empreendimento Brasil Kirin toma como base para metodologia,  

os Programas Ambientais propostos e as classificação das medidas de 

controle elencados no termo de referência – TR GT N°30/13 CPRH. Em 

relação às medidas de controle têm-se quanto: 

 

À natureza: À natureza: À natureza: À natureza: mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, 

maximizadora e compensatória;    

À fase do empreendimento:À fase do empreendimento:À fase do empreendimento:À fase do empreendimento: planejamento, implantação operação 

e, quando couber, desativação em caso de acidentes; 

Ao fator ambiental a que se aplicam: Ao fator ambiental a que se aplicam: Ao fator ambiental a que se aplicam: Ao fator ambiental a que se aplicam: físico biótico ou 

socioeconômico; 

Ao prazo de permanência e sua aplicaAo prazo de permanência e sua aplicaAo prazo de permanência e sua aplicaAo prazo de permanência e sua aplicação:ção:ção:ção: curto médio e longo; 
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À responsabilidade por sua implantação:À responsabilidade por sua implantação:À responsabilidade por sua implantação:À responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder 

público ou outros, para os quais serão especificadas claramente 

as responsabilidades de cada um dos envolvidos. 
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11.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Este Programa tanto na fase de ampliação como na fase de 

operação, visa o acompanhamento sistemático de todas as ações que 

digam respeito à obra e as interferências ambientais decorrentes.  

Prevê uma estrutura gerencial destinada a garantir que durante a 

obra, as medidas de reabilitação e proteção ambiental sejam bem 

aplicadas, assim como seja bem conduzido o acompanhamento dos 

programas ambientais não vinculados diretamente às obras, integrando 

os diferentes agentes internos e externos, empresas contratadas, 

consultoras e instituições públicas e privadas, de forma a garantir 

segurança necessária para o meio ambiente e o atendimento às normas 

e a toda legislação pertinente. 

 

11.1.2  OBJETIVOS 

  

Garantir a execução de todos os programas e condições impostas 

pelo órgão de fiscalização ambiental, neste caso a CPRH, para a 

obtenção das licenças ambientais; Licença Previa (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Os objetivos específicos são: 

− Estabelecimento de uma política ambiental pelo 

Empreendedor; 
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− Estabelecimento de ações de planejamento, organização e 

controle dos programas ambientais definidos; 

− Busca de uma constante melhoria da qualidade ambiental. 

 

11.1.3  METAS 

 

− Implantar e garantir ações e recursos financeiros;  

− Executar os Programas Ambientais estabelecidos.     

 

 

11.1.4  METODOLOGIAS 

 

− Implantação de um modelo gerencial pelo empreendedor 

para a execução dos programas ambientais estabelecidos; 

− Avaliação periódica da eficiência do  Plano de 

Gerenciamento Ambiental, através de relatórios. 

 

11.1.5  RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

− Coordenador Geral 

− Engenheiro de Segurança 

− 03 (três) Auxiliares de Fiscalização 

 

11.1.6   CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
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 Entende-se que o Programa de Gestão Ambiental deva ser 

iniciado com a ampliação do Empreendimento, onde nesse momento 

deverá ser formado a equipe disciplinar com o objetivo de aplicarem-se 

os procedimentos de Gestão Ambiental. O programa deve prolongar-se 

durante toda a vida útil do empreendiemnto, com elaboração de 

relatórios de acompanhamento semestrais. 

 

11.1.7   INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

 

    O Programa de Gestão Ambiental é o marco inicial de todos 

os outors programas que serão implantados pelo Empreendedor, 

estabelecendo desta forma, através de suas diretrizes e objetivos, o 

caminho a ser trilhado pelos demais programas.   

 

 

11.2   PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 225º, § 

2º, inciso VI, mostra que incumbe ao Poder Público promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente.  

 A previsão constitucional que assegura a promoção da educação 

ambiental em todos os níveis é mais uma norma que não se concretizou 

plenamente. A dificuldade básica consiste no fato da educação ser um 
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processo contínuo, é a construção do conhecimento, não ocorrendo do 

dia para a noite. 

Desta forma, a BRASILKIRIN coaduna-se com as exigências e 

promoverá contínuos programas de informação sobre esse tema tão 

importante. 

 

11.2.2  OBJETIVOS 

 

Implantação de trabalhos de educação ambiental no entorno do 

Empreendimento, com o envolvimento das comunidades desse entorno, 

como também os operários da BRASIL KIRIN. Para isso será ministrados  

oficinascursos sobre a importância da preservação e cuidados do meio 

ambiente durante e depois do período das obras, com ações como 

coleta seletiva e acondicionamento adequado de resíduos sólidos. 

O Programa de Educação Ambiental deverá ser implantado tanto 

na fase de ampliação quanto na fase de operação de Empreendimento. 

    

11.2.3  METODOLOGIA 

 

− Implantação de um dia voltado para o Meio Ambiente, com 

paralização da obra e execução de atividades lúdicas com 

todos os operários tais como, plantação de mudas nativas; 

exibição de documentários a cerca da preservação do meio 

ambient, etc; 
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− Implantação de oficinas e cursos sobre a importância da 

preservação e cuidados do meio ambiente durante e depois 

do período das obras, com ações como coleta seletiva, 

acondicionamento adequado de resíduos sólidos etc; 

 

−  Elaboração de uma cartilha básica a cerca da importância 

das ações a serem implantadas voltadas para os princípios 

ambientais da proteção e prevenção. 

 

11.2.4  RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

− Uma Educadora Ambiental; 

 

− Três técnicos ambientais de nível médio. 

 

 

11.2.5  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Entende-se que o Programa de Educação Ambiental deva ser 

iniciado com a ampliação do Empreendimento, onde nesse momento 

deverá ser formada a equipe técnica, para realizar contatos com as 

escolas do entorno para a programação de atividades, como a excução 

de oficinas e cursos voltados para o fim precípuo da educação 

ambiental. A participação dos operários do empreendimento é 

indispensável. O programa deve prolongar-se durante toda a vida útil 

do empreendiemnto, com elaboração de relatórios de acompanhamento 

semestrais. 
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11.2.6   INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

 

Entende-se que o Programa de Educação Ambiental 

obrigratoriamente terá que interagir com o Programa de Comunicação 

Social, assim desta forma, todos os outros programas serão orientados 

e gerenciados por ambos. 

  

11.3   PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 Para um bom funcionamento de um Empreendimento do 

porte da BRASIL KIRIN, a comunicação exerce um papel fundamental e 

indispensável para que esse empreendimento cumpra seu papel de 

implantação de um processo de transparência e mobilozação sociail. De 

forma que possa garantir uma transparência de suas ações, informando 

assim da importância do Empreendimento de uma forma geral, na 

melhoria da qualidade de vida da população da sua área de inluência 

direta e indireta. 

    

11.3.1  OBJETIVOS 

 

− Construção de uma imagem positiva do Empreendimento e sua importância 

para a economia local e regional; 

 

− Promover estratégias de comunicação que possam permitir a efetiva 

participação das comunidades nas fases de ampliação e operação do 
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Empreendimento; como também que possam permitir a aproximação da 

sociedade às ações e objetivos do Empreendimento; 

 

− Disponibilzar todas as informações para o público em geral a cerca dos 

programas ambientais promovidos pelo Empreendedor; 

 

− Apoiar a implantação e a interação com os outrs programas ambientais 

implantados pelo empreendimento. 

 

 

11.3.2  METODOLOGIA 

 

Utilização do marketing institucional do Empreendimento 

mostrando a sua viabilidade e visibilidade positiva, destinado às 

entidades representativas da sociedade civil, entidades de classe, 

comunidade técnico científica, agentes públicos e a população em geral. 

 

11.3.3  - RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

−  01 (um) Jornalista- Acessor de Comunicação; 

− 01 (um) Comunicador Social; 

− 01 (um) Comunicador Visual; 

− 02 (dois) Estagiários. 

 

11.3.4   CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Entende-se que o Programa de Comunicação Social deva ser 

iniciado com a ampliação do Empreendimento, com a formação da 
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equipe técnica, onde nesse momento deverá ser elaborado o material de 

comunicação social a ser utilizado na implantação das ações. 

O programa deve prolongar-se durante toda a vida útil do 

Empreendimento, com elaboração de relatórios de acompanhamento 

semestrais. 

    

11.3.5   INTERAÇÃO COM OS OUTRO PROGRAMAS 

 

Entende-se que o Programa de Comunicação Social interagirá 

diretamente com o Programa de Educação Ambiental, e 

secundariamente com todos os outros programas. 

 

11.4  PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

    Como se trata de uma ampliação, nos diagnósticos 

efetuados pela equipe da OMNI DO BRASIL, não foram detectadas 

ocorrências significativas de áreas degradadas. 

 

11.4.1   OBJETIVOS 

    

− Melhoria da qualidade ambiental da área através da 

eliminação de possíveis passivos ambientais; 

− Realizar a desativação das áreas de apoio, tais como 

canteiros; áreas de empréstimo e bota-fora, de forma que 
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ocorra dentro das exigências legais e com o menor impacto 

ambiental. 

 

11.4.2  METAS 

    

- Intervenção e reincorporação de possíveis áreas degradadas à 

paisagem, fazendo com que as características originais da flora e fauna 

nativa venham a ser resgatadas. 

 

11.4.3   METODOLOGIA 

    

− Cadastro das Possíveis ocorrências; 

− Projeto de recuparação das possíveis ocorrências; 

− Monitoramento e acompanhamennto das possíveis 

ocorrências; 

 

11.4.4  RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 

Como não foram detectadas ocorrências significativas de áreas 

degradadas inseridas no Empreendimento, nenhuma infraestrutura será 

estabelecida, bastando apenas que um engenheiro realize todo o 

processo acima descrito, inclusive esse profissional poderá ser 

terceirizado. 
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11.4.5   CRONOGRAMA 

    

    Recomenda-se que anualmente um profissional habilitado 

proceda a todas as etapas previstas nesse programa, agindo dessa 

forma preventivamente, haja vista a inesistência de áreas degradadas 

circunscritas no Empreendimento.    

    

11.4.6   INTERAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

 

Entende-se que o Programa de Áreas Degradadas interagirá 

diretamente com o Programa de Educação Ambiental e com o programa 

de controle ambiental. 

 

11.5   PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

    Esse programa tem como objetivo precípuo indicar métodos 

de trabalho com o fim de realizar o monitoramento da qualidade das 

águas, tanto superficiais do riacho Itapicuro/Pedrinhas, quanto 

subterrâneas do aquífero Beberibe. Será implantado tanto na fase de 

ampliação quanto na fase de operação do Empreendimento, garantindo 

assim a qualidade das águas. 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas abrangerá 

04(quatro) subprogramas, a saber: 
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− Subprograma de Monitoramento das águas superficiais 

durante a fase de ampliação do Empreendimento; 

 

− Subprograma de Monitoramento das águas superficiais 

durante a fase de operação do Empreendimento 

 

− Subprograma de Monitoramento das águas subterrâneas 

durante a fase de ampliação do Empreendimento; 

 

− Subprograma e Monitoramento das águas subterrâneas 

durante a fase de operação do Empreendimento; 

 

 

11.5.1   SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
DURANTE A FASE DE AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Serão realizadas as seguintes atividades: 

 

−  Inspeção periódica no Riacho Itapicuru/Pedrinhas, para 

aferições mensais da sua vazão, instalando-se uma secção 

de controle com régua graduada no ponto de lançamento 

de efluentes; 

 

− Coletas semestrais de água para análise. 
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11.5.2  - SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
DURANTE A FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

- Coletas de amostras de água para análise a montante e a 

jusante do ponto de lançamento de efluentes; 

 

- coletas de amostras de água nos drenos testemunha propostos 

na ETEI; 

 

 

11.5.3  - SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
DURANTE A FASE DE AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 Como se trata de uma ampliação, já existe no 

empreendimrnto 03(três) poços tubulares profundos em plena 

operação, por essa razão todas as etapas para o monitoramento das 

águas subterrâneas serão elencadas quando da descrição do 

Subprograma de Monitoramento das Águas Subterrâneas durante a fase 

de operação do Empreendimento. 

 

 

11.5.4  - SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
DURANTE A FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Para o monitoramento das águas subterrâneas, recomenda-se a 

construção de (01) um piezômetro com profundidade equivalente às dos 

03(três) poços tubulares existentes no Empreendimento, a fim de que se 
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possa avaliar as variações do nível piezométrico. Também é imperiosa a 

manutenção anual dos poços produtores, com a realização de testes de 

produção com duração de 24h de bombeanmento contínuo e 12h de 

medição da recuperação do nível d’água. Serão realizadas análise 

bacteriológica e físico-química completa.      

 

11.6  PROGRAMA DE PROTEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

 

 Apesar da exigência contida no TR emitido pela CPRH desse 

programa, entende-se que não existam sítios arqueológicos 

circunscritos na Área de Influência Direta ou na Área Diretamente 

Afetada do Empreendimento, que exigam o desenvolvimento de um 

programa específico de proteção para tal. Contudo a BRASIL KIRIN, 

compromete-se a não medir esforços no sentido de que potenciais 

vestígios arqueológicos que por ventura venham a ser descobertos, 

sejam devidamente tratados de acordo com a legislação ambiental 

vigente a cerca do assunto, ou seja, a portaria IPHAN 230/2002. 

 

11.7 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DURANTE A OPERAÇÃO 

 

11.7.1  – PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO RIACHO ITAPICURU 

Serão realizadas coletas de amostras de água a montante e 

jusante do ponto de lançamento de efluentes, para o controle contínuo 

dos parâmetros exigidos pela legislação.    
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11.7.2  – PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ETE 

 

- Monitoramento diário do volume gerado; 

 

- Coleta de amostras de água na entrada e na saída do sistema a 

fim de comprovar a sua eficiência; 

 

- Em atendimnto a Resolução CONAMA 430/2011, com também 

as Normas da CPRH de 2001 e 2007; determinação como mínimo de 

DQO, DBO e Coliformes Termotolerantes para verificação. 

 

- Determinação de Ph, OD e Temperatura na saída do emissário 

 

11.7.3 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 

 

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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12.  CONCLUSÕES 
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O RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS aqui apresentado, 

foi elabrado em atendimento ao Termo de Referência nº 03/13 da 

AGÈNCIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE- CPRH. 

Em relação à avaliação de impactos ambientais, a mesma esteve 

amparada no memorial descritivo elaborado pelo Empreendedor – 

INDÚSTRIAS DE BEBIDAS IGARASSU LTDA - GRUPO BRASIL KIRIN. 

O Diagnóstico ambiental foi efetuado levando-se em conta 

principalmente as áreas da AID e ADA. A equipe técnica da OMNI DO 

BRASIL avaliou que os impactos ambientais mais negativos são os 

relacionados à utilização do recurso hídrico subterrâneo e ao recurso 

hídrico superficial como fonte receptora dos efluentes industriais. 

A exploração econômica da monocultuta da cana-de-açucar 

causou fortes impactos antrópicos sobre o solo, os ecossistemas 

aquáticos e terrestres, contudo, uma área de vegetação nativa 

remanescente de 4,5 foi adquirida pela BRASIL KIRIN e corresponde a 

ÁREA DE RESERVA LEGAL. 

 Em relação ao uso e ocupação do solo, salienta-se que foram 

analisados todos os documentos pertinentes ao assunto que foram: o 

Plano Diretor do Município de Igarassu e O Zoneamento Econômico 

Ecológico Costeiro – ZEEC do litoral Norte. 

Portanto, não foi identificado nenhum obstáculo que influísse 

negativamente na implantação do Empreendimento. Ressalta-se, 
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portanto, que o mesmo está em sintonia com o uso e ocupação do solo, 

pois, localiza-se numa área prevista para empreendimentos industriais. 

 Os impactos negativos são considerados de moderada a 

baixa magnitude, isto porque a área do Empreendimento já se 

encontrava antropizada, não apresentando presença de vegetação 

nativa, e os recursos hídricos superficialis presentes na ADA e AID 

dizem respeito apenas aos riachos Itapicuru e Pedrinhas. Para isso a 

fábrica conta com uma ESTAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS. 

 O descarte desse efluente coaduna-se perfeitamente com as 

exigências técnicas e jurídicas, pois, através do estudo de 

autodepuração realizado pela OMNI DO BRASIL, ficou constatado a 

capacidade do riacho Pedrinhas de autodepurar os efluentes gerados no 

processo industrial. 

 Como toda área da fábrica encontra-se posicionada sobre o 

aquífero Beberibe, reserva subterrânea mais importante da região, o 

Empreendedor adotará um programa de monitoramento contínuo desse 

importante manancial. 

 Através de pesquisas realizadas, ficou constatado a expectativa 

positiva das comunidades do entorno do Empreendimento; 

principalmente à Comunidade do Alto do Céu, com uma implementação 

real de geração de novos empregos e desenvolvimento da região 

Portanto, de acordo com o RAS elaborado, conclui-se que não 

foram detectados impecilhos nos diversos meios analisados; quer seja 

no físico, biótico sócio econômico, jurídico ou político, que pudessem 
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inviabilizar a ampliação do Empreendimento. Tão somente recomenda-

se a contínua execução dos programas ambientais suscitados nesse 

trabalho, o que certamente será de todo abraçado pela BRASIL KIRIN. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 
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ANEXO 5 - CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

527 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 
 
 



 

528 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 – SONDAGENS GEOTÉCNICAS 

 
 
 
 



 

529 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

530 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

531 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

532 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

533 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

534 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

535 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

536 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

537 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

538 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

539 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

540 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

541 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

542 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

543 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

544 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

545 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 



 

546 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 
 
 



 

547 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 
BACTERIOLÓGICAS DAS ÁGUAS DOS POÇOS  
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ANEXO 9 – ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS DO SERVIÇO DE 
PASSIVO AMBIENTAL 
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ANEXO 10 – MONITORAMENTO DOS RUÍDOS 
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 Área caldeira: 65 – 82                  -          Área tanques de soda: 66-72 

Ao redor da caixa d’água: 64-70          -          Tanques Insumos ETDI: 63-68 

Tanques e Reator ETDI: 71 – 75       -         Ao redor das lagoas de aeração e 

Área de Carga e descarga: 65-88       -         polimento: 73-78 

Balança (externa): 55-66                         -         Pit stop (Empilhadeiras): 59-68  

Medições em Decibéis - dB(A) 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Dados do Cliente 

 

Empresa: BRASIL KIRIN IGARASSU - PE. 

Ramo de atividade: INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

Localização: Rod. BR 101 Norte, Km 37.3 Igarassu - PE. 

Envolvimento de pessoas: Sr. Pedro Gomes. 

 

1.2. Dados do Laboratório 

 

Empresa: Qualitex Engenharia e Serviços Ltda. 

Ramo de atividade: Laboratório de Análises. 

Responsáveis pelo Monitoramento: 

Luiz Agberto Fragoso de Oliveira – Técnico Químico CRQ Nº 17.400.792 17ª Região. 

Luiz Carlos dos Santos Silva – Técnico Químico CRQ Nº 17.400.800 17ª Região 

 

 

 

2. OBJETIVO DO MONITORAMENTO 

 

As amostragens e análises realizadas nos pontos monitorados têm como objetivo avaliar 

quantitativamente os poluentes: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Óxidos de Nitrogênio 

(NO2) e Óxidos de Enxofre (SO2) para fins de conformidade quanto aos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 03/1990. 

 

3. DEFINIÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº 03/1990 

 

Poluente Atmosférico 
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Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, 

tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam 

tornar o ar: 

 

I – Impróprio nocivo ou ofensivo à saúde; 

II - Inconveniente ao bem-estar público; 

III - Danoso aos materiais, à fauna e flora. 

IV - Prejudicial à segurança ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade. 

 

Padrões Primários da Qualidade do Ar 

 

São as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde 

da população. 

 

 

Padrões Secundários da Qualidade do Ar 

 

São as concentrações de poluentes das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 

bem-estar da população, assim como dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente 

em geral. 

 

4. METODOLOGIAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

4.1. Métodos Utilizados nas Amostragens 

 

4.1.1. ABNT - NBR 9547/1997 

 

Material Particulado em suspensão no ar ambiente e Manual do equipamento. 

O ar é coletado durante um período de 24 horas, e as partículas em suspensão são 

captadas (depositadas) num filtro de fibra de vidro, e analisadas pelo método gravimétrico, 

segundo a referida norma da ABNT. 

 

4.1.2. ABNT - NBR 12979/1993 
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Determinação da Concentração de Óxidos de Enxofre – SOX pelo método do peróxido de 

hidrogênio. O ar atmosférico é aspirado pelo equipamento APV e borbulhado em uma solução 

de peróxido de hidrogênio (H2O2). O dióxido de enxofre presente reage com a solução 

formando ácido sulfúrico, o qual é titulado com uma solução de Perclorato de Bário. O ponto 

de viragem é determinado com um indicador Torina. 

 

4.2. Equipamentos 

 

4.2.1. AGV – PTS (Hi–Vol) – Amostrador de Grandes Volumes 

 

Equipamento desenvolvido e apropriado para a realização de amostragem de material 

particulado em suspensão no ar ambiente de acordo com a legislação em vigor. 

 

4.2.2. APV – TRIGÁS - Amostrador de Pequenos Volumes 

 

Equipamento desenvolvido e apropriado para amostragens de gases poluentes, como o 

dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) entre outros conforme legislação em 

vigor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

5.1. Amostragens 

 

As amostragens foram realizadas num período de 24 horas, conforme cronograma 

apresentado na tabela 01 abaixo, para o monitoramento de Partículas Totais em Suspensão – 

(PTS), Óxidos de Nitrogênio (NOX) e Óxidos de Enxofre (SOX) no Ar Ambiental: 

 
. 
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TABELA 01 – Relação dos pontos monitorados, localização e período de monitoramento 

COLETAS PONTO DATA / HORA 

1ª Ponto 01 – P3 04/07/13 à 05/07/13 

às 13h e 40min 

 

6. RESULTADOS 
 
 

TABELA 02 – Resultados de PTS, NO2 e SO2 – Ponto 01 

 

PARÂMETROS 
RESULTADOS DAS AMOSTRAGENS 

Data/Hora Concentração Limite 
Estabelecido 

PTS - Partículas 

Totais em Suspensão 

µµµµg/m³ 04/07/13 à 
05/07/13 

às 13h e 40min 

57,99 150,0(*) 

SO2 – Dióxido de 

Enxofre 

µµµµg/m³ 04/07/13 à 
05/07/13 

às 13h e 40min 

4,41 100,0(*) 

NO2 – Óxido de 

Nitrogênio 

µµµµg/m³ 04/07/13 à 
05/07/13 

às 13h e 40min 

169,69 190,0(*) 

(*) Conforme a Resolução CONAMA Nº 03/1990. 

 
 
 
 



 

570 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 
 
7. CONCLUSÃO: 

 

As concentrações dos poluentes PTs - Partículas Totais em Suspensão, Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2), atendem aos limites dos padrões ambientais 

estabelecidos na Resolução do CONAMA Nº 03/1990, estando em conformidade com o 

referido padrão da qualidade do ar ambiental. 

 

 

8. APROVAÇÃO 

 

 

Coordenadora do Laboratório:  

Verônica Santos Menezes Mat.: 101 - CRQ Nº. 17.300.319 - 17ª Região 

 

Responsável pela Elaboração: 

Elton José da Silva Mat.: 982 - Auxiliar Técnico II 
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ANEXO 12 – ART DO RELATÓRIO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO 
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